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Jak Češi vidí Izrael v roce 2022
Diplomatické vztahy České republiky k Izraeli jsou od pádu komunismu považovány za velmi
silné a stabilní. Mnozí politici i diplomaté neváhají mluvit o strategickém partnerství mezi oběma
zeměmi. Ani změny vlád na české straně nevedly k výrazným změnám v české pozici k Izraeli.
V posledních třech dekádách se mezi oběma zeměmi také výrazně rozvinula čilá ekonomická,
kulturní i bezpečnostní spolupráce. Čeští studenti a studentky a výzkumníci a výzkumnice
mohou díky různým programům poznat izraelské akademické prostředí a naopak. Dostupné
ceny letenek také přispívají k posilování turismu.

Vztahy mezi oběma zeměmi se opírají o silné historické vazby. První československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk podporoval sionismus, úsilí židů o duchovní a později i národní obnovu.
V roce 1927 také jako první prezident suverénního státu navštívil jišuv, židovské osídlení
v mandátní Palestině. Po druhé světové válce pomohlo Československo Izraeli dodávkami zbraní
a vojenským výcvikem, a tím tak přispělo k vítězství Izraele v první arabsko-izraelské válce. Jišuv
a později Izrael se také staly útočištěm pro československé židy prchající nejprve před nacisty
a pak před komunistickou diktaturou. V neposlední řadě dlouhá a bohatá historie česko-
židovského soužití a vliv židovské kultury na tu českou se staly základem pro pevné vztahy mezi
Českou republikou a Izraelem.

V debatě o české zahraniční politice se otázka Izraele objevuje poměrně často, což se může zdát
překvapivé vzhledem k tomu, že Izrael je malá, poměrně vzdálená země, jejíž bezpečnostní
zájmy jsou geograficky zaměřené jinam, než je tomu v případě ČR. Navzdory tomu se Izrael stal
v posledních letech tématem domácí politiky, nedávno například při jmenování ministra
zahraničních věcí prezidentem Zemanem. Ukazuje se, že na Izrael se mezi českou politickou
elitou nahlíží trochu jinak než čistě pragmaticky.

Proto jsme se rozhodli zjistit více o postojích české veřejnosti k Izraeli jako takovému,
k vzájemným česko-izraelským vztahům a k izraelsko-palestinskému konfliktu. V souvislosti
s tím nás zajímal také postoj Čechů vůči židům. Průzkum proběhl ve spolupráci s agenturou
IPSOS s.r.o. v lednu 2022 na reprezentativním vzorku české populace (celkem 1004 respondentů).
Na zpracování studie a analýze dat se podíleli výzkumnice a výzkumníci z Herzlova centra
izraelských studií a z Peace Research Center Prague, dvou excelentních výzkumných center
působících na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Herzlovo centrum se ve svém výzkumu
zaměřuje na Izrael a vztahy mezi střední Evropou a Izraelem, Peace Research Center Prague je
interdisciplinární centrum se zaměřením na prevenci, zvládání a transformaci konfliktů ve
světové politice.

Tato studie je prvním krokem v rámci širšího projektu, ve kterém budeme mapovat postoje
veřejnosti k Izraeli v zemích střední Evropy, především pak V4 (České republiky, Slovenska,
Maďarska a Polska) a Německa. Věříme, že budoucí komparativní studie poskytne zajímavé
podněty akademikům, novinářům, politikům i širší veřejnosti.

Irena Kalhousová, Ph.D.
Ředitelka Herzlova centra izraelských studií, 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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How Czechs see Israel in 2022
Since the fall of the Communist regime, diplomatic relations between the Czech Republic and
Israel have generally been considered to be very strong and stable. Many politicians and
diplomats enthusiastically reference strategic partnerships between the two countries. Even
noteworthy political changes in the Czech Republic have not led to significant changes in the
Czech government’s position toward Israel. During the last three decades, a vibrant period of
cooperation in the domains of the economy, culture, and security has occurred. Through
various academic and government-led programs, Czech students and researchers can become
better acquainted with the Israeli academic environment and vice versa. In addition, the rise of
affordability in air travel has led to a significant increase in tourism between the two countries.

Czech-Israeli relations have strong historical roots. The first president of Czechoslovakia, Tomáš
Garrigue Masaryk, supported Zionism, the spiritual and eventually political movement in
support of the re-establishment of a Jewish nation. In 1927, he was the first president of a
sovereign state to visit the Yishuv, the Jewish settlement in Mandatory Palestine. After World
War II, Czechoslovakia aided Israel by providing arms supplies and military training, thereby
contributing to Israel's victory in the first Arab-Israeli War. The Yishuv, and later Israel, served as
places of refuge for Czechoslovakian Jews fleeing first the Nazis and then the Communist
dictatorship. Last but not least, the long and rich history of Czech-Jewish coexistence and the
influence of Jewish culture on Czech culture have helped establish a strong basis for good
relations between the Czech Republic and Israel.

In discussions on Czech foreign policy, the issue of Israel comes up quite often. This may seem
surprising given that Israel is a small, relatively distant country whose security interests are
geographically different from those of the Czech Republic. Despite this, Israel has become an
important issue in domestic politics in recent years; most recently, for example, during the
appointment process of a Foreign Minister by President Miloš Zeman. Among the Czech
political elite, Israel is viewed as a special case, rather than just as one of many countries the
Czech Republic has diplomatic relations with.

Our aim here, therefore, is to assess the attitudes of the Czech public toward Israel, toward
Czech-Israeli relations, and toward the Israeli-Palestinian conflict. In this context, we also aimed
to learn more about the attitude of Czechs toward the Jewish people. The survey was
conducted in January 2022 in cooperation with the polling company IPSOS on a representative
sample of the Czech population (1,004 respondents in total). Researchers from the Herzl Center
for Israeli Studies and the Peace Research Center Prague, two research institutes at the Faculty
of Social Sciences at Charles University, participated in the study design and data analysis. The
Herzl Center has as its focus of research Israel and Central European-Israeli relations, while the
Peace Research Center Prague is an interdisciplinary center focusing on the prevention,
management, and transformation of conflicts in world politics.

This study is the beginning of a larger project whose goal is to map public attitudes toward
Israel in Central European countries, particularly in the Visegrad countries (the Czech Republic,
Slovakia, Hungary, and Poland) and Germany. We believe that this eventual comparative study
will provide interesting insights for academics, journalists, politicians, and the wider public.

Irena Kalhousová, PhD.
Head of the Herzl Center for Israel Studies, 
Faculty of Social Sciences, Charles University

FOREWORD
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Cílová skupina

METODOLOGIE
VÝZKUMU

Velikost vzorku

Termín sběru dat

Metoda sběru
dat

Zobrazená data jsou výsledkem
dotazníkové šetření realizovaného
společností IPSOS s.r.o. na online
panelu Populace.cz metodou
CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing).

Dotazován byl reprezentativní
vzorek populace České republiky
starší 18 let dle kvótního výběru
(pohlaví, věk, kraj, vzdělání a
velikost místa bydliště).

Průzkumu se zúčastnilo 1004
respondentů.

Dotazníkové šetření se
uskutečnilo v lednu 2022.

RESEARCH
DESIGN

Method of data
collection

Target group

Sample size

Date of data collection

The data were collected by the
market research agency IPSOS
Czech Republic via the online panel
Populace.cz using the CAWI
(Computer Assisted Web
Interviewing) method.

A representative sample of the
population of the Czech Republic
over 18 years of age according to a
quota selection (sex, age, region,
education, and size of residence).

1,004 respondents took part in the
survey.

A survey in the form of a
questionnaire was conducted in
January 2022.
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SHRNUTÍ VÝZKUMU

Češi deklarují kladnější postoj
k Izraeli než k vybraným
nezápadním státům jako jsou
např. Rusko, Čína, Egypt a další,
zároveň však řadí Izrael až
za státy euroatlantického
prostoru včetně USA, Německa,
či Maďarska. Co se současných
česko-izraelských vztahů týče,
více než dvě třetiny Čechů je
považují za dobré. Většina
Čechů se však obecně o
informace týkající se Izraele příliš
nezajímá (64 %).

Naprostá většina české populace
(83 %) souhlasí, že by jí nevadilo,
pokud by měli za souseda žida či
židovku. Téměř dvě třetiny Čechů
(61 %) si myslí, že téma holocaustu
je stále nutné si připomínat a
téměř čtvrtina současně
přiznávaná, že Češi nesou část
odpovědnosti za utrpení židů
během druhé světové války.
Zároveň však v české společnosti
nadále přetrvávají silné pozitivní i
negativní stereotypy o židech.

S ohledem na izraelsko-
palestinský konflikt dle značné
části našich respondentů
a respondentek nesou
na konfliktu oba národy stejný díl
viny. Celkově však v české
společnosti spíše převažují
proizraelské názory nad těmi
propalestinskými. Z hlediska
možných řešení konfliktu se
nejčastěji Češi kloní k tzv.
dvoustátnímu řešení (45 %) a
mezinárodnímu uznání Palestiny
(37 %). Pokud se však jedná o roli
České republiky v mezinárodních
organizacích, Češi se spíše kloní
k podpoře Izraele než Palestiny.

Je však nutno zdůraznit, že česká
společnost obecně na
substantivní otázky ohledně
Izraele názor nemá nebo neví, jak
na ně odpovědět.

K otázce bezpečnosti Izraele
v širším regionu Blízkého
východu, a možnému užití
jaderných zbraní, které se stalo
znovu tématem v odborných
debatách v kontextu války na
Ukrajině, se Češi staví odmítavě.
Většina české populace se
domnívá, že neexistuje legitimní
důvod pro izraelské použití
jaderných zbraní a více Čechů
také odmítá, než schvaluje i
kybernetické a další preventivní
útoky vůči Íránu.
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SUMMARY OF RESEARCH

Czechs declare a more positive
attitude toward Israel than
toward selected non-Western
countries such as Russia, China,
Egypt, and others. At the same
time, they rank Israel behind the
Euro-Atlantic countries including
the USA, Germany, and Hungary.
Regarding Czech-Israeli relations,
more than two-thirds of Czechs
consider them good. However,
most Czechs are generally not
very interested in information
about Israel (64%).

Most of the Czech population
(83%) agrees that they would not
mind having a Jew as a neighbor.
Almost two-thirds of Czechs (61%)
think that the Holocaust is still a
topic that needs to be
remembered, and almost a
quarter also admit that Czechs
bear some responsibility for the
suffering of Jews during World
War II. Concurrently, strong
positive and negative stereotypes
about Jews persist in Czech
society.

Considering the Israeli-Palestinian
conflict, according to our
respondents, both nations bear an
equal share of the responsibility
for the conflict. Overall, however,
pro-Israeli views tend to prevail
over pro-Palestinian ones in Czech
society. In terms of possible
solutions to the conflict, Czechs
are most often inclined toward
the “two-state solution” (45%) and
international recognition of
Palestine (37%). However, when it
comes to the Czech Republic's
role in international organizations,
Czechs are more inclined to
support Israel than Palestine.

It should be emphasized that
Czech society, in general, does not
have an opinion on substantive
questions about Israel or does not
know how to answer them.

Czechs are reluctant to address the
issue of Israel's security in the wider
Middle East region and the possible
use of nuclear weapons, which has
become a recurring topic in expert
debates in the context of the war in
Ukraine. Most of the Czech
population believes that there is no
legitimate reason for Israel's use of
nuclear weapons, and more Czechs
also reject than approve even pre-
emptive attacks against Iran.
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Postoj Čechů k vybraným 
zemím

Čtvrtina české populace vyjadřuje kladný postoj k Izraeli.
Z hlediska sociodemografických ukazatelů mají častěji pozitivní
vztah k Izraeli zejména muži (34 %), lidé nad 66 let (34 %) a lidé
s VŠ vzděláním (44 %).
Izrael se v pořadí oblíbenosti umisťuje za státy euroatlantického
prostoru, a zároveň před nezápadními státy.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Jaký máte vztah k následujícím zemím?
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The attitude of Czechs 
toward selected countries

A quarter of the Czech population expresses a positive attitude
toward Israel. In terms of socio-demographic indicators, men
(34%), people over 66 years (34%) and people with higher
education (44%) are more likely to have a positive attitude
toward Israel.
This places Israel behind the Euro-Atlantic countries and ahead
of selected non-Western countries.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1
percentage point).

What is your attitude toward the following countries?
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Zájem Čechů o Izrael

O zprávy a informace týkající se Izraele se zajímá 30 % české
populace. Častěji se o tyto informace zajímají muži (41 %) a lidé
s VŠ (46 %) vzděláním. Vyšší zájem také deklarují lidé hlásící se ke
křesťanství a voliči středopravicových stran. Téměř dvě třetiny
(64 %) Čechů se však o tyto informace nezajímají.
Předchozí návštěvu Izraele potvrzuje pouze 5 % české populace.
Ti, kteří mají s návštěvou Izraele předchozí zkušenost, se zajímají
o informace o Izraeli častěji a také k ní mají častěji pozitivní
vztah. Do budoucna by rádo navštívilo Izrael 23 % Čechů.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Zajímáte se o zprávy a informace týkající se Izraele?
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Czech interest in Israel

30% of the Czech population is interested in news and
information about Israel. Men (41%) and people with higher
education (46%) are more often interested in this information. A
higher interest is also declared by people professing Christianity
and voters of center-right parties. However, nearly two thirds
(64%) of Czechs are not interested in this information.
Only 5% of the Czech population confirms having visited Israel.
Those who have previously visited Israel are more likely to be
interested in information about Israel and also more likely to
have a positive attitude toward it. 23% of Czechs would like to
visit Israel in the future.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1
percentage point).

Are you interested in news and information about Israel?
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Češi a židé jako sousedé

Při pohledu na vybrané národnosti a etnicko-náboženské
skupiny by naprosté většině (90 %) Čechů nevadilo, pokud by
měli za souseda křesťana/křesťanku či žida/židovku (83 %). Lidé
s vyšším vzděláním se k těmto skupinám staví ještě pozitivněji.
Naopak, židé jako sousedé by častěji vadili Čechům s nižším
vzděláním.
Více jak dvěma pětinám (45 %) Čechů by vadilo, pokud by měli
za souseda Araba/Arabku. U muslimů/muslimek je to ještě více,
ty by si za své sousedy nevybrala více jak polovina populace
(54 %).

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Do jaké míry by vám vadilo, pokud byste měl/a za souseda…?
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Czechs and Jews as 
neighbors

When looking at selected nationalities and ethno-religious
groups, the vast majority (90%) of Czechs would not mind having
a Christian or a Jew as a neighbor (83%). People with higher
education have even a more positive attitude toward these
groups. On the contrary, Czechs with lower education would more
often mind having Jews as neighbors.
More than two-fifths (45%) of Czechs would mind having an
Arab/Arab as a neighbor. This is even more the case for Muslims
who would not be seen as preferable neighbors by more than half
of the population (54%).

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1
percentage point).

To what extent would you mind if your neighbor was a(n):…?
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Češi a stereotypy
o židech

O židech dlouhodobě existuje v evropských zemích celá řada
předsudků. Proto jsme se zeptali českých respondentů a
respondentek na jejich postoje k židům.
Z hlediska vybraných výroků, Češi nejčastěji souhlasí s tím, že to
židé „umí s penězi“ (62 %) a jsou „nadprůměrně schopní a
šikovní“ (49 %). Více jak čtvrtina (26 %) Čechů dále souhlasí s tím,
že „židé mají příliš mnoho vlivu ve světě.“

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
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Czechs and stereotypes 
about Jews

There have long been a number of prejudices about Jews in
European countries. Therefore, we asked Czech respondents
about their attitudes toward Jews.
In terms of the selected statements, Czechs most often agree
that Jews are "good with money" (62%) and are "above average
in ability and skill" (49%). More than a quarter (26%) of Czechs
also agree that "Jews have too much influence in the world.”

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

To what extent do you agree with the following statements?
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Historická reflexe 
holocaustu

Více než 70 let po skončení druhé světové války se čtvrtina Čechů
domnívá, že v dnešní době již „není třeba tolik mluvit
o pronásledování židů a o holocaustu“. Nesouhlasně se k tomuto
výroku staví téměř dvě třetiny české populace. Nesouhlas je
umocněn ještě silněji u vysokoškoláků (77 % z nich)
a středopravicových voličů.
Jistou vinu odpovědnosti za utrpení českých židů za druhé
světové války přiznává 23 % Čechů. Odmítavě se k tomuto výroku
staví téměř polovina (47 %) Čechů a zbytek (30 %) na to nemá
jasný názor.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
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Historical reflection on the 
Holocaust

More than 70 years after the end of the Second World War, a
quarter of Czechs believe that nowadays "there is no need to talk
so much about the persecution of the Jews and the Holocaust."
Almost two-thirds of the Czech population disagrees with this
statement. The disagreement is even stronger among university
students (77% of them) and center-right voters.
Some feeling of guilt for the suffering of Czech Jews during
World War II is admitted by 23% of Czechs. Nearly half (47%) of
Czechs reject this statement, and the rest (30%) have no clear
opinion.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

To what extent do you agree with the following statements?
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Současné česko-izraelské
vztahy

Více jak dvě třetiny (44 %) Čechů považuje současné česko-
izraelské vztahy za dobré. Z hlediska socio-demografických
ukazatelů je významně lépe hodnotí muži (58 %), lidé starší 55 let
a lidé s VŠ vzděláním (63 %). Naopak za špatné česko-izraelské
vztahy označuje pouze 4 % české populace. Téměř třetina české
populace však nedokáže vztahy mezi Českou republikou a
Izraelem ohodnotit.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Jak hodnotíte současné česko-izraelské vztahy? Jsou podle
Vás…



ČEŠI A IZRAEL V ROCE 2022

20

Current Czech-Israeli
Relations

More than two-thirds (44%) of Czechs consider current Czech-
Israeli relations to be good. In terms of socio-demographic
indicators men (58%), people over 55 years of age, and people
with university education (63%) rate them significantly better.
On the other hand, only 4% of the Czech population consider
Czech-Israeli relations to be bad. However, almost a third of the
Czech population is unable to rate the relations between the
Czech Republic and Israel.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

How do you evaluate current Czech-Israeli relations? In your
opinion, they are….
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Možnost přemístění české 
ambasády

Otázka přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma se
stala v roce 2018 důležitým politickým tématem pro českého
prezidenta Miloše Zemana. Ve stejném roce, během vlády
prezidenta Donalda Trumpa, se Spojené státy rozhodly
přesunout svou ambasádu a uznat Jeruzalém jako hlavní město
Izraele.
Oproti tomu česká vláda se k tomuto kroku staví spíše opatrně a
to i s ohledem na konsensus v rámci EU. S možností, že by měla
být česká ambasáda přemístěna z Tel-Avivu do Jeruzaléma
souhlasí pětina české populace (20 %). Podobný počet lidí
zastává opačný názor (22 %), tedy že by se ambasáda neměla
přesouvat. Více jak polovina (59 %) Čechů však nemá na tuto
otázku jasný názor. Názor na tuto otázku tak zůstává v současné
době v české společnosti nejasný.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Myslíte si, že by měla být česká ambasáda v Izraeli přemístěna 
z Tel-Avivu do Jeruzaléma?
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Possibility of relocating the 
Czech Embassy

In 2018, the issue of moving the Czech embassy from Tel Aviv to
Jerusalem became a political issue for Czech President Miloš
Zeman. In the same year, during the administration of US
President Donald Trump, the United States decided to move its
embassy and recognize Jerusalem as the capital of Israel.
In contrast, the Czech government is rather cautious, also
because it takes into consideration the consensus within the EU
on this issue. A fifth of the Czech population (20%) agrees with
the possibility that the Czech embassy should be moved from
Tel-Aviv to Jerusalem. A similar number of people hold the
opposite opinion (22%), i.e., that the embassy should not be
moved. However, more than half (59%) of Czechs do not have a
clear opinion on this question. Thus, an opinion on this issue
remains unclear in Czech society.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Do you think the Czech Republic should relocate its embassy 
in Israel from Tel Aviv to Jerusalem?
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Historický podíl na vzniku 
konfliktu

Z hlediska historického podílu na vzniku konfliktu mezi
Palestinci a Izraelci nesou dle 18 % Čechů větší vinu Palestinci, u
8 % Čechů jsou to naopak Izraelci. Více jak čtvrtina (27 %) Čechů
se však domnívá, že oba národy nesou stejný díl viny. Téměř
polovina (47 %) české populace však tuto otázku nemůže
zhodnotit, jelikož na ni nemá jasný názor.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Kdo má podle Vás historicky větší podíl na vzniku izraelsko-
palestinského konfliktu?
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Historical responsibility for 
the conflict

In terms of the historical responsibility for the conflict between
the Palestinians and Israelis, 18% of Czechs believe that the
Palestinians bear more responsibility, while 8% of Czechs believe
that the Israelis do. However, more than a quarter (27%) of
Czechs believe that both peoples bear an equal share of the
blame. Almost half (47%) of the Czech population, however,
cannot evaluate this question as they do not have a clear
opinion on it.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Who do you think has historically played the major role in 
the Israeli-Palestinian conflict?



ČEŠI A IZRAEL V ROCE 2022

26

Podíl na pokračování
konfliktu

Obdobnou optikou pohlížejí Češi i na pokračování izraelsko-
palestinského konfliktu. 23 % Čechů si myslí, že větší podíl na
trvání konfliktu nesou Palestinci, 6 % si myslí, že naopak Izraelci.
27 % Čechů se kloní k tomu, že oba národy nesou stejný díl viny.
Více jak dvě pětiny (45 %) lidí však tuto otázku nedokáže
zodpovědět nebo na ni nemá názor.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Kdo má podle Vás v současné době větší podíl na 
pokračování/trvání izraelsko-palestinského konfliktu?
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Responsibility for the 
continuation of the conflict

23% of Czechs think that the Palestinians are more responsible
for the continuation of the conflict, while 6% think that the
Israelis are more responsible. However, more than two-fifths
(45%) of people cannot answer this question or have no opinion
on it.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Who do you think is currently more responsible for the 
continuation of the Israeli-Palestinian conflict?
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Možnosti řešení
konfliktu

Pokud se jedná o možné řešení izraelsko-palestinského konfliktu,
45 % české populace by se přiklonilo k tzv. dvoustátnímu řešení,
tedy vzniku dvou samostatných států Izraele a Palestiny vedle
sebe. Jednostátní řešení, kde by měli Izraelci a Palestinci stejná
práva by podpořilo 15 % Čechů. Jen minimu lidí by však bylo pro
řešení konfliktu formou zrušení Palestinské samosprávy (6 %) či
formou vojenské intervence (1 %).

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Jaká z následujících možností je podle vás nejvhodnějším 
řešením izraelsko-palestinského konfliktu?
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Possibilities for conflict 
resolution

When it comes to a possible solution to the Israeli-Palestinian
conflict, 45% of the Czech population would be in favor of a two-
state solution, i.e., the creation of two separate states, Israel and
Palestine living side by side. A one-state solution where Israelis
and Palestinians would have equal rights would be supported by
15% of Czechs. Only a minimum of people would support a
solution to the conflict in the form of abolishing the Palestinian
Authority (6%) or military intervention (1%).

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Which of the following do you think is the most appropriate 
solution for the Israeli-Palestinian conflict?
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Mezinárodní uznání 
Palestiny

S uznáním Palestiny jako samostatného a suverénního státu
souhlasí 37 % české populace. Při pohledu přes
sociodemografické ukazatele tento názor zastávají častěji muži
(43 %) a lidé s VŠ vzděláním (47 %). Téměř pětina (19 %) Čechů si
naopak myslí, že by Palestina neměla být uznána jako
samostatný stát. 44 % české populace pak tuto otázku
nedokáže zhodnotit nebo na ní nemá názor.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Myslíte si, že by Palestina měla být mezinárodně uznána jako 
nezávislý a suverénní stát?
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International recognition of 
Palestine

37% of the Czech population agrees with the recognition of
Palestine as an independent and sovereign state. Looking
across socio-demographic indicators, this opinion is more often
held by men (43%) and people with higher education (47%).
Almost a fifth (19%) of Czechs, on the other hand, think that
Palestine should not be recognized as an independent state.
44% of the Czech population is unable to assess this question or
has no opinion on it.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1
percentage point).

Do you think that Palestine should be recognized 
internationally as an independent and sovereign state?
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Role ČR v OSN a podpora 
Izraele/Palestiny

Pokud jde o roli České republiky v mezinárodních organizacích,
konkrétně na půdě OSN, Češi se častěji kloní k podpoře Izraele
(37 %) než k otevřené podpoře Palestiny (18 %). 8 % české
populace si však myslí, že by Česká republika neměla v tomto
ohledu dělat nic, zbytek populace na tuto otázku nemá
vyhraněný názor.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Izrael je dlouhodobě obviňován Organizací spojených národů
(OSN) z porušování mezinárodní práva, zejména kvůli
výstavbě osad na Západním břehu a anexi východního
Jeruzaléma. Jak by se ČR měla k této situaci postavit?
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Role of the Czech Republic
in the UN and support for 
Israel/Palestine

Regarding the Czech Republic's role in international
organizations, and specifically in the UN, Czechs are more likely
to favor supporting Israel (37%) over Palestine (18%). 8% of the
Czech population think that the Czech Republic should do
nothing in this regard, while the rest of the population has no
strong opinion on this issue.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Israel has long been accused by the United Nations (UN) of
violating international law, especially for building settlements
in the West Bank and the annexation of East Jerusalem. What
should the position of the Czech Republic be?
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Legitimita užití jaderných 
zbraní Izraelem

Možné použití jaderných zbraní v konfliktu je v kontextu války
na Ukrajině znovu tématem v odborných debatách. Izrael dle
expertních odhadů vlastní jaderné zbraně od druhé poloviny
60. let, dodnes však nepřistoupil ke smlouvě o nešíření
jaderných zbraní (NPT) a jejich vlastnictví oficiálně nepřiznává
ani nevyvrací. Oficiální vládní linie Izraele tak zůstává
nejednoznačná.
Z uvedených možností nejčastěji (32 %) Češi souhlasí s tím, že
Izrael by měl právo použít jaderné zbraně v odvetě, pokud by je
jiný stát použil proti němu jako první. Více jak polovina (54 %)
české populace však zastává názor, že Izrael by neměl použít
jaderné zbraně za žádných okolností.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Izrael oficiálně nepřiznává ani nepopírá vlastnictví jaderných
zbraní. Dle expertních odhadů však vlastní několik desítek
jaderných zbraní. Za jakých okolností by bylo podle Vás
legitimní, aby Izrael jaderné zbraně použil proti jinému státu?
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Legitimacy of Israel's use of 
nuclear weapons

Due to the war in Ukraine, the possible use of nuclear weapons
in a conflict is again a subject of expert debate. According to
expert estimates, Israel has possessed nuclear weapons since
the second half of the 1960s, yet to date has not become a
signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
Therefore, Israel does not officially confirm or deny the
possession of nuclear weapons and the official government line
remains ambiguous.
Of the options given, Czechs most often (32%) agree that Israel
would have the right to use nuclear weapons in retaliation if
another state were to use them first. However, more than half
(54%) of the Czech population believes that Israel should not
use nuclear weapons under any circumstances.

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

Israel does not officially acknowledge or deny ownership of
nuclear weapons. However, according to experts, it owns
several dozen nuclear weapons. In what circumstances do
you think it would be legitimate for Israel to use nuclear
weapons against another state?
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Možnosti Izraele zasáhnout 
vůči Íránu

Izrael považuje Írán za nepřátelský stát a bezpečnostní hrozbu.
Důvodem je íránský jaderný program a obava, že Írán usiluje o
získání atomových zbraní. K izraelskému postoji také přispívá
íránská podpora islamistických skupin jako Hizballáh či Hamás,
které jsou s Izraelem v dlouhodobém konfliktu.
S tím, že by měl Izrael právo preemptivně vojensky zaútočit na Írán
v případě, že by se Írán blížil k dokončení jaderné zbraně, souhlasí
18 % Čechů. Téměř polovina (47 %) Čechů by však s takovým
postupem Izraele nesouhlasila. Více jak třetina (36 %) české
populace nedokáže tuto otázku posoudit. Téměř identický je postoj
Čechů k právu Izraele využívat kybernetických útoku proti Íránu k
zajištění své bezpečnosti.

Pozn.: Rozdíly v součtech v grafu jsou dány zaokrouhlením, vždy jsou
maximálně do 1 p.b.

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
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Israel's options to intervene 
against Iran

Note: The results in the graph are rounded up (to a maximum of 1 percentage
point).

To what extent do you agree with the following statements?

Israel considers Iran to be the most hostile country in the Middle
East region, and a security threat. The reason for Israel’s attitude
has been Iran's nuclear program and a suspicion that Iran is
seeking to acquire nuclear weapons. Iran's support for Islamist
groups such as Hezbollah and Hamas, which have been in long-
standing conflict with Israel, also contributes to Israel's position.
Eighteen percent of Czechs agree that Israel should have the right
to make a pre-emptive military attack on Iran if Iran comes close to
completing a nuclear weapon. However, nearly half (47%) of Czechs
would disagree with such action by Israel, and more than a third
(36%) of the Czech population is unable to assess the issue. Almost
identical is the attitude of Czechs toward Israel's right to use
cyberattacks against Iran in order to ensure its security.
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