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Pozadí výzkumu a metodologie

Jsou to již více než dva roky, co všech 193 členských států OSN včetně Česka přijalo „Cíle udržitelného 
rozvoje“, SDGs = Sustainable Development Goals (v reportu budeme dále používat pouze SDGs). 

Shodly se na tom, že se svět může do roku 2030 změnit k lepšímu. 
Stačí udělat 17 kroků, naplnit 17 cílů udržitelného rozvoje. 

Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti již potřetí realizoval výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaké je 
v rámci české obecné populace povědomí o tomto společenském tématu, dále jaké postoje k jednotlivým 

cílům mezi lidmi převažují a jaké jsou jejich názory na řešení klíčových otázek.

SDGs, 07/2018

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

souboru byla 1000 respondentů a sběr dat probíhal od 5.6. - 13.6. 2018.
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V následujícím textu používáme zkrácené názvy SDGs.
Celý název Zkrácený název 17 Cílů

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě SDG 1: Konec chudoby

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství SDG 2: Konec hladu

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku SDG 3: Zdraví  a kvalitní život

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny SDG 4: Kvalitní vzdělání

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek SDG 5: Rovnost mužů a žen

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi SDG 6: Pitná voda a kanalizace

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny SDG 7: Dostupné a čisté energie

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

SDG 8: Důstojná práce a ekonomický rozvoj

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace SDG 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi SDG 10: Méně nerovností

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce SDG 11: Udržitelná města a obce

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu SDG 12: Odpovědná spotřeba a výroba

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů SDG 13: Klimatická opatření

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje SDG 14: Život ve vodě

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat 
rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

SDG 15: Život na souši

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, 
odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

SDG 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování SDG 17: Partnerství ke splnění cílů

SDGs, 07/2018
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SDGs považovaná za priorituPovědomí o SDGs

29%

Hlavní ukazatele

44%

43%

35%

33%

29%

SDG 3: Zdraví a kvalitní život

SDG 6: Pitná voda a kanalizace

SDG 8: Důstojná práce a…

SDG 7: Dostupné a čisté energie

SDG 15: Život na souši

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně





Klíčoví aktéři v naplňovaní SDGs

70%

47%

42%

36%

26%

19%

19%

Stát, vláda

Města a obce

Mezinárodní organizace

Jednotliví občané

Vzdělávací instituce

Byznys

Nevládní a neziskové
organizace









Podíl těch, kteří uvedli, že se v České 
republice úspěšně řeší nějaký cíl. 

79 %



SDGs, 07/2018
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Hlavní zjištění

• Téměř třetina obecné populace již 
někdy slyšela o SDGs. To je méně 

než tomu bylo v loňském roce, 
povědomí se vrátilo na úroveň roku 

2016. 
• Hlavním zdrojem informací o SDGs a 

daném tématu je internet, jeho role 
ale poklesla a naopak zesílila pozice 

veřejné správy jako informačního 
zdroje. 

• Pouze čtvrtina respondentů je si 
schopna vybavit něco konkrétního, 

co je v tomto roce zaujalo v 
souvislosti s tématem udržitelného 

rozvoje a společenské 
odpovědnosti.

#1

Vnímání důležitosti cíle „SDG 6: Pitná voda a kanalizace“ významně narostlo v porovnání s 
předchozími lety a společně s cílem „SDG 3: Zdraví a kvalitní život“ se stalo prioritou v oblasti 

udržitelného rozvoje v České republice. Respondenti pozitivně vnímají řešení SDGs v Česku a  ¾ z 
nich zdůrazňují, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru je při naplňovaní SDGs klíčová.

• Cíl „SDG 3: Zdraví a kvalitní život“ je 
respondenty osobně vnímán jako 

nejdůležitější a je zároveň  
považován za prioritu, kterou by 

měla česká vláda řešit. 

• Těsně následuje cíl „SDG 6: Pitná 
voda a kanalizace“, jehož důležitost 

v porovnání s předchozím rokem 
významně narostla a zároveň je jeho 
řešení v Česku hodnoceno nejlépe.

• Celkově v porovnání s předchozím 
rokem pozitivně narostlo vnímání 

řešení SDGs v Česku. 

• V porovnání s rokem 2017 se 
výrazně zvýšil počet těch, kteří si 

myslí, že by se do plnění SDGs měla 
česká vláda a soukromý sektor 

zapojovat. 
• Za klíčového aktéra je stále 

považován stát, ale narůstá vnímání 
důležitosti vzdělávacích institucí, 

neziskových organizací i jednotlivců. 
Role mezinárodních institucí 

oslabuje. 
• Spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru je v obecné 

populaci podporována, ale chybí 
jasná představa o tom, jak by měla 

vypadat.  

#3#2

SDGs, 07/2018
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7 Povědomí o SDGs

12 Postoje k jednotlivým SDGs

21 Kontakty, metodologie, přílohy

17 Názory na řešení SDGs

Obsah reportu

SDGs, 07/2018
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Jaké je povědomí o SDGs
a celkově tématu 

udržitelného rozvoje a 
společenské 

odpovědnosti?
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Třetina populace již slyšela o SDGs, z větší části se jedná o mladší, 18-35 let, vysokoškoláky 
a obyvatele větších měst. Celkově ale míra veřejného povědomí o SDGs v porovnání s 
minulým rokem mírně klesla (z 35% na 29%), dostala se zpátky na hodnoty z roku 2016. 

Podíl těch, kteří již někdy dříve slyšeli o SDGS v rámci obecné populace

Muži Ženy

31 % 26 %

35 %

18-35 let 36 -65 let

25 %26 % 25 % 48 %

Základní / 
vyučený

Středoškolské 
s maturitou

Vysokoškolské

<20tis. 
obyvatel

>20tis. 
obyvatel

27 % 31 %

29 %

… signifikantně více / 
méně než ostatní 

možnosti 
v podskupině

Slyšel(a) jste již někdy dříve o výše diskutovaných Cílech udržitelného rozvoje OSN (myšleno před dnešním dnem)?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

POVĚDOMÍ O SDGs VS. SOCIO-DEMO

• 14 % respondentů 
slyšelo i o České 
rozvojové agentuře, 
která už 10 let dává 
konkrétní podobu 
české zahraniční 
rozvojové spolupráci.

SDGs, 07/2018
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Internet jako zdroj informací o SDGs je stále nejsilnějším kanálem, ale jeho role oslabila v 
porovnání s rokem 2017. Naopak lidé jsou si výrazně více vědomi komunikace tohoto 
společenského tématu ze strany veřejné správy, ve velké míře i od ostatních institucí.

60%

30%

17%

17%

68%

31%

14%

17%

Z internetu

Z tisku

Od kolegů nebo známých

Odjinud

2018

2017

Odkud znáte Cíle udržitelného rozvoje?
Zaznamenali jste na toto téma i komunikaci ze strany (INSTITUCE), jako např. ze strany vlády, ministerstev nebo místních samospráv?
Báze: Respondenti, kteří slyšeli o Cílech udržitelného rozvoje (N=345).

48%

51%

37%

57%

40%
Ze strany veřejné správy

Od státu, státních organizací

Od firem, soukromého sektoru

Od nevládních organizací

2018

2017

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně



ZDROJE INFORMACÍ



Zdroj povědomí o tématu Znalost komunikace tématu

SDGs, 07/2018

Ze strany veřejné správy

Od státu, státních organizací

Od firem, soukromého sektoru

Od nevládních organizací
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Nicméně pouze čtvrtinu populace v oblasti udržitelného rozvoje a společenské 
odpovědnosti v posledním roce něco zaujalo, zájem o toto téma poklesl. 

„Jak někdo schvaluje 
výstavbu nových a nových 

továren na zemědělské 
půdě, je to z mého pohledu 

hrůza.“

„Problémy s hospodařením v lesích projevující se 
kůrovcovou kalamitou “

„Snad jen to, že občané 
více třídí odpad“

• 74 % respondentů nic konkrétního neuvedlo, v loňském roce to bylo 64 %.

Co Vás v posledním roce v České republice nejvíce zaujalo z oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

„Nevím o ničem, co by bylo v 
běhu a zajištovalo do 

budoucna  dobré výsledky.”

POVĚDOMÍ O TÉMATICE 

„Plýtvání s vodou, s jídlem, 
ničení přírody, hlavně lesů, 

ničení přírody zemědělstvím“

„Recyklace, přemýšlím předtím 
než nakoupím, Zerowaste“

„Akce 
Ukliďme 

Česko, jinak 
moc nevím, 

co 
odpovědět“

Témata, ke kterým se nejčastěji vyskytovaly 
spontánní zmínky

Péče o lesy, ochrana životního 
prostředí

Hospodaření s vodou

Třídění odpadu

Ekologické energie

Dotace z EU např. dotace na kotle

Snížení nezaměstnanosti

Obnovy měst a obcí, výstavba dětských hřišť

Inkluze ve vzdělání - pozitivní

„Odpovědnost za ekologicou 
stopu kolem plastů.”

„Nevím, tuto oblast jsem letos vůbec nesledovala.“

SDGs, 07/2018
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Jaké jsou postoje k  
jednotlivým SDGs v rámci 

obecné populace ?
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Z prioritních SDGs jsou pro obecnou populaci nejvíce důležité „SDG 3: Zdraví a kvalitní 
život“ a „SDG 6: Pitná voda“, a to ve stejné míře, „SDG 2: Konec hladu“ je nejméně osobně 
důležitý.

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030 poukazuje na 
9 pro ČR klíčových SDGs Agendy 2030.

41%

41%

30%

25%

25%

24%

23%

21%

16%

SDG 3: Zdraví a kvalitní život

SDG 6: Pitná voda a kanalizace

SDG 8: Důstojná práce a ekonomický rozvoj

SDG 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

SDG 7: Dostupné a čisté energie

SDG 13: Klimatická opatření

SDG 15: Život na souši

SDG 4: Kvalitní vzdělání

SDG 2: Konec hladu

Které tři z těchto devíti globálních cílů vy osobně považujete za nejdůležitější?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

DŮLEŽITOST KLÍČOVÝCH CÍLŮ

• „SDG 3: Zdraví a kvalitní život“ i „SDG 6: Pitná 
voda a kanalizace“ jsou nejdůležitější zejména 
pro nejstarší věkovou skupinu. Pro mladší je 
oproti nim zase více důležité „SDG 4: Kvalitní 
vzdělání“. 

• Muži jsou více citliví na „SDG 7: Dostupné a 
čisté energie“, naopak ženy na „SDG 2: Konec 
hladu“.

• „SDG 2: Konec hladu“ je také více důležitý pro 
lidi se základní vzděláním, naopak 
vysokoškoláci více než ostatní považují za 
osobně důležité „SDG 13: Klimatická 
opatření“.  

SDGs, 07/2018
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17%

13%

11%

8%

5%

16%

14%

9%

11%

6%

16%

12%

11%

12%

5%

SDG 1: Konec chudoby

SDG 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

SDG 5: Rovnost mužů a žen

SDG 10: Méně nerovností

SDG 17: Partnerství ke splnění cílů

2018

2017

2016

44%

43%

35%

33%

29%

42%

30%

39%

32%

38%

44%

22%

33%

33%

41%

SDG 3: Zdraví a kvalitní život

SDG 6: Pitná voda a kanalizace

SDG 8: Důstojná práce a ekonomický…

SDG 7: Dostupné a čisté energie

SDG 15: Život na souši

2018

2017

2016

KTERÝM CÍLŮM BY SE ČESKÁ VLÁDA MĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

A KTERÉ NAOPAK JAKO DŮLEŽITÉ VIDÍ NEJMÉNĚ ČECHŮ

Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (viz níže), kterým cílům si myslíte, že by se česká vláda měla věnovat přednostně? Vyberte, prosíme, maximálně pět.
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

Ze všech SDGs je „SDG 3: Zdraví a kvalitní život“ tradičně vnímán jako priorita, následuje 
„SDG 6: Pitná voda a kanalizace“, který je rok od roku vnímán jako důležitější, za nejméně 
důležité je považováno „SDG 17: Partnerství ke splnění cílů.“.

• 5 nejdůležitějších cílů, kterým by se měla vláda 
věnovat zůstává stejných, ale částečně se 
změnilo pořadí jejich důležitosti. Nicméně „SDG 
3: Zdraví a kvalitní život“ jsou stále vnímány 
jako priorita pro českou vládu. 

• Největší nárůst zaznamenal cíl „SDG 6: Pitná 
voda a kanalizace“, který narostl o 13 p. b. a 
zařadil se na druhé místo. Již druhým rokem 
pokračuje nárůst důležitosti této problematiky.

• V porovnání s předchozím rokem se mezi 5 
nejméně důležitých Cílů zařadil „SDG 1: Konec 
chudoby“, který vytlačil „SDG 14: Život ve 
vodě“, ostatní jsou stejné. 

• Česká populace již druhým rokem považuje za 
nejméně důležité stejné Cíle: „SDG 5: Rovnost 
mužů a žen“, „SDG 10: Méně nerovností“, „SDG 
17: Partnerství ke splnění cílů“. 

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně







SDGs, 07/2018
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V porovnání s předchozím rokem pozitivně narostlo vnímání řešení SDGs v Česku. Nejlépe 
je dle populace řešen cíl „SDG 6: Pitná voda a kanalizace“.

25%

20%

19%

17%

16%

15%

14%

10%

8%

14%

11%

11%

10%

6%

6%

7%

5%

16%

14%

11%

17%

9%

11%

13%

12%

12%

11%

8%

7%

7%

7%

6%

4%

3%

SDG 6: Pitná voda a kanalizace

SDG 4: Kvalitní vzdělání

SDG 11: Udržitelná města a obce

SDG 3: Zdraví a kvalitní život

SDG 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

SDG 7: Dostupné a čisté energie

SDG 8: Důstojná práce a ekonomický růst

SDG 12: Odpovědná spotřeba a výroba

SDG 15: Život na souši

SDG 5: Rovnost mužů a žen

SDG 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

SDG 2: Konec hladu

SDG 13: Klimatická opatření

SDG 10: Méně nerovností

SDG 1: Konec chudoby

SDG 17: Partnerství ke splnění cílů

SDG 14: Život ve vodě

2018

2017

CÍLE, KTERÉ PODLE ČECHŮ UŽ ÚSPĚŠNĚ ŘEŠÍME

Jaké Cíle udržitelného rozvoje podle Váš již v Česku úspěšně řešíme? Vyberte, prosíme, maximálně pět.
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně













• Podíl těch, kteří nedokáží vyhodnotit, jaké 
cíle se úspěšně řeší, poklesl ze 44 % na 31 %.

• V loňském roce bylo nejlépe hodnoceno 
řešení cíle „SDG 3: Zdraví a kvalitní život“, 
který se letos sice propadl, ale se stejným 
skóre. 

• Nárůst pozitivního řešení cíle „SDG 6: Pitná 
voda a kanalizace“ je zejména u 
vysokoškoláků. „SDG 6: Zdraví a kvalitní 
život“ vnímají hůře lidé se základním 
vzděláním. 

• Mezi 5 nejúspěšněji řešených cílů se nově 
řadí „SDG 11: Udržitelná města a obce“ a 
„SDG 9: Průmysl, inovace, infrastruktura“ 
(pozitivní vnímání vzrostlo zejména u 
obyvatel z menších měst).















2017 2018

66 % 79 %

Podíl těch, kteří 
uvedli, že se v České 
republice úspěšně 
řeší nějaký cíl. 



SDGs, 07/2018
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Češi se často snaží podpořit udržitelný rozvoj jako jednotlivci, jejich aktivity se ale omezují 
většinou na recyklaci či se snaží zbytečně neplýtvat.

63%

23%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

Třídění odpadu, recyklace

Omezení plýtvání potravinami, energií, vodou…

Znovupoužití plastových obalů, nekupování
plastových obalů

Omezení automobilové dopravy (jízda MHD, na kole, 
vlakem, chození pěšky…)

Nekupuji plastové výroby / kupuji co nejméně plastů

Ochrana přírody, životního prostředí obecně,
ekologie

Nepoužívám igelitové tašky, sáčky

Vzdělávání sebe/ostatních

Používání dešťové vody

Nakupuji místní, české výrobky

Nepoužívám zbytečnou chemii / kupuji ekologické
výrobky

OSOBNÍ AKTIVITA
„Třídím, recykluji (plasty, papíry, kovy, baterie), 
oblečení odkládám do kontejneru pro charitu, 

přispívám ekologickému hnutí, chovám se 
šetrně k přírodě (nevyhazuji odpadky), snažím 

se šetřit vodou v domácnosti.“

„Recykluji vše, co se dá/šetřím 
vodou, používám dešťovou na 
zalévání/zeleninu nehnojím, 
vysazuji stromky alespoň na 

zahradě/vyhýbám se plastu.“

„Třídím odpad, pěstuji si svou zeleninu, 
zachytávám dešťovou vodu, splachuji 

záchod užitkovou vodou, chovám 
zvířata pro mléko a maso“

„Třídění odpadu, neplýtvám 
energiemi ani potravinami, 
zlepšuji životní prostředí.“

„Šetřím vodou, dřevem, 
potravinami, snažím se 

neplýtvat ničím“„Recyklace, minimalistický 
životní styl.“

• 19 % uvedlo, že se o téma nezajímá, či že nedělá osobně nic

Co vy osobně a konkrétně děláte pro udržitelný rozvoj?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

SDGs, 07/2018
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Jaké jsou názory obecné 
populace na roli 

jednotlivých aktérů při 
řešení SDGs?
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V porovnání s předchozím rokem se výrazně zvýšil počet těch, kteří si myslí, že by se do 
plnění SDGs měla česká vláda i soukromý sektor zapojovat. 

48%

31%

35%

38%

48%

47%

2018

2017

2016

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, nedokážu říct

ZAPOJENÍ ČESKÉ VLÁDY DO PLNĚNÍ SDGs ZAPOJENÍ ČESKÉHO SOUKROMÉHO SEKTORU DO 
PLNĚNÍ SDGs

Myslíte si, že by se měl český soukromý sektor aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů 
Organizace spojených národů do roku 2030?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

Myslíte si, že by se česká vláda měla aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů Organizace spojených 
národů do roku 2030?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

T2Box 86 % 

T2Box 79 % 

T2Box 82 % 

T2Box 86 % 

T2Box 73 % 

T2Box 76 % 



T2Box= rozhodně ano + spíše ano

43%

22%

25%

43%

51%

51%

2018

2017

2016

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, nedokážu říct

SDGs, 07/2018
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Stát a vláda jsou stále vnímáni jako klíčoví aktéři v naplnění SDGs, nicméně vzrůstá 
důležitost měst a obcí, vzdělávacích institucí i jednotlivých občanů, naopak role 
mezinárodních organizací v očích obecné populace oslabuje. 

70%

47%

42%

36%

26%

19%

19%

66%

26%

49%

24%

17%

17%

16%

72%

32%

47%

34%

26%

21%

17%

Stát, vláda

Města a obce

Mezinárodní organizace

Jednotliví občané

Vzdělávací instituce

Byznys

Nevládní a neziskové organizace

2018

2017

2016

KLÍČOVÍ AKTÉŘI K NAPLNĚNÍ GLOBÁLNÍCH CÍLŮ

Kteří z těchto aktérů jsou podle Vás klíčoví k naplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje?
Báze: Všichni respondenti (N=1000)

 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně









• Mladší cílová skupina více tíhne k názoru, že 
řešení má být na jednotlivcích, nevládních a 
neziskových organizacích a stále více věří v 
mezinárodní organizace. 

• Starší věková skupina se častěji než mladší 
nedokáže rozhodnout, neví. 

• Muži více než ženy věří byznysu a jeho aktivní 
roli v řešení SDGs.

SDGs, 07/2018
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3/4 respondentů uvedlo, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru je při naplňování 
SDGs klíčová. Představy o její podobě jsou ale spíše nekonkrétní. 

31% 43% 18%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, nedokážu říct

VNÍMÁNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Co si konkrétně představujete pod formami spolupráce veřejného a soukromého sektoru za účelem naplňování Cílů udržitelného rozvoje? 
Myslíte si, že je spolupráce veřejného a soukromého sektoru klíčová při naplňování Cílů udržitelného rozvoje?
Báze: Všichni respondenti (N=1009)

• 53 % respondentů uvedlo, že neví, co si pod 
formami spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru mají představit. 

• Představy ostatních jsou hodně nekonkrétní. 

„Je naprosto nezbytné, aby 
sektory spolu spolupracovaly -

ideálně i plánovitě 
koordinovaly své úsilí -> z 

důvodu vyšší efektivnosti a 
hospodárnosti.“

„Nevím, ale závažnost těchto 
problémů je velmi důležitá, 

spolupráce je pomocník k jejich 
naplnění.“

„Bez vzájemné spolupráce se nikdy 
nedosáhne potřebných výsledku.“

T2Box 74 % 

„Nedokáži si představit, na co se mě 
ptáte“

„Lepší spolupráce mezi podnikateli a 
politiky.“

Názor na to, do jaké míry je klíčová spolupráce veřejného a soukromého sektoru

SDGs, 07/2018

T2Box= rozhodně ano + spíše ano
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Kontakty:

Tomáš Macků
Research & Communication Director
tomas.macku@ipsos.com
GSM: +420 774 646 799

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě 
Ipsos v 89 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných 

divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM, Ipsos Observer a Ipsos UU.
Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. 

Ipsos se dlouhodobě věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje, od r. 2010 realizuje projekt Ipsos CSR & Reputation Research. 
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