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Hodnocení evropské integrace 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2006, v06-04 
Otázky:    PM.25, PM.27 
Termín terénního šetření:  3. 10. 4. 2006 
Počet respondentů:   1056 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   15. 5. 2006 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
V rámci dubnového šetření Centra po výzkum veřejného mínění hodnotili 
oslovení občané uplatňování vybraných hodnot v Evropské unii a prospěšnost (či 
škodlivost) evropské integrace v oblastech obrany, ekologie, kultury, 
hospodářství a politiky. 

Nejlépe bylo respondenty hodnoceno uplatňování demokracie v EU (75 % 
dotázaných vyjádřilo souhlas v součtu odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“) a 
spolupráce (celkem 68 % souhlasných odpovědí). Podíl pozitivních vyjádření 
převyšoval negativní také u uplatňování solidarity (56 %) a tolerance (49 %).  

Naopak převaha nesouhlasu nad souhlasem byla zaznamenána při posuzování 
spravedlnosti a rovnosti v EU. K uplatňování spravedlnosti v EU spíše či rozhodně 
nedochází podle 51 % a rovnosti podle 60 % dotázaných. 
 
Tabulka 1: Myslíte si, že se v současné době v EU uplatňují tyto hodnoty?1 (v %) 
 rozhodně  

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

+/- 

 demokracie 21 54 16 2 75/18 
 spolupráce 12 56 22 3 68/25 
 solidarita 10 46 26 6 56/32 
 tolerance 7 42 31 7 49/38 
 spravedlnost 6 31 38 13 37/51 
rovnost 6 26 43 17 32/60 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 

 

Součástí dubnového šetření bylo dále hodnocení vlivu evropské integrace na 
obranu, ekologii, kulturu, hospodářství a politiku. U všech sledovaných oblastí 
převyšoval podíl respondentů přesvědčených o prospěšnosti evropské integrace 

                                                           
1 Znění otázky je totožné s názvem tabulky. 
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nad podílem dotázaných, kteří se domnívají, že integrace je pro danou oblast 
škodlivá.  

Nejlépe je evropská integrace hodnocena v oblasti obrany (30 % dotázaných 
uvedlo, že je rozhodně prospěšná, 44 % spíše prospěšná) a v oblasti ekologie 
(26 % + 44 %). Přibližně dvě třetiny oslovených občanů považují vliv evropské 
integrace za rozhodně či spíše prospěšný také u oblastí kultury a hospodářství. 
V případě politiky bylo o pozitivním vlivu evropské integrace přesvědčeno pouze 
55 % účastníků výzkumu. 
 
Tabulka 2: Je podle Vás prospěšná nebo škodlivá evropská integrace v těchto 
oblastech?2 (v %) 
 rozhodně  

prospěšná 
spíše  

prospěšná 
spíše  

škodlivá 
rozhodně  
škodlivá 

+/- 

 obrana 30 44 8 1 74/9 
 ekologie 26 44 13 3 70/16 
 kultura 20 48 11 3 68/14 
 hospodářství 17 46 18 4 63/22 
 politika 12 43 21 5 55/26 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 

 

Soudě podle analyzovaných otázek jsou proevropsky významně častěji 
orientovaní voliči ODS, lidé se subjektivně deklarovanou dobrou životní úrovní a 
lidé mladší 45 let. Negativně hodnotili uplatňování hodnot v EU a vliv evropské 
integrace především voliči KSČM a lidé starší 60 let. 

                                                           
2 Znění otázky je totožné s názvem tabulky. 


