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V rámci bloku otázek, které byly zařazeny do červnového kontinuálního šetření 
CVVM jako součást mezinárodního výzkumu European Election Survey 2004 
k letošním volbám do EP, jehož se účastnili pouze respondenti s volebním 
právem v době jejich konání (N=889), jsme se respondentů mj. zeptali, zda věří 
tomu, že Evropská unie bude rozhodovat v zájmu České republiky2 a v zájmu 
jich samotných.3 

 

Tabulka 1: Názory na budoucí rozhodnutí EU (v %) 

 rozhodnutí budou v zájmu ČR rozhodnutí budou v zájmu respondenta 
rozhodně tomu věří 3 3 
docela tomu věří 27 24 
moc tomu nevěří 48 38 
vůbec tomu nevěří 14 26 
neví 8 9 

 

Z výsledků zachycených v tabulce 1 plyne, že většina českých občanů je 
skeptická v pohledu na eventuální soulad budoucích rozhodnutí Evropské unie se 
zájmy České republiky i se zájmy jich samotných. Pouze 30 % respondentů věří, 
že budoucí rozhodnutí Evropské unie budou ve shodě se zájmy České republiky, 
zatímco 62 % tomu nevěří. V případě vlastních zájmů vyznívá vyjádření 
                                                           
1 Mgr. Lukáš Linek je odborným pracovníkem oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR. Otázky  byly 
součástí mezinárodního komparativního výzkumu European Election Survey 2004 věnovaného 
proběhnuvším volbám do Evropského parlamentu. Výzkum proběhl ve všech členských zemích EU, 
Lukáš Linek byl jeho koordinátorem za Českou republiku. 
2 Otázka: Nakolik věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu České republiky? 
Rozhodně věříte, docela věříte, moc tomu nevěříte, vůbec tomu nevěříte?“ 
3 Otázka: Nakolik věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí, jako jste Vy? 
Rozhodně věříte, docela věříte, moc tomu nevěříte, vůbec tomu nevěříte?“ 
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dotázaných ještě o něco málo skeptičtěji. Jen 27 % si myslí, že Evropská unie 
bude rozhodovat v zájmu lidí, jako jsou oni sami, 64 % tomu naopak nevěří. 
V tomto případě jsme přitom zaznamenali podstatně vyšší podíl odpovědí „vůbec 
tomu nevěří“ (26 %), než u otázky týkající se zájmů České republiky (14 %). 

 

Tabulka 2: Názory na budoucí rozhodnutí EU podle hlasování v referendu o 
vstupu České republiky do Evropské unie (v %) 

 rozhodnutí budou v zájmu ČR rozhodnutí budou v zájmu respondenta 
 věří nevěří neví věří nevěří neví 
pro vstup 48 45 7 42 49 9 
proti vstupu 5 91 4 3 92 5 
nehlasoval*) 15 74 11 12 78 10 
*) Bez respondentů, kteří neměli v době konání referenda hlasovací právo. 

 

Podrobnější analýza ukázala, že názory na soulad budoucích rozhodnutí EU se 
zájmy České republiky či zájmy samotných respondentů se výrazně liší podle 
chování v referendu o vstupu ČR do EU. Jak ukazuje tabulka 2, ti, kdo 
v referendu vstup podpořili, mnohem častěji věří, že EU bude rozhodovat 
v souladu se zájmy ČR i jich samotných, než lidé, kteří hlasovali proti vstupu 
nebo kteří se referenda nezúčastnili. I mezi stoupenci vstupu však byl podíl 
skeptických vyjádření poměrně vysoký a u otázky, zda rozhodnutí EU budou 
v zájmu lidí, jako je sám respondent, dokonce zřetelně převažoval nad podílem 
optimistických výroků. 

Dále jsme zjistili, že relativně optimističtěji situaci vidí lidé, kteří životní úroveň 
své domácnosti považují za dobrou, absolventi vysokých škol a příznivci ODS 
nebo KDU-ČSL. Naopak silnější skepsi šetření zaznamenalo mezi respondenty se 
špatnou životní úrovní, dotázanými bez maturitního vzdělání a stoupenci KSČM. 


