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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail:daniel.kunstat@soc.cas.cz 

 

Hodnocení mezinárodních institucí a ochota zúčastnit se voleb 
do Evropského parlamentu 

 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PM. 64, PM. 38 
Termín terénního šetření:  8. – 15. listopadu 2004 
Počet respondentů:   1027 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   3. prosince 2004 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
 

 
I. Důvěra k mezinárodním institucím 

 
V listopadovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR 
realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme položili respondentům 
otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním institucím. Jednotlivé instituce jsou 
seřazeny sestupně podle míry vyjádřené důvěry (viz tabulku 1).1   
 
Tabulka 1: Důvěra k vybraným mezinárodním institucím (v %) 
 
 Důvěra Nedůvěra Neví Nezná 
OSN 62 26 10 2 
Evropská unie 55 36 8 1 
NATO 49 37 12 2 
Evropský parlament 44 34 14 8  
Evropská komise 41 34 13 12 
OECD 29 22 29 20 

Zdroj: CVVM, Naše společnost 2004 
Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“  
a „spíše nedůvěřuje“ a „rozhodně nedůvěřuje“. 

 
Z nabízených institucí byla jako nejdůvěryhodnější označena Organizace 
spojených národů (shodně 62 % důvěřujících). Nadpoloviční podíl dotázaných 
(55 %) vyjádřil důvěru také Evropské unii. Nejmenší podíl důvěřujících jsme 
zaznamenali u Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou 
nicméně více než polovina občanů nezná, nebo se nedokáže vyjádřit. 
 
 

                                                           
1 Otázka: „Řekněte prosím, důvěřujete...“ 



  Pm41203 

2/[2]   

 
V tabulce 2 je uvedeno srovnání s analogickým šetřením z května letošního roku. 
 
Tabulka 2: Důvěra k vybraným mezinárodním institucím – srovnání (v %) 
 
 V/04 XI/04 
OSN 64 62 
Evropská unie 64 55 
NATO 49 49 
Evropský parlament 49 44 
Evropská komise 46 41 
OECD 32 29 

Zdroj: CVVM, Naše společnost 2004 
Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“. 

 
Z přehledu v tabulce vyplývá, že oproti výzkumu v květnu 2004 došlo k poklesu 
důvěry u Evropské unie (- 9%ních bodů), Evropského parlamentu a Evropské 
komise (shodně - 5%ních bodů). 

 
II. Ochota zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu 

 
Součástí listopadového šetření byla i otázka, zda by dotázaní byli ochotni 
zúčastnit se v současné době voleb do Evropského parlamentu.2 Více než 
polovina dotázaných (52 %: 21 % „rozhodně“,  31 % „spíše“) by se podle 
vlastního vyjádření voleb do EP zúčastnila. Naopak bezmála dvě pětiny 
respondentů (39 %: 23 % „spíše ne“ 16 % „rozhodně ne“) s volební účastí 
nepočítá. 9 % dotázaných zvolilo odpověď „neví“. 

                                                           
2 Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Evropského parlamentu. Šel byste volit? 


