
1

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: kunstat@soc.cas.cz

Vztah ČR k okolním zemím 

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003
Otázky: PM. 22 až PM. 24
Termín terénního šetření:   6. - 13. 1. 2003
Počet respondentů: 1086
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 3. 2. 2003
Kód tiskové informace: PM30203
Zpracoval: Daniel Kunštát

Na otázku CVVM SOÚ AV ČR: „Jaké jsou podle Vás současné vztahy České
republiky s okolními zeměmi?“ jsme získali odpovědi uvedené v grafu a
tabulce 1. 

Graf č.1: Vztahy k okolním zemím (v %)
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Nejčastěji jsou považovány za dobré vztahy ČR vůči Polsku (89 %) a Slovensku
(89 %). Velmi vysoký je i podíl kladných názorů ke vztahům s Maďarskem (82
%) a Německem (79 %). Podstatně méně jsou jako příznivé posuzovány vztahy
s Rakouskem, které považuje za dobré 48 % dotázaných (49 % je hodnotí
záporně). 
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Tabulka č.1: Vztahy k následujícím zemím jsou 

velmi
dobré

spíše
dobré

spíše
špatné

velmi
špatné

neví

Polsko 24 65 6 0 5
Slovensko 34 55 8 0 3
Maďarsko 16 66 6 0 12
Německo 16 63 16 1 4
Rakousko 8 40 41 8 3

Pozn.: 100% v řádku

Vztahy s Polskem a Slovenskem jsou považovány stabilně za dobré. Také vztahy
s Maďarskem a Německem lidé hodnotí ve velké většině jako dobré a dočasný
pokles hodnocení zaznamenaný loni na jaře souvisel s největší pravděpodobností
s diskusemi kolem tzv. Benešových dekretů. Hodnocení vztahu ČR s Rakouskem
je, navzdory významnému nárůstu kladného hodnocení (+10 %ních bodů) oproti
loňskému říjnu (připomeňme, že také česko-rakouské vztahy byly v loňském
roce zatíženy polemikou kolem Benešových dekretů) nadále jednoznačně
nejhorší ve srovnání s ostatními sousedními zeměmi. 

Tabulka č.2:  Hodnocení vztahů k následujícím zemím – srovnání (v %)

03/00
+/-

03/02
+/-

10/02
+/-

01/03
  +/-

Polsko 86/3 87/5 90/3 89/6
Slovensko 75/17 87/7 87/9 89/8
Maďarsko 73/4 62/23 80/7 82/6
Německo 77/14 56/38 74/21 79/17
Rakousko 59/27 24/71 38/56 48/49

Pozn.: Kladné hodnoty (+) jsou součtem kategorií „velmi“ a „spíše dobré“, záporné (-) „spíše“ a
„velmi špatné“. Dopočet do 100% tvoří odpovědi „neví“.

V souvislosti s nedávnými parlamentními volbami v Rakousku jsme položili
dotázaným dvě otázky. Nejprve jsme se respondentů zeptali, zda se o rakouské
volby zajímali (viz tabulka 3)1.

Tabulka č. 3: Zájem o volby v Rakousku (v %)

Zájem o volby:
Velmi……………………………………….………. 3
Částečně…………………………………..…….. 14
Málo………………………………………..……..… 30
Vůbec ne………………………………….………. 53

Pozn.: 100% ve sloupci

O volby v Rakousku se alespoň částečně zajímalo pouze 17 % respondentů, malý
nebo vůbec žádný zájem projevilo 83 % dotázaných. 

Další otázka2 mapovala očekávání, jak se budou naše vztahy po volbách v
Rakousku vyvíjet. Získané výsledky přináší graf 2. 

                                                          
1 Otázka: „Zajímal jste se o nedávné volby v Rakousku?“
2 Otázka: „„Myslíte si, že se naše vztahy po volbách, které se v listopadu v Rakousku konaly…
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Graf č.2: Očekávání vývoje našich vzájemných vztazích po volbách v
Rakousku
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Pozn.: Dopočet do 100% tvoří odpovědi „neví“

Z grafu je patrné, že se lidé nejčastěji domnívají, že po proběhnuvších volbách se
vztahy s Rakouskem nezmění. Zlepšení očekává necelá desetina občanů a jen 5
% zhoršení. 


