
  pm100430 

1/[3]   

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

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

E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz 
 

 
Názory občanů na vybrané mezinárodní organizace 

 
 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2010, v10-02 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 

  
Termín terénního šetření: 1. 2. – 8. 2. 2010 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
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V průzkumech veřejného mínění Naše společnost je pravidelně zjišťována důvěra 

české populace vybraným mezinárodním organizacím – Evropské unii, Severoatlantické 
alianci a Organizaci spojených národů. Spolu s důvěrou je mapována i spokojenost 
s členstvím ve jmenovaných institucích. 

 
V únoru 2010 u všech vybraných organizací poměrně výrazně převažuje podíl 

důvěřujících nad těmi, kteří těmto institucím nedůvěřují.1 Organizaci spojených národů 
(OSN) projevují důvěru tři pětiny obyvatel starších 15 let, podobný podíl se takto 
vyjadřuje i o Evropské unii (EU, 57 %). O něco menší, ale stále nadpoloviční podíl (53 %) 
občanů důvěřuje i Severoatlantické alianci (NATO). Postoje k Evropské unii jsou přitom 
více vykrystalizované než postoje k institucím, které jsou českému občanovi vzdálenější 
jako jsou OSN a NATO (viz vyšší podíly „neví“ u těchto organizací - graf 1). 

                                                           
1 Znění otázky: „Důvěřujete či nedůvěřujete a) Evropské unii (EU), b) Severoatlantické alianci 
(NATO), c) Organizaci spojených národů (OSN).“ Varianty odpovědí: rozhodně důvěřuje, spíše 
důvěřuje, spíše nedůvěřuje, rozhodně nedůvěřuje. 
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Graf 1. Důvěra vybraným mezinárodním organizacím
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Ve srovnání s výzkumem z minulého roku nedošlo v míře důvěry ve vybrané 

instituce k významným změnám (viz tabulka 1). 
 

Tab. 1: Důvěra vybraným mezinárodním organizacím - časové srovnání (v %) 

rok 

měsíc 

2003 

11 

2004 

3 

2004 

5 

2004 

11 

2005 

2 

2006 

9 

2007 

2 

2008 

2 

2009 

2 

2010 

2 

OSN 64 70 64 62 61 61 55 59 63 60 

EU 57 57 64 55 56 58 50 55 60 57 

NATO 50 56 49 49 48 48 45 44 53 53 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“. 

 
Rozdíly v důvěře daným organizacím se jsou patrné u lidí s různou životní úrovní a 

vzděláním. Lidé deklarující dobrou životní úroveň prokazují výrazně vyšší míru důvěry 
všem institucím, než lidé se špatnou životní úrovní. Podobně lidé s vyšším dosaženým 
formálním vzděláním (maturita, vysoká škola) častěji vyjadřují důvěru. Z hlediska věku 
jsou to především lidé starší 60 let, kteří jmenovaným institucím projevují větší míru 
nedůvěry ve srovnání s ostatními. 

 
Spokojenost s členstvím2 České republiky ve třech zkoumaných mezinárodních 

organizacích lze označit za poměrně vysokou, zejména s přihlédnutím k podílu těch, kteří 
vyjadřují nespokojenost. U OSN jsou to dvě třetiny občanů, kteří jsou spokojeni 
s členstvím, v případě EU je podíl spokojených podobný (62 %). Spokojenost převládá i 
v případě členství v NATO, zde se kladně vyjádřily necelé tři pětiny (57 %) občanů 
starších 15 let. Podobně jako u důvěry ve vybrané mezinárodní organizace i u 
spokojenosti s členstvím se projevuje, že k „bližší“ instituci, jakou je Evropská unie se 
dokáže vyjádřit větší podíl obyvatel, u OSN nebo NATO je viditelná větší míra nejistoty 
(podíly „neví“ 18 % a 15 %, viz graf 2). 

 
 

                                                           
2 Znění otázky: „Jste spokojen či nespokojen s tím, že Česká republika je členem a) Evropské unie 
(EU), b) že je členem Severoatlantické aliance (NATO), c) Organizace spojených národů (OSN).“ 
Varianty odpovědí: rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen. 
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Graf 2. Spokojenost s členstvím ve vybraných 
mezinárodních organizacích
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Oproti předešlému šetření došlo k velmi mírnému poklesu spokojenosti 

s členstvím u OSN a EU, a to na úroveň roku 2008. Spokojenost s členstvím v NATO 
přitom zůstává na stejné úrovni jako v minulém roce, podobně jako je tomu u důvěry 
v tuto organizaci (viz tabulka 2). 

 
Tab. 2: Spokojenost s členstvím ve vybraných mezinárodních organizacích - 
časové srovnání (v %) 

 3/2004* 2/2007 2/2008 2/2009 2/2010 

OSN 75 64 67 72 66 

EU 58 58 61 67 62 

NATO 59 49 48 58 57 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně spokojen“ a „spíše spokojen“. 
* V březnu 2004 byla otázka pokládána v mírně modifikované podobě.3 

 
Podobné rozdíly v názorech jako u důvěry jednotlivým institucím se projevují i u 

spokojenosti s členstvím v nich. I v tomto případě výrazně vyšší spokojenost vyjadřují 
obyvatelé s dobrou životní úrovní, lidé s vyšším dosaženým stupněm vzdělání (maturita a 
vysoká škola), naopak občané starší 60 let deklarují spokojenost méně často. 

 
 

                                                           
3 Znění otázky v březnu 2004: „Jste spokojen či nespokojen s tím, že se Česká republika a) stane 
členem Evropské unie (EU), b) že je členem Severoatlantické aliance (NATO), c) a Organizace 
spojených národů (OSN)?“ Varianty odpovědí: rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše 
nespokojen, rozhodně nespokojen. 


