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věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
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Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PM.65  
Zveřejněno dne: 31. října 2006 
Zpracovala:  Markéta Škodová 
 
 

V zářijovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme 

mimo jiné položili respondentům otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním 

institucím.1 Instituce jsou seřazeny sestupně podle míry vyjádřené důvěry (viz 

tabulku 1). 

 

Tabulka 1: Důvěra k vybraným mezinárodním institucím (v %) 

 důvěřuje nedůvěřuje 
 rozhodně spíše spíše rozhodně 

Neví 

OSN 13 48 19 6 14 
EU 11 47 27 7 8 
NATO 9 39 26 13 13 
 

 

                                                           
1 Znění otázky: „Důvěřujete či nedůvěřujete Evropské unii (EU), Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci 
spojených národů (OSN)?“ Možnosti odpovědí: rozhodně důvěřuje; spíše důvěřuje; spíše nedůvěřuje; rozhodě 
nedůvěřuje; neví. 
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U všech sledovaných mezinárodních institucí převažuje důvěra nad nedůvěrou. 

Relativně největší důvěře se přitom těší Organizace spojených národů, k níž 

důvěru vyjádřily dvě třetiny (61 %) dotázaných, zatímco nedůvěru dala najevo 

čtvrtina (25 %) respondentů. Téměř dvě třetiny respondentů (58 %) mají též 

důvěru ve vztahu k Evropské unii, podíl nedůvěřujících byl v tomto případě 35%. 

Relativně nejmenší podíl důvěřujících, který se pohyboval těsně pod hranicí jedné 

poloviny (48 %), jsme zaznamenali u NATO, jemuž téměř dvě pětiny (38 %) 

občanů naopak nedůvěřují. 

Všem mezinárodním organizacím nedůvěřují poněkud častěji respondenti, kteří 

svou životní úroveň označili za špatnou. „Spíše“ nedůvěru ve vztahu k Evropské 

unii pak častěji vyjadřovali lidé bez maturity a vyučení; muži více než ženy  

„rozhodně“ důvěřují Severoatlantické alianci. 

V tabulce 2 je uvedeno srovnání aktuálních výsledků s šetřeními, které CVVM 

uskutečnilo v minulosti. Z přehledu vyplývá, že oproti minulým výzkumům se 

postoje českých občanů k mezinárodním institucím nijak významně nezměnily, s 

výjimkou března 2004, kdy terénní šetření proběhlo bezprostředně po pumovém 

atentátu na madridském vlakovém nádraží Atocha  (15. – 22. 3. 2004), „což se 

tehdy zřejmě projevilo v přechodném zvýšení důvěry v obě uvedené instituce, 

které se však již o dva měsíce později nepotvrdilo. Podobné tvrzení platí i o 

postoji k Evropské unii, kde ojedinělý pozitivní výkyv oproti obvyklé úrovni byl 

zachycen v květnu 2004, kdy se ČR stala členskou zemí EU.“ [Červenka, Jan 

2005. „Hodnota k některým mezinárodním institucím a postoje k zahraniční 

politice a roli USA ve světě.“ Tisková zpráva CVVM. 24. 3. 2005. Praha: SOÚ AV 

ČR.] 

  

 

Tabulka 2: Důvěra k vybraným mezinárodním institucím – srovnání (%) 

 XI/03 III/04 V/04 XI/04 II/05 IX/06 
OSN 64 70 64 62 61 61 
EU 57 56 64 55 56 58 
NATO 50 57 49 49 48 48 
Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“. 
 
 

 

 


