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Do březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jsme zařadili také
otázky týkající se členství naší země v Evropské unii a v Severoatlantické alianci
a zájmu českých občanů o práci v některé jiné zemi Evropské unie. Pod
zastřešením CEORG1 byly stejné otázky položeny rovněž respondentům v dalších
zemích, a to v Maďarsku2 a na Slovensku3 (slovenská agentura FOCUS není
součástí CEORG, ale pravidelně s ním spolupracuje).
Podívejme se nejprve, nakolik souhlasí občané České republiky s jejím členstvím
v Evropské unii a v NATO.4
Souhlas se členstvím České republiky v Evropské unii vyjádřila převážná většina
oslovených občanů (72 %). Naopak s členstvím České republiky v Evropské unii
nesouhlasila pouze necelá čtvrtina oslovených (22 %). 6 % dotázaných občanů
se k položené otázce nedokázalo vyjádřit.
Také se členstvím České republiky v Severoatlantické alianci souhlasí
nadpoloviční většina obyvatel naší země, i když je to o něco méně než v případě
Evropské unie. Souhlas se členstvím ČR v NATO vyjádřilo 62 % dotázaných,
nesouhlas naopak 28 % oslovených občanů. Desetina dotázaných se nedokázala
rozhodnout, zda se členstvím ČR v NATO souhlasí či nikoliv.
C E O R G [The Central European Opinion Research Group] zahrnuje tři instituce zabývající se
výzkumem veřejného mínění v České republice [CVVM SOÚ AV ČR - Centrum pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR], v Maďarsku [TÁRKI - Társadalomkutatási Intézet
és Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés] a v Polsku [CBOS - Centrum Badania Opinii
Spolecznej]. Relevantní údaje z Polska zatím bohužel nemáme k dispozici.
2
V Maďarsku sběr dat proběhl v termínu od 5. do 14. března 2005 na reprezentativním souboru
1105 respondentů ve věku od 18 let.
3
Na Slovensku sběr dat uskutečnila agentura FOCUS ve dnech od 2. do 8. března 2005.
Dotazováno bylo 1047 respondentů představujících reprezentativní vzorek slovenské populace
starší 18 let.
4
Otázka: „Souhlasíte nebo nesouhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii (EU),
v Severoatlantické alianci (NATO)?“
1
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Graf 1: Souhlas/nesouhlas se členstvím ČR v EU (v %)
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Graf 2: Souhlas/nesouhlas se členstvím ČR v NATO (v %)
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Souhlas se členstvím naší země v Evropské unii i souhlas se členstvím v NATO
vyjadřovali častěji muži, mladí lidé ve věku od 15 do 19 let, studenti, osoby
samostatně výdělečně činné, respondenti s dobrou životní úrovní, dotázaní
spokojení se současnou politickou situací a voliči ODS. Vyšší míra nesouhlasu
se členstvím ČR v EU naopak panovala mezi lidmi staršími 60 let, důchodci,
respondenty, kteří svou životní úroveň hodnotili jako špatnou, nekvalifikovanými
dělníky, dotázanými nespokojenými se současnou politickou situací a voliči
KSČM.
Jak už bylo řečeno, souhlas či nesouhlas se členstvím vlastní země v Evropské
unii a v Severoatlantické alianci vyjadřovali kromě občanů České republiky také
Maďaři a Slováci. Následující tabulky ukazují, jak hodnotí členství svých zemích
v Evropské unii a v Severoatlantické alianci obyvatelé právě těchto tří zemí.
Tabulka 1: Souhlas/nesouhlas se členstvím své země v EU (v %)
rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí
neví

5

Slovensko
38
45
11
4
2

Maďarsko
31
41
16
6
6

Česká republika5
31
39
17
6
7

Vzhledem k tomu, že na Slovensku a v Maďarsku byli dotazováni pouze respondenti starší 18 let,
jsou i data za Českou republiku uváděná v této tabulce pouze za respondenty starší 18 let.
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Tabulka 2: Souhlas/nesouhlas se členstvím své země v NATO (v %)
rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí
neví

Slovensko
18
36
25
17
4

Maďarsko
27
41
15
8
9

Česká republika5
26
34
18
13
9

Souhlas se členstvím své země v Evropské unii je na Slovensku, v Maďarsku i v
České republice vyšší než souhlas se členstvím vlastní země v Severoatlantické
alianci. Se členstvím Slovenska v Evropské unii souhlasí naprostá většina
Slováků (83 %). Také v Maďarsku a v České republice výrazně převažuje souhlas
nad nesouhlasem, v Maďarsku souhlasilo s členstvím své země v EU 72 %
oslovených občanů, v České republice pak 70 % respondentů.
Souhlas se členstvím své země v Severoatlantické alianci je nejvyšší v Maďarsku,
kde souhlas vyjádřilo 68 % dotázaných. Nadpoloviční většina oslovených ale
souhlasila se členstvím své země v NATO rovněž v České republice (60 %) a na
Slovensku (54 %).
Vedle spokojenosti, respektive nespokojenosti, občanů s členstvím naší země
v Evropské unii a v NATO jsme se v březnovém výzkumu rovněž zajímali o to,
zda mají čeští občané zájem pracovat v některé jiné zemi Evropské unie.6
Tabulka 3: Zájem o práci v jiné zemi EU (v %)
Již v jiné zemi EU pracuji.
Práci v jiné zemi EU už hledám.
Plánuji, že začnu hledat práci v jiné zemi EU.
Měl bych zájem, kdybych dostal nějakou nabídku, sám však práci nehledám.
To je těžké říci, ještě nevím.
Spíše nemám zájem.
Ne, neměl bych zájem, ani kdybych dostal nějakou nabídku.

0,5
1,8
7,7
15,5
17,2
24,9
32,4

2 % dotázaných občanů uvedla, že si v současné době hledají práci v některé
jiné zemi Evropské unie, dalších 8 % Čechů pak plánuje, že si takovou práci
začne hledat. Přibližně 16 % respondentů pak v našem průzkumu uvedlo, že by o
práci v jiné zemi Evropské unie měli zájem pouze v případě, že by obdrželi
nějakou pracovní nabídku, sami si však práci aktivně nehledají. Čtvrtina
oslovených občanů o práci v jiné zemi spíše zájem nemá a další téměř třetina by
o práci v jiné zemi EU neměla zájem ani v případě, že by dostala nějakou
nabídku.
Zájem o práci v některé jiné zemi Evropské unie projevují mnohem častěji mladí
lidé ve věku do 30 let a dotázaní, kteří jsou svobodní. Větší ochotu k práci
v zahraničí projevují rovněž muži.

6

Otázka: „Máte zájem o práci v některé jiné zemi Evropské unie? Již v jiné zemi EU pracujete,
práci v jiné zemi EU už hledáte, plánujete, že začnete hledat práci v jiné zemi EU, měl byste zájem,
kdybyste dostal nějakou nabídku, sám však práci nehledáte, to je těžké říci, ještě nevíte, ne, spíše
nemáte zájem, ne, neměl byste zájem, ani kdybyste dostal nějakou nabídku.“
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Také tato otázka byla kromě České republiky položena rovněž respondentům
v Maďarsku a na Slovensku. Podívejme se nyní, jak si vede Česká republika
v tomto mezinárodním srovnání.
Tabulka 4: Zájem o práci v jiné zemi EU – mezinárodní srovnání (v %)
Již v jiné zemi EU pracuji.
Práci v jiné zemi EU už hledám.
Plánuji, že začnu hledat práci v jiné zemi EU.
Měl bych zájem, kdybych dostal nějakou
nabídku, sám však práci nehledám.
To je těžké říci, ještě nevím.
Spíše nemám zájem.
Ne, neměl bych zájem, ani kdybych dostal
nějakou nabídku.

Slovensko
1,6
3,7
12,2

Maďarsko
0,4
1,8
6,1

ČR5
0,5
1,9
5,5

10,3

10,4

15,7

20,1
20,3

9,0
58,9

14,2
27,1

31,8

13,4

35,1

Téměř dvě třetiny Čechů (62 %) nemají o práci v jiné zemi Evropské unie zájem
(27 % dotázaných uvedlo, že „spíše nemá zájem“, a dalších 35 %, že by zájem
nemělo ani v případě obdržení nějaké nabídky). Z obyvatel Slovenska nemá
zájem o práci v jiné zemi EU více než polovina občanů (52 %), v případě
Maďarska jsou to pak téměř tři čtvrtiny oslovených občanů (72 %). Přibližně 16
% občanů Slovenska uvedlo, že si práci v jiné zemi Evropské unie už hledá, nebo
plánuje, že si práci hledat začne. V Maďarsku a v České republice je ochota
občanů k práci v jiné zemi Evropské unie výrazně nižší. Pouze 8 % Maďarů a 7 %
Čechů připustilo, že si práci v jiné zemi Evropské unie už hledá, či to alespoň
plánuje. Mezi dotázanými v České republice ale byla nejvyšší ochota přijmout
případnou nabídku práce ze zahraničí.
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