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Metodologie výzkumu 

Velikost vzorku 
ČR - 1006 respondentů ve věku 18 a více let 
SR - 1037 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 17. 2. – 22. 2. 2014 

Metoda sběru dat CATI (telefonní sběr s jazykovými verzemi identického dotazníku pro ČR a SR) 

Výběr respondentů kvótní výběr 

Reprezentativita 
vzorek je reprezentativní pro populaci ČR / SR 18 let+ podle kategorií: pohlaví, kraj, věk, vzdělání, 

velikost místa bydliště, pracovní status  a minulé volební chování.  Reprezentativita datového souboru 
byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v dodatečným dovážením dat. 

Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1,5 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3,5 procentních bodů u 
postojů zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: 

Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 

5 % +/- 1,5 p.b. 

20 % +/- 2,5 p.b. 

50 % +/- 3,5 p.b. 

80 % +/- 2,5 p.b. 

95 % +/- 1,5 p.b. 
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Struktura vzorku v ČR 

Věk 

18 – 29 let 18 % 

30 – 44 let 29 % 

45 – 59 let 24 % 

60 a více let 29 % 

Vzdělání 

ZŠ či SŠ bez maturity 52 % 

SŠ s maturitou 33 % 

VŠ 15 % 

Pohlaví 

muži 49 % 

ženy 51 % 

Velikost sídla (počet obyvatel) 

do 4 999 39 % 

5 000 – 99 999 40 % 

100 000 a více 21 % 

Pracovní status 

zaměstnanec 44 % 

OSVČ / živnostník / podnikatel 10 % 

student / žák / učeň 5 % 

ekonomicky neaktivní (důchodci, 
nezaměstnaní) 37 % 

Jiné (v domácnosti, rodičovská, atd.)  4 % 

*Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta. 

Kraje 

Praha 12 % Královéhradecký 4 % 

Středočeský 12 % Pardubický 5 % 

Jihočeský 6 % Vysočina 5 % 

Plzeňský 5 % Jihomoravský 11 % 

Karlovarský 3 % Olomoucký 6 % 

Ústecký 5 % Zlínský 6 % 

Liberecký 8 % Moravskoslezský 12 % 
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Struktura vzorku v SR 

*Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta. 

Věk 

18 – 29 let 22 % 

30 – 44 let 29 % 

45 – 59 let 25 % 

60 a více let 24 % 

Vzdělání 

ZŠ či SŠ bez maturity 47 % 

SŠ s maturitou 36 % 

VŠ 17 % 

Pohlaví 

muži 49 % 

ženy 51 % 

Velikost sídla (počet obyvatel) 

do 4 999 44 % 

5 000 – 99 999 43 % 

100 000 a více 13 % 

Pracovní status 

pracovník (zaměstnanec / OSVČ) 54 % 

nezaměstnaný 9 % 

důchodci 25 % 

student / žák 7 % 

Jiné (v domácnosti, rodičovská, atd.)  5 % 

Kraje 

Bratislavský kraj 12 % 

Trnavský kraj 10 % 

Trenčianský kraj 11 % 

Nitriansky kraj 13 % 

Žilinský kraj 13 % 

Banskobystrický kraj 13 % 

Prešovský kraj 14 % 

Košický kraj 14 % 



  ČLENSTVÍ ZEMÍ V EU A VLIV NA KVALITU ŽIVOTA 
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Vliv členství v EU obecně 
% respondentů 

Hodnocení vlivu 10 let členství v EU je významně pozitivnější na Slovensku. Zatímco v ČR jsou názory rozpolcené (37 % hodnotí členství pozitivně,     
35 % negativně) na Slovensku převládá pozitivní hodnocení (51 %). Tento postoj lze dát do souvislosti větším ekonomickým rozvojem Slovenska v 
době členství (HDP zde od roku 2003 vzrostlo o zhruba 75 %, v ČR zhruba o 50 %), s lepším hodnocením využívání Evropských fondů, ale také s vyšší 
znalostí fungování a zastoupení v EU. Lidé, kteří znají alespoň jednoho europoslance svého státu a jichž je na Slovensku výrazně více (viz níže), totiž 
přínos EU hodnotí významně pozitivněji než lidé bez znalosti. 

OT01. Brzy uplyne 10 let členství České/Slovenské republiky v Evropské unii. Jaký vliv mělo podle vás členství v 
Evropské unii celkově na život v České/Slovenské republice? 

ČR SR
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80%

100%

3 % 6 % 

34 % 

45 % 

26 % 

17 % 

27 % 21 % 

8 % 9 % 
2 % 2 % 

Neví

Velmi negativní

Spíše negativní

Žádný – ani pozitivní / 
ani negativní 

Spíše pozitivní

Velmi pozitivní

Kritický postoj k vlivu 
členství v EU na život v ČR 
roste s věkem, s klesajícím 
vzděláním a příjmy. Mezi 
seniory, ekonomicky 
neaktivními, ZŠ vzdělanými 
a nízkopříjmovými hodnotí 
vliv členství pozitivně je 
okolo čtvrtiny respondentů. 
Naopak mezi VŠ vzdělanými 
a vysokopříjmovými 
pozitivní hodnocení 
převládá. Nejvíce se odlišuje 
postoj voličů KSČM – mezi 
nimiž vliv členství hodnotí 
pozitivně jen 12 % lidí. 

Pozitivněji hodnotí vliv EU 
vzdělanější lidé (s 
maturitou), lidé z 
Bratislavského kraje, z 
velkých měst, voliči pravice 
(včetně SAS) a ekonomicky 
aktivní s vyššími příjmy. 
Stejně jako v ČR platí, že tyto 
postoje mohou být 
způsobeny odlišnostmi v 
politických a hodnotových 
orientacích, ale také 
odlišnými zkušenostmi s 
ekonomickým vývojem a 
vývojem životní úrovně v 
letech členství. 

N=1006                                                                    N=1037 
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Vliv členství v EU na oblasti života 

Struktura hodnocení vlivu na oblasti veřejného života je v ČR a SR podobná – nejlépe je hodnocen vliv na možnost cestování a práce v zahraničí, 
podmínky podnikání a na kvalitu výrobků a služeb. Naopak obě země jsou kritické k vlivu EU na úroveň politiky, kvality zákonů a vymahatelnost práva 
a sociální politiku a zabezpečení. 

OT02. Jaký vliv má podle vašeho názoru členství v Evropské unii na život v České/Slovenské republice v následujících 
oblastech? 

Kvalita výrobků a služeb 

Celková ekonomická kondice republiky 

Možnosti cestování a práce v zahraničí 

Národní identita a suverenita 

Soužití s příslušníky jiných národností v rámci republiky 

Kvalita zákonů a vymahatelnost práva 

Úroveň politiky a veřejné správy 

Mzdy a pracovní podmínky 

Úroveň ekonomicky zaostalých regionů 

Kvalita veřejných služeb (školství, zdravotnictví, atd.) 

Sociální politika a zabezpečení 

Podmínky pro podnikání 
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N=1006                                                                                 N=1037 
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Vliv členství v EU na oblasti života 

Přes podobnou celkovou strukturu hodnocení lze mezi postoji Slováků a Čechů vysledovat rozdíly. Slováci oproti Čechům významně pozitivněji hodnotí vliv vstupu 
do EU na soužití s národnostními menšinami uvnitř země, vliv na celkovou ekonomickou kondici země a jsou méně kritičtí k vlivu členství EU na úroveň politiky. 
Přesto, že díky přijetí Eura patří do užšího okruhu evropské integrace, lépe hodnotí vliv členství na národní identitu a suverenitu, což lze vysvětlit mimo jiné menším 
zastoupením výrazně euroskeptických politiků, kteří se v ČR silněji rekrutují z levé i pravé strany politického spektra (KSČM, ODS). 

OT02. Jaký vliv má podle vašeho názoru členství v Evropské unii na život v České/Slovenské republice v následujících oblastech? 

1 2 3

ČR SR

1=pozitivní vliv průměr na škále 1-3 3= negativní vliv 

Méně kvalifikovaní, 
ekonomicky neaktivní a 
nízkopříjmoví lidé jsou více 
kritičtí ve většině oblastí, a 
to zejména v těch 
souvisejících s ekonomikou  
- úroveň ekonomicky 
zaostalých regionů, mzdy a 
pracovní podmínky, sociální 
politika a celková 
ekonomická frustrace v ČR. 
Do hodnocení EU se tedy 
může projevovat častější 
obecná frustrace vycházející 
ze socioekonomického 
postavení. 

Pozitivní vliv na možnosti 
cestování a práce zdůrazňují 
zejména lidí v aktivním věku. 
Mladší lidé (do 29 let) jsou 
méně kritičtí k vlivu na 
kvalitu zákonů a 
vymahatelnost práva, mzdy 
a pracovní podmínky či 
kvalitu veřejných služeb. 
Naopak jsou častěji kritičtější 
k vlivu na národní suverenitu 
a identitu. Méně 
kvalifikovaní lidé s horším 
ekonomickým postavením 
jsou výrazně kritičtější ve 
všech ekonomických typech 
dopadů. 

Možnosti cestování a práce v zahraničí 

Soužití s příslušníky jiných národností v 

rámci ČR /SR 

Podmínky pro podnikání 

Kvalita výrobků a služeb 

Kvalita veřej. služeb (školství, 

zdravotnictví,) 

Národní identita a suverenita 

Celková ekonomická kondice ČR / SR 

Úroveň ekonomicky zaostalých regionů 

Mzdy a pracovní podmínky 

Sociální politika a zabezpečení 

Úroveň politiky a veřejné správy 

Kvalita zákonů a vymahatelnost práva 

seřazeno podle průměru 
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Vliv jednotlivých faktorů na celkovou 
spokojenost s EU 

Na datech v SR a ČR byla provedena tzv. regresní analýza. Ukazuje, nakolik se pozitivní/negativní vnímání vlivu EU v jednotlivých oblastech života (A02) projevuje do 
celkového vnímání vlivu EU (A01). Analýza ukazuje, že některé pozitivně vnímané faktory (Možnost cestování a práce v zahraničí) i spíše negativně vnímané faktory 
(Úroveň ekonomicky zaostalých regionů) nemají na celkové vnímání přínosu EU významný vliv. V ČR má významně vyšší vliv na celkové hodnocení to, jak respondent 
vnímá EU v otázce vlivu na Národní identitu a suverenitu. Hlavním faktorem je v obou zemích pocit z vlivu na celkovou ekonomickou kondici republiky. 

OT01. Brzy uplyne 10 let členství České/Slovenské republiky v Evropské unii. Jaký vliv mělo podle vás členství v Evropské unii celkově na život v ČR / SR? 
OT02. Jaký vliv má podle vašeho názoru členství v Evropské unii na život v České/Slovenské republice v následujících oblastech? 

Faktor  Síla vlivu na celkové hodnocení v ČR Síla vlivu na celkové hodnocení v SR 

Celková ekonomická kondice republiky +++  +++ 

Národní identita a suverenita ++ + 

Kvalita výrobků a služeb ++ ++ 

Podmínky pro podnikání ++ 0 

Mzdy a pracovní podmínky ++ ++ 

Sociální politika a zabezpečení + + 

Kvalita veřejných služeb (školství, zdravotnictví, atd.) + + 

Soužití příslušníky jiných národností v rámci ČR / SR +  0 

Kvalita zákonů a vymahatelnost práva 0 0 

Úroveň politiky a veřejné správy 0 0 

Úroveň ekonomicky zaostalých regionů 0 0 

Možnosti cestování a práce v zahraničí 0 0 
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Kvalita potravin 

Češi jsou významně skeptičtější ke kvalitě potravin vzhledem ke zbytku EU – za horší ji považuje více než 2/3 respondentů (na Slovensku jen 51 %). 
Kromě samotné kvality potravin v domovské zemi může být tento postoj ovlivněn i tím, že: a) v Česku od roku 2005 stoupla cena potravin o 33 %, 
zatímco na Slovensku jen o 24 % a Češi tak u některých respondentů mohl růst tlak na redukci kvality vzhledem k ceně, b) Češi podle dat MML-TGI 
více cestují do zahraničí a v některých případech tak mohou mít větší zkušenost s kvalitou zahraničních potravin.  

OT06. Jak vnímáte kvalitu potravin v Česku/na Slovensku ve srovnání s tím, co je běžné v ostatních zemích EU? 
Kvalita potravin v Česku/na Slovensku je podle Vás … 

Kvalitu potravin vnímají 
kritičtěji lidé v aktivním 
věku a vzdělanější lidé. 
Tento fakt by  mimo jiné 
mohl potvrzovat, že vnímání 
kvality potravin je mimo 
jiné ovlivněno očekáváním 
vycházejícím ze znalostí 
cizích zemí a klesající mírou 
etnocentrismu v nákupní 
chování u mladších 
respondentů.  

Ke kvalitě potravin se 
pozitivněji staví starší lidé 
(nad 60 let), lidé bez 
maturity, z menších měst a z 
Východního Slovenska. 
Kromě zmiňovaných důvodů 
nižší možnosti komparace a 
etnocentrismu v nákupním 
chování může u některých 
respondentů hrát roli vyšší 
napojení na lokální produkci 
potravin.  

ČR SR
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80%

100%

3 % 8 % 

25 % 

37 % 

47 % 

35 % 

21 % 17 % 

4 % 4 % 

Neví

Výrazně horší

Spíše horší

Spíše lepší

Výrazně lepší

% respondentů 

N=1006                                                                   N=1037 



  POSTAVENÍ ZEMÍ V RÁMCI EU 
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Srovnání postavení republiky 

Hodnocení postavení republiky v rámci EU ve srovnání s ostatními státy východoevropského bloku je poněkud pozitivnější v Česku než na Slovensku. 
Fakt, že v absolutním hledisku je EU a její přínos vnímán lépe na Slovensku než v Česku naznačuje, že tento postoj může být silně ovlivněn 
předpokládaným postavením a vlivem  EU na ostatní země, nebo obecným pocitem z rozdílného bohatství zemí.   

OT03. Když srovnáte postavení a vliv České/Slovenské republiky v Evropské unii s jinými státy východního bloku, které 
do EU vstoupily s námi (Slovensko/Česko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko), myslíte, že je naše postavení a vliv … 

Hodnocení postavení ČR 
roste s příjmovou situací  
respondenta. Může se 
jednat o přímý vliv 
ekonomického statusu na 
úsudek o bohatství vlastní 
země a tedy jejím 
mezinárodním postavení či 
o zprostředkovaný vliv přes 
důvěru politice (kritičtější 
postoj lidí s obecně nižší 
důvěrou v politiku). 

Hodnocení postavení SR 
roste s příjmovou situací  
respondenta. Může se jednat 
o přímý vliv ekonomického 
statusu na úsudek o 
bohatství vlastní země a 
tedy jejím mezinárodním 
postavení či o 
zprostředkovný vliv přes 
důvěru politice (kritičtější 
postoj lidí s obecně nižší 
důvěrou v politiku). 

ČR SR
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Rozhodně lepší
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N=1006                                                                    N=1037 
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Důvody horšího postavení 

Češi i Slováci, kteří si myslí, že postavení jejich států je horší než u dalších zemích východního bloku, se většinou shodují, že je to díky nedostatečné 
činnosti národních politiků. Tento názor je statisticky významněji zastoupen v Česku, což může souviset mimo jiné s menší zjištěnou znalostí národní 
politiky vůči EU (a z ní vyplývající větší nedůvěřivosti) či horším hodnocením čerpání Evropských fondů. 

OT04. Co myslíte, že je hlavním důvodem, proč je postavení České/Slovenské republiky horší? 

ČR SR
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89 % 
81 % 

10 % 
15 % 

1 % 4 % 

Neví

Evropská unie
zvýhodňuje jiné státy

Naši politici
nedostatečně
prosazují naše zájmy
a vliv v Evropské unii

Přesvědčení, že horší 
postavení ČR v rámci 
Evropské unie, je především 
vinou národních politiků, 
prochází napříč sociálními a 
demografickými skupinami. 

Přesvědčení, že horší 
postavení SR v rámci 
Evropské unie, je především 
vinou národních politiků, 
prochází napříč sociálními a 
demografickými skupinami. 

% respondentů, kteří hodnotí postavení 
vlastní země jako horší 

n=351                                                                      n=445 



  ČERPÁNÍ FONDŮ A ROZHODOVACÍ PRAVOMOCE 
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Čerpání financí EU fondů 

Vnímání úspěšnosti čerpání a využívání evropských fondů je v obou zemích spíše negativní. Negativní postoj převládá silněji v ČR (78 %) než v SR     
(72 %). Postoje mohou do jisté míry reflektovat fakt, že Slovensko patřilo v minulých 6 letech v úspěšnosti čerpání fondů k evropskému průměru, 
zatímco Česko k výraznému podprůměru.  

OT05. Jak úspěšně podle vás Česká/Slovenská republika čerpá a využívá finance z evropských fondů? 

K čerpání evropských fondů 
jsou kritičtější starší lidé 
(nad 45 let). Z hlediska 
vzdělání je vztah zaoblený – 
více kritičtí jsou krajní 
kategorie lidí s nízkým 
vzděláním a s VŠ. To 
naznačuje, že postoje 
zřejmě ovlivňuje jednak 
obecná důvěra k politice a 
posledním čerpajícími 
(pravicovým) vládám, která 
je nižší u starších a méně 
kvalifikovaných, a 
informovanost o 
konkrétních chybách v 
čerpání, která roste se 
vzděláním.  

Na Slovensku jsou stejně 
jako v ČR ke kvalitě čerpání 
kritičtější vysokoškolsky 
vzdělaní lidé. Oproti Česku je 
méně kritické zaměření 
typicky levicového 
elektorátu (starší lidé, nižší 
příjmy), což lze kromě 
rozdílné reálné kvality 
čerpání fondů a využívání 
jejich prostředků, 
vysvětlovat rozdílnou 
důvěrou k vládám, které v 
posledních dvou letech za 
čerpání zodpovídaly (mezi 
voliči SMER považuje 29 % 
čerpání za úspěšné). 
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N=1006                                                                    N=1037 
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Rozhodovací pravomoci 

K postoji přenesení některých rozhodovacích pravomocí na evropskou úroveň jsou významně skeptičtější Češi (mírná většina 57 % si přeje výhradní 
rozhodování národních států) než Slováci (mírná většina 54 % připouští minimálně sdílení pravomocí s EU).  Společně s kritičtějším hodnocením vlivu 
EU na Národní identitu a suverenitu (viz výše) to potvrzuje silnější zastoupení nacionálně orientované kritiky EU v rámci ČR, která může mimo jiné 
souviset s dlouhou vládou více či méně euroskeptických představitelů (Václav Klaus, ODS). 

OT07. Myslíte si, že by o tématech jako je nastavení daní, regulace finančního trhu či podoba důchodového systému měly v rámci států EU rozhodovat … 

ČR SR
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57 % 

41 % 

34 % 

44 % 

6 % 
10 % 

3 % 6 % 

Neví

Výhradně Evropská
unie

Vlády jednotlivých
států ve spolupráci s
EU

Výhradně vlády
jednotlivých států

V Česku (na rozdíl od 
Slovenska) postoj výrazněji 
souvisí s  věkem a 
vzděláním – starší a méně 
vzdělaní lidí jsou ke sdílení 
pravomocí na Evropské 
úrovni výrazně skeptičtější. 
Do velké míry se projevuje 
vliv euroskeptických stran – 
okolo 70 % voličů ODS a 
KSČM požaduje setrvání 
pravomocí čistě na národní 
úrovni.  Vliv KSČM může být 
do jisté míry důvodem 
kritičtějších postojů starší / 
méně vzdělané populace.  

Sdílení rozhodovacích 
pravomocí jsou 
nejotevřenější lidé v 
Bratislavském kraji - 2/3 z 
nich připouštějí, že by se o 
zmíněných tématech mohlo 
rozhodovat na evropské 
úrovni. Na rozdíl od ČR 
postoj významně nesouvisí s  
věkem, což může být 
ovlivněno i poněkud méně 
euroskeptickým zaměřením 
stran orientujících se na 
starší voliče. 

% respondentů 
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Priority očekáváné od europoslanců 

Očekávání od nových europoslanců do velké míry vycházejí z požadavků, které zajímají občany na národní úrovni a vycházejí ze socioekonomických 
motivací – nejsilněji je v obou zemích zastoupen názor, že europoslanci by se měli zaměřit na programová témata související se sociální politikou. 
Otázka opět potvrzuje významně větší orientaci Čechů na témata související s národní identitou a suverenitou a ohrožení imigrací, což jsou témata do 
velké míry dominující českému mediálnímu diskursu o Evropské unii.     

OT08. Česko/Slovensko brzy čekají volby do Evropského parlamentu. Na jaká témata a zlepšení v jakých oblastech by 
se podle vás měli zaměřit po zvolení noví čeští /slovenští europoslanci? Vyberte až tři priority: 

78 

68 

42 

36 

25 

12 

86 

64 

52 

26 

16 

10 

Sociální politika (nezaměstnanost,
sociální zabezp., atd.)

Regulace finančního trhu a zamezení
daňovým únikům

Šetrná energetika a životní prostředí

Ochrana národní identity a suverenity

Imigrace z neevropských zemí

Tlak na nedemokratické režimy (Čína,
Irán, Rusko, apod.)

ČR

SR

Na sociální politiku jsou 
silněji orientované ženy, ale 
zejména lidé s nižším 
vzděláním, z malých měst a 
nižšími příjmy. Jedná se 
zřejmě o přímou souvislost 
se socioekonomickým 
postavením a riziky (např. 
nezaměstnanost), protože 
souvislost s věkem je nízká. 
Mladí lidé do 29 let 
významně častěji zmiňují 
tlak na nedemokratické 
režimy. Starší lidé a voliči 
levice častěji požadují 
regulaci finančních trhů a 
zamezení daňovým únikům.  

Orientace na sociální politiku 
je v i SR silnější mezi ženami 
a ZŠ vzdělanými, ale na 
rozdíl od ČR silněji prochází 
celou populací. Téma 
imigrace z neevropských 
zemí více rezonuje mezi 
lidmi do 29 let a lidmi z 
větších měst (hypoteticky 
např. díky odlišným 
mediálním zdrojům a 
menšímu důrazu na 
socioekonomická témata), 
ačkoli oproti ČR je celkově 
spíše oslabeno. 

% respondentů 
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Znalost činnosti Evropského 
parlamentu 

Až 86 % Čechů a 80 % Slováků deklaruje, že se v činnosti Evropského parlamentu a svých poslanců vyzná velmi či spíše málo.  Nízká znalost obecně 
souvisí mimo jiné s nízkou volební účastí v obou zemích. Díky neznalosti výsledků evropské politiky jsou totiž předpokládané zisky z volební účasti 
nejisté a kognitivní náklady rozhodování koho volit vysoké.  Deklarovaná znalost ji mírně ale významně vyšší na Slovensku. 

OT09. Někteří lidé se ve fungování evropských institucí vyznají dobře, jiní nemají dostatek informací. Nakolik se Vy 
osobně vyznáte v činnosti Evropského parlamentu a českých /slovenských zástupců v něm? 

Významně větší znalost 
fungování Europarlamentu 
deklarují mladí lidé do 29 
let, ale to zřejmě vypovídá o 
silnější míře sebestylizace -  
v otázce na jména českých 
europoslanců  totiž dopadají 
nejhůře. Mírně větší 
znalosti deklarují také muži 
a VŠ vzdělaní lidé. U těchto 
skupin se deklarace v otázce 
na jména europoslanců 
potvrzuje. 

Stejně jako v Česku silněji 
deklarují znalost lidé do 29 
let, kteří ji ale v otázce na 
reálnou znalost 
europoslanců nepotvrzují. 
Dobrou znalost fungování EP 
a slovenských zástupců 
deklaruje takřka 30 % lidí s 
VŠ vzděláním a z měst nad 
100 000 obyvatel, kteří ji na 
rozdíl od mladých potvrzují 
znalostí europoslanců. 
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Na některého europoslance si 
častěji vzpomenou lidé nad 45 let, 
z větších měst, s VŠ vzděláním či z 
Bratislavského kraje. 
Jednoznačně nejznámější 
slovenskou europoslankyní je 
Monika Flašíková-Beňová (SMER), 
která v roce 2009 získala ve 
volbách do Europarlamentu 
nejvíce preferenčních hlasů.  Více 
ji jmenují ženy, naopak Petera 
Štastného více jmenují muži. 

Jména současných europoslanců 

Otázka na znalost konkrétních europoslanců, do níž se neprojevuje sociální desirabilita odpovědí (sebeprezentace), potvrzuje, že znalost je významně 
vyšší na Slovensku. Ačkoli Slovensko má jen 13 europoslanců a Česko 22, alespoň na jednoho europoslance si vzpomenou více než dvě třetiny Slováků 
(68 %) a jen necelá třetina Čechů (32 %). To potvrzuje dojem, že na Slovensku je díky přijetí Eura více politicky i mediálně propojena tematika domácí 
a Evropské politiky, což resultuje ve vyšší znalosti a nižší zastoupení národně kritického vnímání Evropské unie. 

  OT10. Vzpomenete si na jména dvou současných českých/slovenských europoslanců? 
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Z. Roithová (KDU-ČSL)
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R.Falbr (ČSSD)

L. Rouček (ČSSD)

E.Tošenovský (ODS)
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12 

10 
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2 

M. Flašíková-Beňová…

S. Kozlík (ĽS - HZDS )

P. Šťastný (SDKÚ)

E. Kukan (SDKÚ)

A. Záborská (KDH)

B. Zala (SMER-SD)

E. Bauer (SMK)

V. Maňka (SMER-SD)

M. Mikolášik (KDH)

% respondentů 

Jedinými šířeji známými 
europoslanci jsou Miroslav 
Ransdorf a Jan Zahradil. 
Úspěšnější jsou ve jmenování lidé 
nad 45 let, VŠ vzdělaní, Pražané a 
vysokopříjmoví. Znalost se liší dle 
volené strany, ale to poněkud 
méně než bychom čekali – 
M.Ransdorfa např. jmenovala 
stejná část voličů KSČM i ODS. 
Lidé do 29 let v 87 % případů 
neuvedli žádného europoslance.  
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Shrnutí 

 Vztah Slováků k EU je celkově pozitivnější, což se projevuje jak v obecné otázce na hodnocení přínosu členství (A01), 
tak v dalších otázkách na vliv členství EU na jednotlivé oblasti života (A02).  

 Češi jsou ke členství EU kritičtější jak obecně (A01), tak v jednotlivých oblastech jako je vliv EU na celkovou 
ekonomickou kondici země, národní identitu a suverenitu či soužití s jinými národy v rámci republiky.  

 Názory v České republice jsou proti Slovensku poněkud více podmíněny socioekonomickým statusem a věkem, 
přičemž starší a socioekonomicky níže postavení jsou k Evropské unii kritičtější. To lze vysvětlit několika důvody – od 
výrazně většího ekonomického růstu Slovenska v době členství v EU, po přítomnost silné levicové strany skeptické k 
politice EU a evropské integraci (KSČM), se kterou se identifikuje část starších voličů. 

 V České republice napříč populací silněji rezonuje odpor k EU jakožto instituci, která omezuje či může omezovat 
národní suverenitu a identitu. To se projevuje v přímých otázkách i v otázkách na sdílení politických pravomocí. I tento 
jev je pravděpodobně podmíněn více vlivy – od silnějšího působení euroskeptických stran a politiků (ODS, Václav Klaus, 
KSČM atd.), přes pokračující debatu o začlenění do eurozóny a přijetí evropské měny (kroky k nimž už Slovensko 
přistoupilo), po obecně kritičtější naladění k EU. 

 Deklarované znalosti činnosti Evropského parlamentu jsou v obou zemích nízké, což může být jedním z důvodů nízké 
volební účasti v evropských volbách. Testovaná znalost – otázkou na jména až dvou europoslanců za SR / ČR – je 
výrazně vyšší na Slovensku. Zde si velká většina lidí dokáže vzpomenout alespoň na jednoho europoslance, zatímco v 
Česku je to necelá třetina. 

 Detailní analýza ukazuje, že omezená znalost fungování Evropského parlamentu a národních zástupců může být 
jedním z významných důvodů negativnějšího vnímání EU. V Česku i na Slovensku totiž platí, že lidé, kteří znají alespoň 
jednoho europoslance, hodnotí přínos členství v EU významně pozitivněji než lidé bez znalosti. 
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INFORMACE O REALIZÁTOROVI 
VÝZKUMU 
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