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INFORMOVANOST O PRAVOMOCECH NÁRODNÍCH VLÁD 
A EVROPSKÝCH INSTITUCÍ SE V ČR ZVYŠUJE JEN MÍRNĚ. 

 
 
O situaci v EU informují sdělovací prostředky dostatečně podle dvou pětin občanů 
(41 %). Takové informace jsou jasné a srozumitelné pro 34 % lidí. Alespoň orientační 
přehled o tom, co mají na starost hlavní instituce EU, deklaruje 36 % občanů. O tom, co 
patří do výhradních pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU, 
má podle svých slov minimálně orientační přehled 28 % lidí.  
Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. března – 8. dubna 
2011 na rozsáhlém souboru 1286 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.  
Problematika informovanosti české veřejnosti ohledně Evropské unie patří mezi témata, 
kterým se výzkumy STEM věnují už od 90. let. Jedním z důležitých poznatků je, že tři pětiny 
lidí (59 %) si myslí, že sdělovací prostředky neinformují o situaci v Evropské unii dostatečně.  
 

„Myslíte si, že sdělovací prostředky informují o situaci v Evropské unii dostatečně?" 
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Pramen: STEM, Trendy 04/2011, 1286 respondentů 

 
 

V období let 1997 až 2000 zhruba čtvrtina populace (23 %-27 %) zastávala názor, že české 
sdělovací prostředky informují o situaci v EU dostatečně. Počínaje výzkumem, který proběhl 
na konci roku 2000, nicméně zaznamenáváme skokový posun v hodnocení veřejnosti, a to na 
úroveň jedné třetiny. Od té doby vnímání práce sdělovacích prostředků v otázce informování 
o situaci v EU nekleslo pod tuto hranici nekleslo a v roce 2003 společnost STEM naopak 
zaznamenala pokračující nárůst, který souvisel s informační kampaní k referendu ke vstupu do 
EU. Během zmíněného roku až 47 % občanů vnímalo míru, kterou sdělovací prostředky 
informovaly o situaci v Evropské unii, za dostatečnou. Po značném poklesu pozorovaném 
v roce 2005 se příznivé hodnocení veřejnosti v posledním výzkumu vrací na dvoupětinovou 
úroveň.  
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Pramen: STEM, Trendy 1997-2011 

 
  

Míra přesvědčení o dostatečném informování o situaci v EU roste se zvyšujícím se vzděláním 
a materiálním zajištěním a naopak klesá se zvyšujícím se věkem. Z pohledu stranických 
preferencí jsou to především sympatizanti TOP 09 (58 %) a ODS (55 %), kdo toto stanovisko 
sdílí nejčastěji. O dostatečné informovanosti ze strany médii ve vazbě na situaci v EU jsou 
nejméně přesvědčeni příznivci KSČM (28 %). 

Ve výzkumu STEM současně zjišťoval, do jaké míry jsou sdělení tohoto typu pro veřejnost 
srozumitelná. Informace sdělovacích prostředků o záležitostech spojených s EU jsou 
dostatečně jasné a přehledné pro 34 % občanů. Obdobný výsledek jsme zjistili i před šesti lety.  

 

"Jsou podle Vás informace sdělovacích prostředků o záležitostech spojených 
s EU dostatečně jasné a srozumitelné?"
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"Myslíte si, že sdělovací prostředky informují o situaci v Evropské 
unii dostatečně?" (varianty odpovědi: určitě ano + spíše ano)
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V návaznosti na hodnocení českých médií z pohledu informování o dění v EU 
a srozumitelnosti těchto sdělení, STEM současně i zkoumal, zda má veřejnost přehled 
o vybraných záležitostech týkajících se EU. O tom, co mají na starost hlavní instituce EU, má 
podle svých slov alespoň orientační přehled 36 % dotázaných. O tom, co patří do výhradních 
pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU, má alespoň orientační 
přehled 28 % lidí.  

"Máte Vy osobně alespoň orientační přehled o tom, co..."
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Pramen: STEM, Trendy 04/2011, 1286 respondentů 

 

Podíl lidí, kteří podle svých slov mají alespoň orientační přehled o tom, co mají hlavní instituce 
na starost, je stejný jako v roce 2005. Od šetření ve zmíněném roce se nicméně zvýšil podíl 
občanů, kteří deklarují, že mají alespoň orientační přehled o tom, co patří do výhradních 
pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU, a to z 20 % na 28 %.  

"Máte Vy osobně alespoň orientační přehled o tom, 
co..." (varianty odpovědi: určitě ano + spíše ano, v %)

36 36

20

28

0

10

20

30

40

50

05/10 11/04

… mají na starost hlavní instituce EU?
… patří do výhradní pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU?

 
Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 04/2011 

 

Deklarovaný přehled o fungování EU ve sledovaných otázkách roste se zvyšujícím se 
vzděláním a materiálním zajištěním. Větší přehled mají podle svých slov muži než ženy. 
Z pohledu stranických preferencí mají větší přehled příznivci ODS a TOP 09, menší pak 
sympatizanti KSČM a ČSSD.   


