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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009 
 

PRO POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNNII JE DŮLEŽITÉ, 
KTEŘÍ POSLANCI V EVROPSKÉM PARLAMENTU NÁS ZASTUPUJÍ. 

MYSLÍ SI TO 89 % LIDÍ. 
 

Drtivá většina lidí (89 %) se domnívá, že pro postavení ČR v rámci EU je důležité, kteří 
europoslanci nás zastupují. Přibližně dva z pěti Čechů (38 %) sledují informace o práci 
českých poslanců v EP se zájmem. Většina (68 %) si přitom myslí, že česká média 
informují o jednání EP a práci českých zástupců v něm nedostatečně. Ani mezi lidmi, 
kteří sledují informace o práci našich europoslanců se zájmem, nepřevažuje spokojenost 
s informační aktivitou českých médií. 
 

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. 1. – 9. 1. 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1258 
respondentů. 
 

Volby do Evropského parlamentu nás čekají v roce 2009. Těsně před kampaní k nim se 
společnost STEM dotazovala na mínění lidí o vlivu zvolených poslanců Evropského 
parlamentu na postavení České republiky v Evropě. Odpovědi na tuto otázku jsme 
následně konfrontovali jak s mírou zájmu občanů o informace týkající se práce evropských 
politiků, tak i s jejich spokojeností s informační aktivitou médií. 
 
Výsledky výzkumu ukazují, že drtivá většina lidí (89 %) věří, že pro postavení České 
republiky v rámci Evropské unie je důležité, kteří poslanci nás v Evropském parlamentu 
zastupují.  Informace o práci českých poslanců sleduje se zájmem 38 % lidí a necelá třetina 
lidí (32 %) zastává názor, že česká média o práci českých poslanců v Evropském parlamentě 
informují dostatečně.  
 

"Myslíte si, že pro postavení České republiky v Evropské unii je důležité, kteří poslanci 
v Evropském parlamentu nás zastupují?" 
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„Řekla(a) byste, že informace o práci českých poslanců v Evropském parlamentu sledujete 

se zájmem?“ 
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„Řekla(a) byste, že česká média o jednáních Evropského parlamentu a práci českých 
poslanců v Evropském parlamentu informují dostatečně?“ 

3 29 49 19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
 

Pramen: STEM, Trendy 01/2009, 1258 respondentů starších 18 let 
 
To jak lidé vnímají vliv volby našich poslanců Evropského parlamentu výrazně souvisí 
s mírou jejich zájmu o informace týkající se jednání EP a práce českých europoslanců. Ti, co 
informace sledují se zájmem, totiž častěji spojují postavení ČR v Evropské unii s poslanci, 
jenž nás zastupují. Souhlasnou většinu s tezí, že pro postavení ČR v Evropské unii je důležité, 
jací poslanci nás zastupují, nicméně najdeme, jak mezi občany, kteří informace o práci 
českých poslanců sledují se zájmem, tak i mezi těmi, co nikoliv. Z časového srovnání je navíc 
zřejmé, že chuť sledovat informace o práci českých poslanců meziročně vzrostla 
o 8 procentních bodů.  
 

"Řekla(a) byste, že informace o práci českých poslanců 
v Evropském parlamentu sledujete se zájmem?"  ( v %)
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Pramen: STEM, Trendy 02/2008, 01/2009 
 
Zájem veřejnosti o práci českých europoslanců není sice příliš veliký (38 %), značná část 
občanů se ale nedomnívá, že by ho podpořila informační aktivita českých sdělovacích 
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prostředků. O nedostatečné informovanosti nicméně vypovídají dvě třetiny lidí. Spokojenost 
s informační aktivitou českých médií nepřevažuje ani mezi lidmi, kteří sledují informace 
o práci našich europoslanců se zájmem. V porovnání s únorem roku 2008 lze však i zde 
pozorovat jistý posun směrem k pocitu větší informovanosti o jednání EP a práci českých 
europoslanců prostřednictvím médií.  
 

"Řekla(a) byste, že česká média o jednáních Evropského 
parlamentu a práci českých poslanců v Evropském 

parlamentu informují dostatečně?"  ( v %)
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Pramen: STEM, Trendy 02/2008, 01/2009 
 

Z hlediska stranických preferencí jsou to především příznivci ODS, kdo odpovídá na všechny 
tři analyzované otázky s nejvyšším podílem souhlasných odpovědí. Společně s příznivci SZ 
nejčastěji přisuzují výrazný vliv europoslancům na postavení ČR v Evropské unii 
(95 % sympatizantů ODS a SZ). Příznivci ODS (49 % z nich ) mají také o práci europoslanců 
největší zájem a informační aktivitu českých médií hodnotí příznivěji než ostatní občané 
(41 % z sympatizantů ODS reagovalo na tuto otázku kladně ).  

"Myslíte si, že pro postavení České republiky v Evropské unii je 
důležité, kteří poslanci v Evropském parlamentu nás zastupují?" 

(podle stranických preferencí, údaje v %)
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