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INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2009 
 

VEŘEJNOST HODNOTÍ DOSAVADNÍ PRŮBĚH NAŠEHO 
PŘEDSEDNICTVÍ EU VĚTŠINOU PŘÍZNIVĚ 

 
První měsíc našeho předsednictví Radě Evropské probíhal úspěšně. Příznivě hodnotí 
průběh našeho předsednictví 62 % našich občanů, nepříznivě 23 %.  Naše předsednictví 
chválí především ti, kteří celkově souhlasí s naším členství v EU, ale uznání má i zhruba 
třetina oponentů členství. 
Velmi přesvědčivě jednali naši představitelé v řešení „plynové krize“ počátkem ledna, 
v očích veřejnosti obstál i premiér Topolánek při svém vystoupení před poslanci EP. 
Rozporně je hodnocen pokus české diplomacie řešit spor v pásmu Gaza. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. ledna - 6. února 
2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý 
soubor 1263 respondentů. 

 
Česká republika se na období prvního pololetí roku 2009 stala předsednickou zemí Evropské 
unie. V prvním měsíci předsednictví jsme si podle občanů vedli vcelku dobře – více než tři 
pětiny lidí hodnotí předsednictví jako úspěšné a jen necelá čtvrtina jako neúspěšné. 
 

"Vy osobně celkově hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Evropské unii:" 
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Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let,  možnost „nevím“ nebyla nabízena 

 

Naše předsednictví EU oceňují především lidé, kteří jsou celkově spokojeni s naším členstvím 
v Evropské unii (71 %, zatímco negativně hodnotí jen 16 % z nich), ale také nezanedbatelná 
část odpůrců členství (30 %) soudí, že jsme si vedli úspěšně. Pozitivní hodnocení prvního 
měsíce předsednictví převažuje například i mezi stoupenci nejsilnější opoziční strany, ČSSD. 
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" Vy osobně celkově hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Evropské unii:" 

 (podle stranických preferencí) 
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Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let, možnost „nevím“ nebyla nabízena 

 

Jak hodnotí veřejnost některé konkrétní úkoly, které jsme museli jako předsednická země 
Evropské unie během prvního měsíce řešit? 

Výrazně kladného hodnocení se dostalo postupu našich představitelů při řešení energetické 
krize, kterou způsobilo přerušení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu do střední a jižní 
Evropy počátkem ledna. Poměr kladných a záporných hodnocení 77 % : 19 % je výmluvný. 

Veřejnost také vcelku nepochybuje o tom, že organizační stránku předsednictví (zajištění akcí 
pořádaných u nás) bezpečně zvládneme. Skóre prvního měsíce je 57 % (dobře) : 18 % 
(špatně), dost lidí nedokáže ještě tuto věc posoudit, což odpovídá skutečnosti, že konkrétních 
akcí jsme pořádali poměrně málo. 

Rozpornější je názor na projev, s nímž předstoupil před poslance Evropského parlamentu 
premiér Mirek Topolánek (47 % : 27 %).  Zásluhu na tom má však především odmítavý hlas 
z tábora stoupenců KSČM (27 % hlasů, že si vedl dobře, 51 % špatně), zatímco mezi příznivci 
ČSSD Mirek Topolánek poměrně obstál (40 % dobře : 35 % špatně). Stoupenci ODS svého 
premiéra chválí jednoznačně (73 % : 10 %). 

Horší bilanci mají pokusy naší diplomacie „v barvách Evropské unie“ uhasit konflikt na 
Blízkém východě, který vypukl mezi izraelskou armádou a radikálním palestinským hnutím 
Hamas (37 % : 42 %). V hodnocení tohoto konfliktu je rozdíl mezi stoupenci ODS a ČSSD 
nápadný (57 % dobře : 27 % špatně v ODS, 29 % dobře : 48 % špatně mezi příznivci ČSSD). 
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"Jak si podle Vás vedli čaští představitelé zastupující EU v následujících 
situacích? Nemusíte vědět přesně, stačí Váš celkový dojem" (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let 
 

 


