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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2009 
 

DVĚ TŘETINY ČECHŮ ODMÍTAJÍ NÁZOR, ŽE BY MEZI NÁRODNÍMI 
ZÁJMY A ZÁJMY EVROPSKÉ UNIE PANOVALY ROZPORY. 

 
Národní a unijní zájmy staví do protikladu zejména lidé středních a starších věkových 
skupin, lidé s nižším stupněm vzdělání a lidé inklinující k politické levici, zejména 
sympatizanti KSČM. O tom, že mezi zájmy ČR a zájmy EU existují rozpory, jsou 
přesvědčeni především lidé, kteří ve všech sledovaných otázkách týkajících se Evropské 
unie vyjadřují kritické postoje. Stoupenci koaličních stran, ale i ČSSD, rozpornost 
národních a unijních zájmů většinou popírají.  
 
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky 
starších 18 let ve dnech 31. ledna - 6. února 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního 
výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1263 respondentů. 
 

Téměř dvě třetiny Čechů (65 %) nesouhlasí s názorem, že by národní zájmy České republiky 
byly v rozporu se zájmy Evropské unie. Rezolutní odmítnutí takového názoru jsme 
zaznamenali mezi 12 % lidí.  

 
 „Myslíte si, že naše národní zájmy jsou v rozporu se zájmy Evropské unie?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let 

 
Občané, kteří spatřují mezi zájmy našeho státu a zájmy Evropské unie rozpory, patří převážně 
mezi střední a starší věkové skupiny, mají spíše nižší stupeň vzdělání, jejich materiální situace 
není dobrá a v převážné většině se přiklánějí k politické levici. Mezi sympatizanty KSČM 
skeptický názor na soulad národních a unijních zájmů dokonce mírně převládá (54 %).  
Ve skupinách přívrženců všech ostatních parlamentních stran tvoří naopak většinu lidé, kteří 
myšlenku o rozpornosti národních a unijních zájmů odmítají (viz graf na straně 2). 
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Názor na rozpornost zájmů České republiky a zájmů Evropské unie  
podle stranických preferencí (%) 

 

Pramen: STEM Trendy 02/2009, 1263 respondentů 
 
 

Souhlas s názorem o rozpornosti národních a unijních zájmů silně souvisí s kritickými postoji 
lidí ke všem aspektům našeho zapojení do EU, které STEM pravidelně monitoruje. Velmi 
silná je souvislost mezi názory na rozpornost národních a unijních zájmů  
a souhlasem s naším členstvím v Evropské unii, jak je zřejmé z následujícího grafu. Tento 
graf rovněž dokládá, že v české populaci jsou – i když menšinově – zastoupeny skupiny lidí, 
pro které není souhlas s naším členstvím v EU jednoznačně vázán na otázku rozpornosti 
národních a unijních zájmů. 

Názor na rozpornost zájmů České republiky a zájmů Evropské unie  
podle souhlasu s členstvím ČR v Evropské unii (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let
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Většinové zastoupení (58 %) mají mezi Čechy lidé, kteří vyjadřují souhlas s naším členstvím 
v EU a současně nespatřují výraznější rozpory mezi národními a unijními zájmy. V této 
skupině občanů, naladěných vůči Evropské unii pozitivně, jsou významně zastoupeni 
především lidé mladších a středních věkových skupin (do 44 let), lidé s dobrým materiálním 
standardem, vyšší úrovní vzdělání a pravicovými politickými názory.  
Silně kritické postoje vůči Evropské unii – mínění, že zájmy EU a ČR jsou v rozporu, a 
zároveň nesouhlas s naším členstvím v unii – zastává zhruba 14 % populace, především lidí 
starších věkových skupin, levicového zaměření a nižšího materiálního standardu.  
Pro pětinu populace je přijatelné členství v Evropské unii, i když jsou přesvědčeni, že určité 
rozpory mezi zájmy našeho státu a EU existují. Osm procent populace naopak členství 
odmítá, přestože otázka rozporu národních a unijních zájmů v tomto odmítavém postoji 
zřejmě nehraje velkou roli. Sociodemografické charakteristiky těchto dvou posledních skupin 
jsou statisticky málo průkazné.  
 

 

Souhlas se členstvím v Evropské unii a názory na rozpornost národních a unijních 
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Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů 


