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METODOLOGIE A POZADÍ VÝZKUMU

CÍLOVÁ SKUPINA VELIKOST VZORKU METODA SBĚRU DAT

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ TERMÍN SBĚRU DAT

Reprezentativní vzorek 

populace ČR ve věku 

18-79 let

n = 1000

(Kvótní výběr dle pohlaví, věku, 

vzdělání, regionu a velikosti 

místa bydliště)

Boost na lidi 15-25 (celkem 300 

respondentů)

Online dotazování

(CAWI) pomoc Ipsos 

panelu Populace.cz

Strukturovaný dotazník 

o délce do 10 minut

Leden 2022

KONTAKTY

Michal Kormaňák

Account Director 

Ipsos Public Affairs

michal.kormanak@ipsos.com

Přední technologická a výzkumná 

agentura Ipsos v Lednu 2022 

realizovala exkluzivní výzkum, který se 

zabýval postojem občanů ČR vůči 

členství ČR v Evropské unii. 
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HLAVNÍ ZÁVĚRY

HODNOCENÍ ČLENSTVÍ 

Více než polovina populace vnímá členství České republiky v EU

pozitivně. Pozitivní asociace jsou spojené především s dotacemi, které

do ČR z EU směřují. Více než pětina lidí taktéž oceňuje možnost

cestování a obecně volného pohybu osob. Celkově pozitivněji vnímají

členství České republiky v EU mladí ve věku 15-25 let.

Členství v EU dle více než poloviny obyvatel je pro ČR ekonomicky

výhodné a lépe chrání ČR před vlivem cizích nedemokratických

mocností.

Ti, kteří členství v EU vnímají negativně, zmiňují, že se jim především

nelíbí evropská nařízení a legislativa. Někteří mají pocit diktátu z Bruselu

a ztráty suverenity ČR.

Pokud by Češi měli EU přirovnat ke zvířeti, 24 % si vybaví lva. Z dalších

zvířat pak zmiňují např. tygra nebo slona.

PRIORITY EU

Prioritou, kterou by EU měla řešit, by podle občanů ČR měl být boj proti

nelegální migraci a terorismu. V druhé řadě by se pak EU měla zaměřit

na řešení ekonomických a sociálních dopadů krizí včetně té současné

nebo společný postup proti pandemii covid-19.

PRIORITY EU

Znalost iniciativy „Konference o budoucnosti Evropy“, je v ČR nízká.

Povědomí o ní má 16 % populace. Zájem o zapojení do diskuzí deklaruje

28 % populace. Větší zájem mají spíše mladí ve věku 15-25 let a také

lidé s vysokoškolským vzděláním.
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DETAILNÍ VÝSLEDKY 
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VNÍMÁNÍ ČLENSTVÍ ČR V EU

Více než polovina populace vnímá členství v EU pozitivně. 

Kladnější vztah k členství ČR v EU mají zejména mladí. 

Báze: n= 1000

Otázka: Q1. Jak Vy osobně vnímáte členství České republiky v Evropské unii?

Sociodemografické rozdíly v populaci

• 82 % mladých lidí ve věku 15-25 let vnímá členství 

pozitivně, což je víc než u průměru populace

• Rozdíl na vnímání členství ČR v EU má také 

vzdělání. Lidé s vyšším vzděláním vnímají členství 

více pozitivněji, než lidé s nižším vzděláním. 40 % 

lidí se základním vzděláním nebo výučním listem 

vnímá EU pozitivně. Oproti tomu vnímá pozitivně 

EU 78 % lidí s vysokoškolským vzděláním. 

• Kladnější vztah k členství ČR v EU mají i obyvatelé 

Prahy (65 %). 

15%

38%

32%

15%

Rozhodně pozitivně

Spíše pozitivně

Spíše negativně

Rozhodně negativně

VNÍMÁNÍ ČLENSTVÍ ČR V EU
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6%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

6%

6%

7%

8%

9%

13%

23%

29%

Nevím

Je to důležité, nutné

Prosperita, rozvoj

Možnost práce v zemích EU

Spolupráce

Volný pohyb zboží, kapitálu

Podporuje nás, pomáhá

Bezpečnost

Je to v pořádku, dobré, pozitivní

Jsme malý stát

Výhody, hodně výhod, celkově výhodné

Ekonomický přínos

Nejsme sami, jsme součástí společenství

Obchod, přístup na trh

Cestování a volný pohyb osob

Dotace a fondy „Současná EU má spoustu chyb, ovšem nemá 

alternativu a stále nám přináší obrovské 

výhody jako volný pohyb osob a zboží.“

POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ ČR V EU

Za hlavní výhody vnímají Češi hlavně ekonomickou stránku v podobě dotací a fondů, obchodu a volného trhu. 

Na druhém místě téměř čtvrtina respondentů uvedla jako hlavní výhodu cestování a volný pohyb. 

Báze: Pouze ti, kteří hodnotí členství ČR v EU pozitivně.

Otázka: Q2a. Z jakého důvodu vnímáte členství České republiky v EU pozitivně? Vypište prosím co nejpodrobněji.

Poznámka: Zobrazeny pouze relevantní výroky s mírou výskytu vyšší než 3%.

„Protože se cítím jako Evropan.“

„Samotný stát nemá šanci, jen společně jsme 

silní.“

„Umožňuje nám růst, dbá na dodržování 

lidských práv i ekologii, poskytuje oporu 

v těžkých časech.“

DŮVODY POZITIVNÍHO VNÍMÁNÍ

„Protože jsme tak maličká země a politika je 

taková zvláštní, nejistá, neuspořádaná, tak je 

dobré mít velkého spojence.“

„Finančně se to vyplatí. Volný pohyb, trh, 

otevřené hranice, spolupráce a stabilita 

ekonomická i politická. Nejsme jen malý 

bezvýznamný stát, ale jeden z největších trhů 

světa.“

Cestování a volný pohyb 

osob oceňují především lidé 

ve věku 30-39 let (43 %).
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4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

7%

9%

16%

26%

30%

Nevím

Migrační politika

Nevýhodné ekonomicky

Ceny energií

Pokles naší produkce - zemědělství, výroby

Ztráta soběstačnosti

Byrokracie

Celková nespokojenost, negativní postoj

Ztráta svobody

Ztráta národní identity

Bruselští úředníci

Omezování České republiky

Žádný přínos, je pro nás nevýhodná, škodí nám

Ztráta suverenity

Diktát z Bruselu

Evropská nařízení a legislativa

NEGATIVNÍ VNÍMÁNÍ ČR V EU

Báze: Pouze ti, kteří hodnotí členství ČR v EU negativně.

Otázka: Q2b. Z jakého důvodu vnímáte členství České republiky v EU negativně? Vypište prosím co nejpodrobněji.
Poznámka: Zobrazeny pouze výroky s mírou výskytu vyšší než 3%.

„Diktování nesmyslných příkazů, které 

někdo z dlouhé chvíle vymyslí.“

„Emisní normy, dovážené věci z jiných 

zemí, které ničí naše zemědělství a naši 

soběstačnost.“

„Nevím jestli se naše vládnoucí garnitura 

pouze nevymlouvá, že zákony schvaluje jen 

proto, že je to příkaz z Bruselu nebo není.“

„Diktát Bruselu - zvýhodňování silnějších 

ekonomik (zemí s početnějším 

obyvatelstvem). Dotace jakožto vytváření 

nerovného tržního prostředí.“

DŮVODY NEGATIVNÍHO VNÍMÁNÍ

Pokud se občanům ČR něco na členství v EU nelíbí, pak to jsou Evropská nařízení, která přicházejí tak zvaně z Bruselu. 

„Omezování svobody, neustálé přijímání 

rozkazů od EU a do budoucna ztráta vlastní 

měny.“
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55 % 51 % 36 %

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU

Více než polovina populace souhlasí s tím, že členství v EU je pro Českou republiku ekonomicky výhodné nebo že je ČR 

tak lépe chráněna před vlivem cizích nedemokratických mocností. 

Báze: n=1000

Otázka: Q4_Do jaké míry souhlasíte s následující výroky?

10% 13% 10%

13%
14% 19%

22%
22%

36%

35%
35%

27%

20% 16%
9%

Členství v Evropské unii je pro Českou
republiku ekonomicky výhodné

Díky členství v Evropské unii je Česká
republika lépe chráněna před vlivem
cizích nedemokratických mocností

Česká republika má v Evropské unii
důležitou roli a její hlas je respektován

ostatními členskými státy

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

Nevím

Top2Box

Mladí ve věku 15-25 let jsou vůči 

členství ČR v EU mnohem 

pozitivnější ve všech třech výrocích.

HODNOCENÍ ČLENSTVÍ ČR V EU
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EVROPSKÁ UNIE JAKO ZVÍŘE

Téměř čtvrtina Čechů vidí EU jako lva, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Z dalších zvířat pak zmiňují např. tygra, 

slona či psa.

Báze: n=1000

Pozn.: Zobrazeny výroky s četností nad 2 %

Otázka: Q9. Představte si Evropskou unii jako zvíře, které je obklopeno v mezinárodním prostředí dalšími zvířaty. Jaké zvíře by podle Vás Evropská unie byla a proč?

Lev Tygr Slon Pes Medvěd Hyena Kočka Liška Had Opice Myš

24 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

„Lev - král zvířat, drsný, ale spravedlivý a vůdčí.“

„Lev, protože nás ovládne a když ne, vezme si nás násilím.“

„Medvěd - protože buď spí (v tomto případě v létě i v zimě) a nebo vyráží za potravou a ohrožuje 

přitom ostatní zvířata.“

„Hyena - náš stát nebo lépe naši obyčejní občané nemají možnost díky EU žít, ale pouze 

přežívají a bude bohužel ještě hůř.“

Nevím 22 %

Jiné 8 %

Jako hyenu si EU častěji 

představují častěji ti, kteří vnímají 

členství ČR v EU negativně (5 %).

ASOCIACE EVROPSKÉ UNIE JAKO ZVÍŘE 
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MÍRA AKTIVITY EU 1/2

Více než dvě třetiny Čechů si myslí, že by Evropská unie měla být aktivní v boji proti nelegální migraci a v boji proti 

terorismu. Mladí pak častěji považují za prioritu podporu vzdělávání či ochranu klimatu. 

Báze: n=1000

Otázka: Q3. Do jaké míry by podle Vás Evropská unie měla být aktivní v následujících oblastech?

44%

44%

46%

49%

55%

67%

68%

30%

30%

29%

22%

23%

19%

17%

16%

18%

17%

21%

14%

7%

8%

10%

8%

7%

8%

7%

7%

7%

Je to priorita, kterou by Evropská unie měla řešit Evropská unie by v tomto měla být aktivní, ale nejedná se o prioritu

Evropská unie by v tomto neměla být aktivní, je to věc jednotlivých členských států Nevím

Boj proti nelegální migraci

Boj proti terorismu

Řešení ekonomických a sociálních dopadů krizí 

včetně té současné

Společný postup proti pandemii covid-19

Podpora vzdělávání

Ochrana klimatu a snižování uhlíkové stopy

Dávat větší prostor občanům v otázkách směřování a 

budoucnosti EU

Mladí 15-25 let častěji 

považují za prioritu (58 %)

Mladí 15-25 let častěji 

považují za prioritu (59 %)
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MÍRA AKTIVITY EU 2/2

Naopak podpora demokratických hodnot a lidských práv mimo území EU či podpora sportu je přibližně pro třetinu Čechů 

oblast, která je věc jednotlivých členských států a EU by tak neměla být aktivní.

Podpora demokratických hodnot a lidských práv na 

území EU

Podpora konkurenceschopnosti ekonomik 

jednotlivých členských států

Podpora digitální transformace a digitalizace

Podpora kultury

Podpora sportu

Podpora demokratických hodnot a lidských práv 

mimo území EU

Báze: n=1000

Otázka: Q3. Do jaké míry by podle Vás Evropská unie měla být aktivní v následujících oblastech?

19%

23%

26%

31%

38%

42%

39%

38%

37%

39%

34%

31%

29%

31%

29%

20%

17%

16%

13%

8%

8%

10%

10%

11%

Je to priorita, kterou by Evropská unie měla řešit Evropská unie by v tomto měla být aktivní, ale nejedná se o prioritu

Evropská unie by v tomto neměla být aktivní, je to věc jednotlivých členských států Nevím

Mladí 15-25 let častěji 

považují za prioritu (63 %)

Mladí 15-25 let častěji 

považují za prioritu (35 %)

Mladí 15-25 let častěji 

považují za prioritu (30 %)
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ZNALOST O EVROPSKÉ UNII 

63 % populace uvádí, že mají alespoň základní představu o kompetencích jednotlivých institucí EU. Povědomí 

o předsednictví ČR v radě EU má více než 6 lidí z 10. 

Báze: n= 1000

Otázka: Q5. Máte představu o tom, jaké kompetence a role mají jednotlivé instituce Evropské unie (např. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament..)?

Q8. Víte o tom, že Česká republika bude od 1. července tohoto roku předsedat Radě EU? 

5%

24%

34%

22%

15%
Ano, mám dobrou představu

Ano, mám částečnou představu
(např. o některých z nich)

Mám pouze základní představu

Nemám absolutně žádnou
představu

Nevím

63%

37%
Ano, věděl/a jsem o tom

Ne, nevěděl/a jsem o tom

PŘEDSTAVA O KOMPETENCÍCH 

JEDNOTLIVÝCH INSTITUCÍ EU

POVĚDOMÍ O PŘEDSEDNICTVÍ ČR 

RADĚ EU
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KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EU

Báze: n=1000

Otázka: Q6. Během loňského roku přišla Evropská unie s iniciativou, která se nazývá Konference o budoucnosti Evropy. Ta se děje formou řady diskusí vedených občany, které mají 

lidem z celé Evropy umožnit sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření dalšího směru evropské integrace. Slyšel/a jste někdy o této iniciativě?

Q7. Chtěl/a byste se Vy osobně aktivně zapojit do této iniciativy a účastnit se diskuzí o dalším směřování EU?

Sociodemografické rozdíly v populaci

ANO 16 %

NE 84 %

ZAZNAMENÁNÍ INICIATIVY 

„KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY“

7%

21%

37%

18%

17% Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

Většina Čechů o iniciativě Evropské unie, která se nazývá Konference o budoucnosti Evropy, zatím neslyšela. 

7 % populace by se rozhodně chtělo aktivně do této iniciativy zapojit, naopak 37 % deklaruje, že by se spíše nezapojilo.

• Do iniciativy Konference o budoucnosti Evropy by se 

zapojili spíše mladí ve věku 15-25 let (28 %)

• Více ochotní se zapojit by byli také lidé se s 

vysokoškolským vzděláním (33 %)

OCHOTA ZAPOJIT SE DO DISKUZÍ 

O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ EU
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KONTAKTY

Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00, Praha 1

www.ipsos.cz www.ipsos.com

Michal Kormaňák

Account Director 

Ipsos Public Affairs

michal.kormanak@ipsos.com

GSM: +420 739 472 302

Markéta Kneblíková

Communications a PR manager

Ipsos Public Affairs

marketa.kneblikova@ipsos.com

GSM: +420 724 601 242


