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ABSTRAKT 
Cílem této práce je zmapování vývoje postojů vůči Evropské unii v České republice, a 

to na základě datového souboru z projektu Aktér, který je realizován Katedrou sociologie FF 

UK jiţ od roku 1999. V posledních letech se v postojích obyvatel řady členských zemí 

objevuje veřejná skepse vůči evropskému projektu. Stejně je tomu tak i v případě České 

republiky, coţ dokazují pravidelně se opakující výzkumy veřejného mínění (např. 

Eurobarometer či CVVM). Evropská unie je vnímána negativně skrze své snahy o intervenci 

do záleţitostí národních států. Na druhé straně otevírá řadu nových moţností a příleţitostí, ty 

jsou ovšem přijímány a vyuţívány selektivně. Určité socio-demografické, ekonomické a 

politické vlastnosti jedinců diferencují vnímání Evropské unie. Tato práce odhalí, zda je 

skepse vůči EU v České republice univerzální jev, či zda existují skupiny obyvatel, které jsou 

stabilně pozitivní vůči sjednocené Evropě a proč.  

Klíčová slova: veřejné mínění, Evropská unie, postoje obyvatel členských zemí EU, postoje 

české veřejnosti vůči EU. 



ABSTRACT 
The aim of this work is to analyze the dynamics of attitudes towards the European Union in 

the Czech Republic on the basis of the data file from the project “Aktér”, which has been 

realized by the Department of Sociology Faculty of Arts since 1999. In recent years, public 

euro-skepticism in attitudes of the population of all EU member countries has emerged. The 

same for the Czech Republic, as evidenced by periodic public opinion surveys (eg 

Eurobarometer and CVVM). The European Union is perceived negatively by the efforts to 

intervene in the affairs of nation states. On the other hand, EU brings many new possibilities 

and opportunities but they are accepted and used selectively. Specific socio-demographic, 

economic and political characteristics of people differentiate the perception of the European 

Union. This work reveals whether the skepticism towards the EU is universal phenomenon in 

the Czech Republic or whether there are population groups that are consistently positive 

towards a united Europe, and why. 

Keywords : public opinion, European Union, attitudes of EU citizens, attitudes of Czech 

citizens toward EU.  
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1 Úvod 

Idea sjednocené Evropy sahá jiţ hluboko do minulosti, plně se však začala realizovat po 

2. světové válce. Jiţ britský politik W. Churchill hovořil o Spojených evropských státech, 

které by naplnily potřebu evropské integrace. Dalším impulsem pro spuštění evropské 

integrace byl nepochybně Marshallův plán v roce 1947. Jeho záměrem byla bliţší kooperace 

států Evropy, která by vystřídala dřívější rivalitu a boj o moc. Neméně důleţitým cílem byla 

rovněţ kontrola poraţeného Německa, konkrétně jeho vojenského potenciálu. Ekonomická 

kooperace států vedla k ustavení Evropského společenství uhlí a oceli (ECSC) v roce 1952, 

jehoţ hlavním záměrem bylo utlumit vzrůstající vliv Sovětského svazu. Odmítnutí 

Marshallova plánu některými státy pod vlivem Sovětského svazu iniciovalo ekonomické a 

politické rozdělení Evropy, panující aţ do roku 1989.  

„Evropská unie je rámcem pro hospodářskou a politickou spolupráci členských států, 

jejímž cílem je vytvořit mírovou, demokratickou a prosperující sjednocenou Evropu. “ (Had 

2004, s. 8). Češi po sametové revoluci v roce 1989 jednoznačně přijali výzvu „návratu do 

Evropy“, hlásanou médii a podporovanou politickými elitami. Tento návrat se stal konečným 

cílem revoluce. Češi mají o svém národu vysoké mínění, chápou se jako kulturní a vzdělaný 

národ, který je neprávem zařazován do východní Evropy. Své skutečné místo vidí po boku 

civilizovaných, kulturních a vzdělaných národů západní Evropy (Holý 2001, s. 134). Nová, 

v té době ještě československá diplomacie měla velký zájem zapojit zemi do Evropského 

společenství, přičemţ přístupová jednání byla zahájena hned v roce 1990. V roce 1992 bylo 

moţné podepsat v Maastrichtu „Smlouvu o Evropské unii“, která měla spočívat na třech 

pilířích. Tato smlouva tvoří základ pro vytvoření Hospodářské a měnové unie podporující 

společnou měnu Euro a další integraci v oblasti politické, která ustavuje společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku a spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí. V roce 1993 Evropská 

rada odsouhlasila přistoupení zemí střední a východní Evropy, které poţádaly o členství. V té 

samé době bylo rozhodnuto, ţe přistoupení do Unie se bude odehrávat na postupné bázi, 

v závislosti na tom, jak budou jednotlivé země schopny splnit všechny zadané povinnosti a 

dosáhnout všech ekonomických, politických a administrativních podmínek. V této době se 

poprvé objevují námitky ze strany České republiky jako kandidující země, které se týkají 

obav, zda je moţné splnit dané podmínky a zda nebude limitována autonomie státu (Kebza 

2008, s. 12). Stále ovšem převaţovalo nadšení z moţného vstupu do Evropské unie. 

V průběhu času se ovšem stále více začalo zdůrazňovat, ţe podmínky dané Evropskou unií 

nejsou tak lehce splnitelné. Rivalita mezi kandidujícími státy a nově se objevující problémy 

české ekonomiky způsobily, ţe se ve druhé polovině 90. let začaly názory na Evropskou unii 
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diferencovat. Růstu euroskeptického křídla pomáhaly mediální zprávy o moţných restrikcích 

po vstupu do Evropské unie, v ohroţení byla například tradiční jména pro české výrobky 

anebo některé výrobky samy o sobě. Euroskeptické křídlo v té době reprezentoval rovněţ 

mediálně dobře viditelný premiér Václav Klaus, který se v roce 2003 stal českým 

prezidentem.  

Česká republika se nicméně na základě obecného referenda stala členem Evropské unie, 

a to od 1. května 2004. V první kapitole této práce se zaměříme na pozitiva, která vstup do 

EU přináší a rovněţ na hlavní negativa, která se s tímto členstvím pojí. Největší obavy jsou na 

veřejné úrovni spojeny s ekonomickými otázkami, ohroţením suverenity státu, 

demokratickým deficitem v rámci EU a sociálními otázkami. Tyto čtyři parametry konstruují 

dle Cathariny Sørensen (2007) koncept euroskepticismu.  

Koncept veřejného mínění jako důleţitého aktéra v procesu evropské integrace popisuje 

druhá kapitola. Veřejné mínění bylo dlouhou dobu opomíjeným faktorem, problémy 

s přijetím Maastrichtské smlouvy ovšem poprvé viditelně upozornily na fakt, ţe proti 

směřování evropské integrace vystupují nejenom politické elity, ale rovněţ také občané státu. 

Veřejné mínění občanů států patřících do Evropské unie dnes je jiţ monitorováno skrze 

rozsáhlé výzkumy, z nichţ nejznámější je Eurobarometr. 

Veřejné mínění o EU podle výzkumu Eurobarometru a Centra pro otázky veřejného 

mínění (CVVM) je popsáno ve třetí kapitole. Důraz je kladen na vývoj nálad občanů států 

Evropské unie se zaměřením na vývoj v České republice. Tento přehled slouţí jako vstupní 

analýza a zároveň kontrola pro další část této práce, kterou je vlastní explorační výzkum dat 

ze studie „Aktér“ realizovaného  pod záštitou Katedry sociologie Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Analytická část v prvním kroku popíše obecný posun postojů vůči EU 

v České republice, a to mezi dvěma roky 2005 a 2011. Další část se zaměřuje na hlubší 

strukturu postojů. Kapitola, která předchází analytické části, popisuje dosavadní výsledky 

z empirických výzkumů zaměřených na vliv socio-ekonomických a politických faktorů na 

postoje vůči Evropské unii. Tyto faktory, které se ukázaly být důleţité pro formování postojů 

vůči sjednocené Evropě, jsou hodnoceny z hlediska své dynamiky. To znamená, ţe je 

sledován jejich vliv na postojový index, vytvořený na základě výrokové baterie o Evropské 

unii, a to v obou letech 2005 a 2011 zvlášť. Díky této komparaci je moţné odhadnout, zda se 

postoje specifických skupin obyvatel v ČR diferencovaných na základě socio-ekonomických 

a politických charakteristik přibliţují (rozdíly mezi vlivem jednotlivých faktorů budou mít 

tendenci mizet či slábnout), anebo naopak oddalují (vliv jednotlivých faktorů se bude v čase 

zvětšovat). 
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Další vhled do struktury postojů vůči Evropské unii nabídne klasifikace, vytvořená 

shlukovou analýzou jednotlivých výroků v baterii o EU. Ta směřuje k odhalení, zda jsou 

některé skupiny obyvatel konzistentní ve svých postojích vůči EU, které skupiny to jsou a 

které skupiny naopak svůj názor vůči Evropské unii mezi lety 2005 a 2011 změnily. Díky 

výrokové baterii, která se zaměřuje na více konkrétních aspektů Evropské unie, lze také říci, 

která oblast klasifikaci nejvíce ovlivnila.  

Tato studie má spíše exlorativní charakter, nejsou tedy stanoveny jednoznačné 

hypotézy. Obecným předpokladem, který lze odvozovat z problematického vývoje Evropské 

unie v posledních letech je, ţe postoje vůči Evropské unii se obracejí spíše negativním 

směrem, coţ můţe způsobit názorové přibliţování jednotlivých skupin obyvatel. Nicméně 

stále zde existují faktory spojené se socio-demografickými a ekonomickými charakteristikami 

obyvatel, které mohou diferencovat schopnost profitovat ze sjednocené Evropy, zejména 

v ekonomické oblasti. Zda mají skupiny obyvatel spojené na základě těchto faktorů 

konzistentní názory vůči EU, odhalí ad hoc klasifikace. 
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2 Vnímaná rizika a pozitiva členství v EU – případ České 

republiky 

 

Do EU můţe vstoupit jakýkoli evropský stát (samozřejmě při splněných jasně 

vymezených podmínek), který můţe následně těţit ze spolupráce z oblasti ekonomické, 

politické a bezpečnostní. Evropská integrace směřuje k překonání rozdílu mezi jednotlivými 

členskými státy a mezi její cíle patří rovněţ zajištění míru a demokratické spolupráce.  

Vstupem do EU bylo zlepšeno mezinárodní postavení malých a středně velkých států 

Evropy, které v minulosti neměly vţdy moţnost zasáhnout do dění na nadnárodní úrovni. 

Česká republika začala být vnímána jako součást rozsáhlého ekonomicko-politického 

komplexu Evropy a ne jako stát zastaralého východu (Had 2004, s. 34). Díky tomu se ČR 

mohla stát atraktivnější pro zahraniční investory.  

Výhody plynoucí ze začlenění do evropských struktur jsou úzce spjaty s ekonomickou 

oblastí. Akcentovány jsou peníze z evropských fondů, které utvářejí značný díl státního 

rozpočtu, a které státům EU pomáhají s růstem ekonomiky a ţivotní úrovně obyvatelstva. 

Hospodářská a měnová unie, která předpokládá uţívání společné měny Euro, zase přispívá ke 

stabilizaci ekonomiky díky sdílené měně, která je odolnější vůči globálním vlivům, má niţší 

úroveň inflace a umoţňuje pohodlnější a levnější transakce napříč evropskými státy i zbytkem 

světa. Členským státům se rovněţ otevírají dosud nepřístupné či hůře přístupné trhy, stávají se 

součástí mezinárodních smluv, které zlepšují podmínky obchodování.  

Na úrovni občana členské země EU lze hovořit o otevření Evropy. Vstupem do EU 

občané získali moţnost svobodně pobývat a také se usadit v jakékoli členské zemi EU. 

Mohou zde hledat práci, vykonávat jí a neměli by být nijak omezováni či diskriminováni. 

Toto právo nicméně nebylo vţdy plně respektováno, některé původní členské státy se obávaly 

velkého přílivu pracovníků z jiných států a zaváděly restriktivní opatření. Moţnost studia 

v jakékoli evropské zemi nicméně nijak omezeno nebylo a studenti mohou vyjet do 

zahraniční v rámci rozličných programů a meziuniverzitních dohod (Erasmus, Comenius, 

Leonardo da Vinci, Tempus).  

Neoddiskutovatelná je rovněţ ochrana spotřebitele. Příslušné předpisy, které platí u nás 

stejně jako v ostatních členských státech, ochraňují zdraví, bezpečnost a hospodářské zájmy 

kaţdého spotřebitele (Urban 2004, s. 70). Některé společně sdílené předpisy jsou ovšem 

vnímány jako příliš restriktivní a zbytečné, ať uţ se jedná o tvar banánů či zákaz některých 

tradičních českých výrobků.  
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Před vstupem do Evropské unie byly občany ČR akcentovány obavy týkající se zvýšení 

byrokratické zátěţe, omezení sociálních jistot, obava o růst cen a zhoršování ţivotní úrovně. 

Obavy se týkaly rovněţ zvýšené konkurence díky otevření trhu. Ekonomický růst je úzce 

spjat s rozvojem vzdělání a vědy, důraz je tedy kladen na terciální vzdělávání a specializaci. 

To vede k redefinování poţadavků na pracovním trhu. Do popředí se dostávají kompetence 

spojené se vzděláním, kvalifikací a dalšími osobnostními předpoklady, které jsou nutné pro 

efektivní fungování v rámci dnešní informační společnosti (Riegel, Vaněk 2008, s. 31). Proto 

je EU podporována vyššími sociálními třídami (Plecitá 2012, s. 11). 

Zřetelné obavy se dotýkaly omezení suverenity státu. Nebude Česká republika jen 

druhořadým členem? Bude moci mluvit do záleţitostí společné politiky sjednocené Evropy? 

Koncept Evropské unie je jiţ problematický ve svém základu. Integrace evropských států je 

zcela unikátní jak z hlediska právního, tak i historického. „Lisabonská smlouva1 byla 

uzavřena suverénními státy, které si svoji suverenitu zachovávají, ale zároveň zřizují 

společenství, na něž jsou některé kompetence těchto suverénních států přeneseny.“ (Peltrám et 

al. 2009, s. 41). Unie v určitých oblastech přijímá opatření většinovým systémem, coţ 

znamená, ţe můţe prosadit univerzálně závazná opatření bez souhlasu některých členů 

(tamtéţ). To můţe být povaţováno za omezení suverenity státu.  V obecné rovině lze tento 

problém popsat slovy D. Plichty (2001, s. 8), který hovoří o dalším trvání českého národa: 

„znamená to nutnost volit mezi Evropou svéprávných a svrchovaných států, jejichž spolupráce 

by se zakládala na svobodě a rovnosti a dobrovolnosti, a Evropou ovládanou jedním nebo 

několika hospodářsky, politicky a vojensky silnými národy, Evropou vystavenou jejich 

hegemonii.“  

Český národ je na vnímání ohroţení své suverenity citlivý, coţ je dáno proţitou 

zkušeností v minulosti. Temné období „nadvlády“, které bylo na relativně krátkou dobu 

přerušeno pouze demokratickým obdobím mezi dvěma světovými válkami, s plnou silou 

oslabilo český národ v roce 1938, 1948 a 1968. Z totalitního období, trvajícího 46 let, se do 

české národní identity vepsaly charakteristiky jako poraţenectví, nedostatek sebevědomí, 

pocit opuštěnosti, zrady, tendence všechno vzdávat dopředu (Brodský 2001, s. 23). Tato 

temná období jsou naštěstí diskontinuální a jsou přerušena vývojem, který dokáţe obnovit 

národní sebevědomí a přinést novou naději a sílu.  

Český národ je vnímán ve vztahu k EU jako euroskeptický. Neţ přejdeme k osvětlení 

tohoto stavu, vymezíme si pojem euroskepticismus. Euroskepticismus má mnoho podob, 

                                                 
1
 Lisabonská smlouva byla podepsána 13. 12. 2007, vstoupila v  platnost v roce 2009. Tento dokument 

pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o zaloţení Evropského společenství a upravuje fungování 

evropských struktur, kterým vymezuje jasný právní rámec (Wawrosz 2011, s. 23).  
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v obecné rovině lze říci, ţe euroskepticismus „vyjadřuje kritický postoj k evropskému 

integračnímu procesu“ (Guasti, Mansfeldová 2012, s. 19). Obecně lze rozlišit dva druhy 

euroskepticismu, a to veřejný, vyjadřující postoje veřejnosti, a stranický, formulovaný na 

základě postojů politických stran (Skibová 2012). Stranický euroskepticismus je taţen 

charismatickým politickým leaderem, v prostředí České republiky to byl po dlouhá léta 

Václav Klaus. Právě stranický euroskepticismus je studován autory ve větší míře, známé je 

například dělení autorů Taggarta a Szczerbiaka (2004, s. 4) na tvrdou (hard) a měkkou (soft) 

variantu euroskepticismu. Tvrdí euroskeptici odmítají projekt evropské politické a 

ekonomické integrace v plné míře, nechtějí další přijímání členů a ani setrvání v rámci 

sjednocené Evropy. Měkká varianta euroskepticismu neodmítá evropský projekt v jeho 

úplnosti, můţe se zaměřovat pouze proti rozsahu kompetencí Evropské unie (policy 

euroscepticism), s čímţ je spojen i národně zaměřený euroskepticismus, který brání národní 

zájmy před přílišnými zásahy z Bruselu (national-based euroscepticism). Podobnou 

klasifikaci přinášejí Kopecký a Mudd, přičemţ rozlišují mezi konstruktivní kritikou integrace 

Evropy a jejím úplným zavrţením (2002). K evropské integraci lze zaujmout čtyři typy 

postojů: 1. Eurooptimisté podporují EU i integrační proces; 2. Euroskeptici kritizují integrační 

proces, ale ne EU jako celek; 3. Europragmatici odmítají hlubší integraci i některé aspekty 

politiky EU; 4. Euro-odmítači odmítají veškeré aspekty EU a poţadují vystoupení země z EU. 

Klasifikací veřejného euroskepticismu se zabývala Catharina Sørensen. 

Euroskepticismus spojuje se čtyřmi odlišnými oblastmi, které zakládají čtyři druhy 

euroskepticismu: ekonomický, demokratický, zaloţený na suverenitě a sociální (2007). 

Ekonomický euroskepticismus je spojený s vnímáním neschopnosti EU přinést hmatatelné 

ekonomické výhody, které by se projevily jak na makro, tak na mikro úrovni. Pozitivně jsou 

přijímány rozšířené moţnosti obchodu a investic státu a peníze čerpané z fondů EU. Na druhé 

straně stojí vysoké náklady členství v EU, které jsou v posledních letech spojené s finanční 

krizí. Demokratický euroskepticismus odráţí nedostatečně demokratické nastavení fungování 

EU jako instituce. Tento druh euroskepticismu je spojen s pocitem, ţe hlas občana členské 

země EU nemá dostatečnou váhu a jediná demokraticky volená instituce EU Evropský 

parlament nemá dostatečné rozhodovací pravomoci. Euroskepticismus zaloţený na suverenitě 

akcentuje obavy z probíhající integrace EU a zvyšování pravomocí EU, které mohou 

ohroţovat národní identitu a schopnost rozhodovat o sobě samých v rámci své země. 

Nedostatečnou ochranu sociálních práv občanů EU vyzdvihuje sociální euroskepticismus.  

Česká republika je povaţována za euroskeptickou zemi. Do jaké míry je tato nálepka 

pravdivá, se přesvědčíme v jedné z dalších kapitol, která bude sledovat trend v postojích 
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Čechů vůči Evropské unii v komparaci s dalšími evropskými státy. Dle P. Guasti (2012, s. 35) 

je vnímání ČR jako národa euroskeptiků kombinací několika faktorů. Na jedné straně je to 

výsledek tápání převáţné části české politické reprezentace v evropských otázkách, doplněné  

o nedostatek informací a ideologizaci evropské integrace, podtrţené jiţ zmíněným hlasem 

předního českého euroskeptika Václava Klause. V České republice lze najít politický 

konsenzus v otázce evropské integrace v podpoře evropského projektu, který bude tvořen 

suverénními národními státy, tedy jakési pouhé mezivládní kooperace se zachováním 

suverenity státu (tamtéţ, s. 47).  
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3 Výzkumy veřejného mínění občanů EU 

Slovy Daniela Kunštáta „veřejné mínění je specifickou odezvou veřejnosti, agregátem 

subjektivních úsudků jednotlivců. V sociologii se míněním většinou rozumí reflektované 

vyjádření člověka k určitým jevům, zahrnující širokou paletu pocitů, domněnek, racionálních 

poznatků atd., které mají do určité míry hodnotící charakter (Kunštát et al. 2006, s. 9).“ Výraz 

„veřejné“ se nicméně nevztahuje pouze k nositeli tohoto mínění, tedy k veřejnosti, nýbrţ 

vyjadřuje i povahu názorů, o které jde. Ty jsou ve své podstatě vztaţeny k věcem sdíleným 

veřejností, k věcem veřejným.  

Reprezentativní (nepřímá, zastupitelská) demokracie je spojena se základním 

předpokladem, a to tím, ţe jedním ze spojujících elementů mezi vládnoucími a ovládanými je 

veřejné mínění. V systému tohoto typu volení reprezentanti reflektují preference občanů 

během procesu utváření veřejné politiky (Lyons 2012, s. 28). Ve skutečnosti je tento proces 

sloţitější, protoţe politické strany aktivně vyhledávají preference a vyjádřené veřejné mínění 

občanů, které pak vyuţívají ve svůj prospěch v podobě populistických volebních programů a 

prohlášení. 

Pohled na Evropskou unii očima veřejnosti a politických elit se ne vţdy plně shoduje. 

Proto je Evropská unie často označována jako projekt elit (Mansfeldová 2012). Zatímco ze 

strany elit přichází silná podpora evropské integrace, občané v tomto ohledu hrají roli větších 

skeptiků. Na druhou stranu je silně zjednodušující tvrdit, ţe politické elity jsou vţdy a všude 

jednoznačně pozitivně nakloněni evropské integraci. Češi mají obecně nálepku euroskeptiků, 

a to jak občané, tak elity. Tento fakt není spojen jen se jménem výrazně euroskeptické ho 

exprezidenta Václava Klause, vyšší míru negativismu českých elit vůči EU dokazují i 

mezinárodní výzkumy (např. IntUne pod záštitou Evropské komise mapující postoje 

politických a ekonomických elit k některým aspektům evropské integrace2).  

Nicméně Haller (2008) podporuje tvrzení, ţe v mnoha teoriích týkajících se 

integračního procesu občané nehrají významnou roli. Evropská unie jako projekt elit nemá 

dostatečnou podporu široké veřejnosti, zvýrazňován je její demokratický a komunikační 

deficit. 

Debata o demokratickém deficitu byla započata jiţ v 80. letech, kdy začal gradovat tzv. 

proces integrace. Na samém počátku se funkce integrace dá označ it jako mezivládní 

paradigma, které uprostřed kooperace usilovalo o zachování národní suverenity zúčastněných 

                                                 
2
 Více o projektu: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/331_en.html 
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států bez omezení nadnárodní autoritou. Proces byl řízen téměř výhradně politickými elitami. 

V posledních dvou desetiletích se integrace velice zrychlila a fungování EU má spíše 

nadnárodní charakter s celou řadou zodpovědných aktérů. Do procesu budování EU se tedy 

vedle jiných zapojila i veřejnost. Veřejné mínění bylo ještě pár desítek let zpátky z procesu 

integrace vyloučeno. Důvody tohoto kroku jsou jednoduché a uţ byly naznačeny – integrační 

proces lze ve svých počátcích připodobnit spíše k mezivládnímu vyjednávání politických elit. 

Přitom právě veřejné mínění je to, na čem můţe postupná integrace buď skončit, anebo 

vyrůst. Jedním příkladem za všechny je přijetí Maastrichtské smlouvy na počátku 90. let, 

která představovala největší prohloubení evropské integrace od Římských smluv v 50. letech. 

Zásadní změny bylo nutné posvětit všemi členskými státy, a to buď prostřednictvím 

národních parlamentů, nebo referenda, případně kombinací obou. Jak je známo, proces 

ratifikace byl pozdrţen Dánskem, kde nové podmínky nepřijal nejdříve parlament, poté 

jednoznačným hlasem ani dánský lid. Tento případ se stál prvním výrazným nesouladem mezi 

názorem politické elity a názorem většinovým.  

Hlas občanů členských států EU se jiţ nedal přehlíţet, jako tomu bylo dříve. Sledování 

postojů občanů členských států vůči EU se stalo důleţitým v praktické rovině. V rámci 

členských států jsou postoje občanů pravidelně sledovány skrze různá dotazníková šetření. 

Eurobarometer (EB), pravidelný výzkum veřejného mínění zajišťovaný Evropskou komisí od 

poloviny 70. let 20. století, mapuje širokou škálu témat na pravidelné bázi v nezměněné formě 

pro všechny členské státy EU, coţ zajišťuje inter-regionální komparabilitu. European Election 

Studies (EES) jsou blíţe navázány na evropské volby a sledují volební chování a volební 

proces jako celek. Dalšími mezinárodními výzkumy mapujícími postoje vůči EU mezi občany 

členských států jsou European Social Survey (ESS), Comparative Study of Electoral System 

(CSES), World Value Survey (WVS), European Values Study (EVS) a International Social 

Survey Program (ISSP). 

V rámci České republiky je elektorát sledován skrze různé výzkumy veřejného mínění a 

výzkumy volebního chování. Své poznatky pravidelně uveřejňuje Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) fungující jako výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV 

České republiky. Na politický výzkum, sociální a ekonomické otázky ČR se významnou 

měrou zaměřuje rovněţ Středisko empirických výzkumů (STEM).  
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4 Vývoj veřejného mínění vůči EU očima evropské a české 

veřejnosti 

Evropská unie prochází zásadní krizí, ve které hledá optimální míru regulované 

kontroly svých členů a cestu, kterou zachránit svou ekonomickou a měnovou stabilitu. 

Impulsem pro vznik eurokrize byla globální a finanční krize z let 2008-2009, započatá na 

hypotečním trhu ve Spojených státech v roce 2007. Krize byla překonána za vysokou cenu. 

Měnová a fiskální stimulace postiţených ekonomik členských států a podpora či záchrana 

postiţených soukromých ekonomických subjektů (především bank) a dalších finančních i 

nefinančních institucí znamenala rapidní nárůst schodků veřejných rozpočtů a veřejných 

dluhů v mnoha zemích EU. Redukce deficitů veřejných rozpočtů a dluhů spustila vlnu 

zvyšování daňového zatíţení obyvatelstva a sniţování řady vládních výdajů na veřejné statky 

či sociální oblast. Kroky EU vedoucí k záchraně eurozóny a znovuoţivení ekonomiky, jsou 

popisovány jako státní přerozdělování příjmů od slabých směrem k těm silným, kterými jsou 

finanční instituce a další silné trţní subjekty (Malý 2011, s. 21).  

Krize byla řešena politickými elitami EU, řešení byla mnohdy drahá a bolestivá, a to jak 

pro postiţené ekonomiky členských států (nejvýraznější Řecko v roce 2009), tak pro silné 

hráče, kteří museli projevit notnou dávku solidarity s EU jako celkem. Nepříznivý dopad 

krize na obyvatele členských zemí EU zanechal stopu v jejich důvěře a postoji vůči EU 

obecně, jak ukazují výsledky Standardního Eurobarometeru. 

  
Graf 1: Důvěra ve vybrané instituce – tendence důvěřovat (% EU)  
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Důvěra obyvatel členských zemí EU vůči této instituci je v dlouhodobém horizontu 

vyšší neţ důvěra v národní vládu a parlament (Graf 1). Dále je ovšem patrné, ţe důvěra ve 

všechny zmíněné instituce dlouhodobě klesá. Důvěra vůči EU začala výrazněji klesat na jaře 

roku 2010, kdy z úrovně 48% klesla na úroveň 42%. V současné době se pohybuje pod 

hranicí třetiny obyvatel, kteří důvěřují Evropské unii. Období let 2009-2010 je zlomové, 

protoţe je spojené se začátkem globální krize a krize uvnitř EU, které se jiţ nepodařilo 

přesvědčit své občany o své důvěryhodnosti.  

Tabulka 1 ukazuje, jak se míra důvěry liší na základě vybraných socio-demografických 

ukazatelů. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tendence důvěřovat EU má od období krize uvnitř EU klesající charakter napříč všemi 

sledovanými skupinami. Muţi jsou o něco méně pozitivní vůči EU neţli ţeny. Významný 

rozdíl lze ovšem určit u věkových skupin. Mladší věkové ročníky důvěřují EU více, věková 

skupina 15-24 je nakloněna EU největší měrou, lidé mezi 25-39 lety se rovněţ drţí nad 

unijním průměrem ve všech sledovaných letech. Viditelně rostoucí trend lze zaznamenat 

rovněţ u vzdělání. Největší míru důvěry k EU chovají studující lidé, nad průměrem EU se 

drţí rovněţ osoby, které dokončily své vzdělání ve dvaceti a více letech – jedná se tedy 

nejčastěji o osoby s vyšším a vysokoškolským vzděláním. Studenti a osoby s vyšším 

vzděláním jsou tedy vůči EU méně skeptičtí neţ osoby se středoškolským a zák ladním 

Tendence důvěřovat EU (% ) 

 2005 

(jaro) 

2008 

(podzim) 

2011 

(jaro) 

2013 

(jaro) 

Průměr EU 44 47 41 31 

Gender  

Muţ 46 - 43 32 

Ţena 42 - 40 29 

Věk 

15-24 58 56 53 40 

25-39 46 49 43 33 

40-54 41 46 39 29 

55+ 38 42 37 26 

Vzdělání (věk ukončení)  

15- 36 37 30 21 

16-19 41 45 39 28 

20+ 49 57 49 38 

Stále studující 63 61 57 46 

Tabulka 1: Tendence důvěřovat EU – sociodemografické ukazatele (%) 
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vzděláním. Rozdílné postoje vůči EU na základě socio-demografických, ekonomických a také 

politických charakteristik popisují a analyzují další kapitoly této práce.  

Image EU jako celku sleduje podobný trend jako důvěra instituce, většina evropských 

obyvatel sice hodnotí EU neutrálně, roste ovšem míra těch, kteří pohlíţejí na EU negativním 

pohledem (Graf 2). Jaro 2010 znovu zlomilo dosud stabilní trend, kdy Evropské unii 

přisuzovala negativní image méně neţ jedna pětina obyvatel EU. Na jaře 2010 to byla necelá 

jedna pětina (19%), podzim 2011 přinesl nárůst na víc neţ čtvrtinu ryze negativních vnímání  

EU (26%). Roky 2012 a 2013 ustálily přisouzená negativní hodnocení EU na hodnotě lehce 

přesahující jednu čtvrtinu obyvatel (28-29%). Společně s nárůstem negativních hodnocení EU 

klesají ryze pozitivní hodnocení. Téměř polovina obyvatel EU přisoudila této instituci na 

podzim roku 2009 pozitivní image (48%), jaro 2010 uţ znamenalo pokles na 42% a 

v posledních dvou letech 2012 a 2013 je pozitivní image přisouzena pouhou necelou třetinou 

obyvatel (30-31%). Kromě růstu negativních hodnocení mírně roste rovněţ míra neutrálního 

pohledu na EU. 

 

 
 

V roce 2013 je největší obavou obyvatel na úrovni EU ekonomická situace, kterou 

zdůrazňuje téměř polovina dotázaných (48% na jaře, 45% na podzim). Hned za ní se řadí 

vysoká nezaměstnanost, kterou zmiňuje více neţ třetina dotázaných (38% na jaře, 36% na 

podzim). Stav veřejných financí členských států je na třetím místě s více neţ pětinovým 

Graf 2: Image Evropské unie (% EU) 
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zastoupením (30% na jaře, 26% na podzim; Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013). 

V současné době je tedy v popředí zájmu situace na trhu práce a ekonomická situace státu a 

jeho obyvatel. 

Demokratický deficit je rovněţ jeden z problémů, kterým Evropská unie čelí. 

Demokracie je přitom jedna ze základních hodnot evropského společenství, na níţ je jeho 

fungování postaveno. Standardní Eurobarometer sleduje, jak její obyvatelé hodnotí sílu svého 

hlasu při rozhodování o evropských záleţitostech (Graf 3). V roce 2013 vzrostla míra lidí, 

kteří soudí, ţe jejich hlas nemá v EU ţádnou váhu, na své maximum ve sledovaném období, a 

to na dvě třetiny dotázaných (66-67%). 

 
 

 

 
 

Česká republika je v otázce váhy hlasu kaţdého svého občana spíše skeptická, pouze 

necelá jedna pětina (19%) dotázaných v roce 2013 soudí, ţe jejich hlas má v EU váhu. Tento 

výsledek se nachází pod průměrnou úrovní EU s 28 členy (29%), Česká republika se řadí 

vedle euroskeptické Velké Británie, Rumunska a Estonska (Standard Eurobarometer 80, 

Autumn 2013). Přitom na jaře v roce 2005 byla více neţ polovina českých občanů (58%) 

spokojena s tím, jak v rámci EU funguje demokracie. Tento výsledek se nacházel nad 

průměrem EU s 25 členy, který činil 49%. Fungování demokracie v EU bylo hodnoceno lépe 

neţ fungování demokracie na národní úrovni, kde byla spokojena necelá polovina obyvatel 

(48%), přičemţ průměrná hodnota EU s 25 členy byla 53% (Eurobarometer 63, Spring 2005). 

Spokojenost Čechů s fungováním demokracie v EU zůstávala vysoká i na podzim roku 2009, 

kdy míra spokojenosti (58%) stále převyšoval průměr EU s 27 členy, který činil 54% 

Graf 3: Souhlas s  výrokem: „Můj hlas má v EU váhu“ (% EU) 
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(Standard Eurobarometer 72, Autumn 2009). Na jaře roku 2012 klesla spokojenost Čechů 

s funkčností demokracie na hodnotu 43%, pokles ovšem zaznamenal i evropský průměr s 27 

členy, který se zastavil na hodnotě 44% (Standard Eurobarometer 77, Spring 2012). 

Tabulka 2 z tiskové zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nicméně 

ukazuje, ţe demokracie je podle Čechů stále platnou hodnotou Evropské unie. V posledních 

dvou letech 2012 a 2013 ovšem klesl součet souhlasných odpovědí („Rozhodně ano“ a „Spíše 

ano“) na dosud nejniţší hodnoty ve sledovaném období. Stabilně negativní bilanci mají Češi 

v hodnocení uplatňování spravedlnosti a rovnosti v rámci EU. 

 

 

 
 
 

V čem jsou Češi jiţ od počátku svého členství v EU skeptičtější, neţ průměrný občan 

Evropy, je otázka obecné spokojenosti se členstvím v EU. V roce 2005 hodnotila členství 

v EU jako dobrou věc necelá polovina Čechů, na jaře 45%, na podzim 49%. V rámci unijního 

průměru ovšem členství jako dobrou věc hodnotí více neţli polovina Evropanů (na jaře 56%, 

na podzim 54%; Standard Eurobarometer 64, Autumn 2005). Rok 2008, tedy období před 

začátkem eurokrize, nezaznamenal v této otázce výraznou změnu. Češi na podzim roku 2008, 

kteří hodnotili členství v EU jako dobrou věc, byli opět v menšině (46%), přičemţ unijní 

průměr EU s 27 členy činil 53% (Eurobarometer 70, Autumn 2008). V posledních letech je 

zájem Eurobarometeru směřován spíše na zájem o členství kandidujících zemí. 

Češi neměli do začátku krize obavy z rozšiřování EU a významně ho podporovali. Na 

podzim roku 2005 podporu dalšímu rozšiřování vyjádřily téměř dvě třetiny Čechů (65%), 

přičemţ tento výsledek se nacházel nad průměrem EU s 25 členy, kde podporu vyjádřila 

necelá polovina Evropanů, konkrétně 49% (Standard Eurobarometer 64, Autumn 2005). Nad 

průměrem Česká republika stála i v roce 2009, pro další rozšiřování bylo 63% Čechů, unijní 

průměr (EU27) se zastavil na hodnotě 46% (Standard Eurobarometer 72, Autumn 2009). 

Eurokrize v období let 2009-2010 ovšem započala debaty o širší integraci zejména v politické 

oblasti, která by přinesla širší moţnost kontrolovat a regulovat členské státy ze strany 

 
X/02 

ano/ne 

IV/06 

ano/ne 

IV/07 

ano/ne 

IV/08 

ano/ne 

IV/09 

ano/ne 

IV/10 

ano/ne 

IV/11 

ano/ne 

IV/12 

ano/ne 

IV/13 

ano/ne 

Demokracie  73/14 75/18 70/23 72/21 74/20 75/18 73/23 66/29 68/27 

Spolupráce 72/17 68/25 60/34 72/21 68/24 63/29 65/31 59/36 67/28 

Solidarita  63/22 56/32 48/43 55/32 55/32 58/32 60/36 49/43 54/39 

Tolerance 51/29 49/38 44/46 47/40 51/38 50/39 51/42 44/46 49/43 

Spravedlnost 45/33 37/51 33/57 38/48 41/47 39/50 40/53 35/56 38/54 

Rovnost 41/44 32/60 27/67 36/57 39/53 37/55 39/56 33/63 34/61 

Tabulka 2: Uplatňování vybraných hodnot v EU (% ČR, souhlas/nesouhlas) 
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evropských institucí. Tuto moţnost ovšem Češi v současné době jednoznačně odmítají, pro 

vytvoření evropské ekonomické a monetární unie se společnou měnou Euro je pouhá čtvrtina 

obyvatel, přičemţ unijní průměr EU28 je 51% (Standard Eurobarometer 79, Spring 2013). 

Myslitelná je pouze bliţší spolupráce všech členských států ve snaze překonat finanční a 

ekonomickou krizi, se kterou souhlasí naprostá většina evropských občanů, v České republice 

to bylo v roce 2010 90% dotázaných (Standard Eurobarometer 73, Spring 2010). 

Dá se říci, ţe Češi jsou v rámci Evropské unie spíše skeptickým národem, který členství 

v EU nehodnotí jednoznačně pozitivně. Výsledky Eurobarometeru potvrzují slova napsaná 

výše, a to ţe Češi se nebrání kooperaci s dalšími evropskými státy pod záštitou Evropské 

unie, zdůrazňují přitom ovšem zachování státní suverenity a neomezování svých 

rozhodovacích pravomocí. 

Podívejme se ještě na konkrétní aspekty členství v EU, které Češi vítají, anebo naopak 

kritizují, a to na základě výsledků výzkumů CVVM. Češi na členství v EU oceňují zejména 

to, ţe mohou volně studovat, pracovat a ţít v EU (Tabulka 3). Pozitivně přijímány jsou rovněţ 

dotace plynoucí z fondů EU. Souhlas s tvrzením, ţe členství v EU zvyšuje prestiţ České 

republiky v zahraničí, vyjadřuje v letech 2011-2013 pouze necelá polovina lidí, přičemţ 

v roce 2009 souhlasila jasná nadpoloviční většina (61%).  

Mezi jasně negativní aspekty členství v EU Češi řadí nárůst byrokratické zátěţe, a to ve 

stále větší míře. Jasně rostoucí trend lze zaznamenat u míry souhlasných odpovědí s faktem, 

ţe EU má přílišný vliv na českou politiku. Spíše rostoucí tendenci má rovněţ souhlas 

s výrokem, ţe EU příliš omezuje ČR svými zákony.  Obavy o českou kulturu mají sice 

vzrůstající charakter, vliv na administrativní a exekutivní oblast je ovšem stále větší problém.  

 

 

 4/2009 4/2011 4/2012 4/2013 

Pozitiva členství  v EU 

Moţnost pracovat, studovat a ţít v EU  76/15 76/18 72/19 75/17 

Velký přísun dotací z EU 64/23 65/27 61/28 68/24 

Růst prestiţe ČR ve světě 61/30 48/46 46/46 49/42 

Zvýšení vojenské bezpečnosti ČR 55/28 52/37 46/37 52/31 

Zvýšení vymahatelnosti práva 31/38 34/44 33/39 36/40 

Kvalitnější zákony 25/56 23/63 22/63 23/61 

Negativa členství v EU 

Nárůst byrokracie a úřadů 75/16 79/16 82/12 82/13 

Přílišné omezování zákony EU  61/24 66/25 73/18 72/19 

Odchod kvalifikovaných lidí za prací do EU 62/28 59/35 58/32 64/27 

Přílišný vliv EU na naši politiku 56/31 64/28 67/24 68/25 

Ohroţení české kultury 28/59 36/56 38/51 39/50 

Tabulka 3: Kladné a záporné stránky členství v EU (% ČR, souhlas/nesouhlas) 
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V prvních letech svého členství v EU akcentovali Češi podobné výhody, jednoznačným 

benefitem bylo pro zhruba pětinu lidí (42% v roce 2005, 39% v roce 2006) otevření hranic, 

volný pohyb a bezproblémové cestování. Necelá jedna pětina poté oceňovala moţnost 

pracovat v zemích EU (19% v obou letech). Otevření evropského trhu a volný pohyb zboţí 

kvitovalo 12% dotázaných v roce 2005, v následujícím roce to bylo jiţ 15% Čechů. Ve 

stejném roce se jiţ začínají mnoţit pozitivní zmínky o evropských dotacích, které podporují 

projekty (17%). 

Na druhé straně téměř 30% dotázaných v roce 2005 označuje jako hlavní nevýhodu 

členství v EU fakt, ţe je náš stát EU podřízený, závislý a musí se podřizovat cizím normám. 

Stejnou výtku směrem k EU mělo v následujícím roce jiţ 37% dotázaných. V porovnání obou 

let rovněţ sílil pocit, ţe ČR má v EU druhořadé postavení a nejsou zajištěny stejné podmínky 

pro všechny členské státy. Ze 14% souhlasných odpovědí v roce 2005 se v následujícím roce 

stala téměř jedna pětina, konkrétně 19% (Výhody a nevýhody členství České republiky 

v Evropské unii 2005; Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti 2006). 

Agenda české veřejnosti tedy zůstává v otázkách EU v čase stejná. Hlavním pozitivem 

je otevření hranic a volná moţnost pohybu, studia a práce v rámci EU, Česká republika jistě 

rovněţ těţí z evropských dotací. Byrokratická zátěţ, diktát Bruselu a omezování 

rozhodovacích pravomocí je naopak odvrácená strana členství v EU. 
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5 Vliv personálních charakteristik na postoje vůči EU  

To, zda bude občan dané země podporovat evropský projekt, záleţí rovněţ na jeho 

individuálních charakteristikách. Tyto charakteristiky lze rozdělit do dvou skupin, a to socio-

ekonomické charakteristiky jedince, kam lze zařadit pohlaví, věk, vzdělání a sociální vrstvu, 

do které jedinec patří. Druhá skupina se pojí s politickým zařazením, tedy primárně 

identifikace jedince s politikou stranou, kterou lze obecně vyjádřit pomocí zařazení jedince na 

pravo- levé škále politického spektra.  

Zařazení jedince do sociální struktury a jeho třídní postavení je indikátor, který byl 

v předchozích studiích masivně zkoumán a jeho vliv je neodd iskutovatelný (Deflem, Pampel 

1996; Alvarez 2002; Scheuer 2005). Na druhé straně socio-demografické charakteristiky 

pohlaví a věk mají jistý vliv na míru podpory EU, nikterak však zcela zásadní a tyto 

proměnné jsou chápány spíše jako kontrolní či doplňkové (Deflem, Pampel 1996; Alvarez 

2002). Pojďme ovšem popsat všechny zmíněné personální charakteristiky, které se promítají 

do postojové roviny týkající se evropského projektu. 

5.1 Pohlaví 

Předchozí výzkumy ukázaly, ţe pohlaví jedince je faktor způsobující rozdílnou úroveň 

podpory evropského projektu (např. Inglehart 1970), přičemţ zdrojem vlivu mohou být 

rozdíly v kognitivních dovednostech, v přísunu informací, v zájmech a celkové politické 

angaţovanosti. Tyto rozdíly jsou Inglehartem (1970) vysvětlovány skrze genderovou propast 

(gender gap) ve vzdělání a socializaci. Jednoduše řečeno, ţeny se o danou problematiku kvůli 

rozdílným zájmům zajímají méně a v menší míře neţ muţi podporují EU. Tento fakt 

podpořila ve své studii Angelika Scheuer (2005; Scheuer, van der Brug 2007), ovšem 

s důleţitým dodatkem, ţe pohlaví nemá na podporu EU přímý vliv, nýbrţ tento vliv je 

realizován nepřímo skrze politickou pozornost (political attentiveness). Pokud je politická 

pozornost zahrnutá do modelu, vliv pohlaví se ztrácí.  

Studie Deflema a Pampela (1996) předpokládá opačný vliv pohlaví na podporu EU. 

Ţeny podle této studie brojí proti militarismu a podporují mezinárodní mír, coţ způsobuje 

větší podporu sjednocení dřívějších evropských rivalů, a tedy masivnější podporu 

evropskému projektu. Empirický model v této studii ovšem prokázal pravý opak, pro který 

autoři neměli vysvětlení.  
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5.2 Věk 

Vliv věku na podporu evropského sjednocení je vědci vysvětlován bez větších rozporů, 

přičemţ předpokladem je, ţe s rostoucím věkem bude klesat míra podpory EU. Mladším 

lidem je přisuzována kosmopolitní orientace, jelikoţ mladší ročníky se jiţ narodily do 

sjednocené Evropy a projekt EU je jím vlastní po celý ţivot (Deflem, Pampel 1996; Alvarez 

2002;  Scheuer 2005). Na straně druhé stojí starší ročníky, které sice mohou podporovat 

projekt sjednocené Evropy díky intenzivnímu pocitu zodpovědnosti za věci týkající se široké 

komunity lidí, ovšem socializace těchto lidí proběhla ve více nacionálním historickém období, 

a navíc mohou odmítat prudké politické změny a  jejich nepředvídatelné následky, zejména 

pokud změna bude pramenit ze sjednocení dřívějších rivalů ve válce (Deflem, Pampel 1996 , 

s. 124). Zradu západních spojenců a diktaturu těch východních zaţila velice intenzivně i 

Česká republika v minulém století, vliv věku a odlišných ţivotních zkušeností se tedy můţe 

naplno projevit i zde. Tyto rozdíly ovšem mohou v průběhu času slábnout. 

5.3 Vzdělání 

Jedinci s vyšší úrovní vzdělání jsou s větší pravděpodobností nakloněni evropskému 

projektu. Vyšší úroveň vzdělání totiţ svým nositelům otevírá širokou škálu idejí a názorů 

jedinců z rozmanitého spektra ideologického i kulturně-národnostního (Deflem, Pampel 1996, 

s. 125). Inglehart (1970) v této souvislosti znovu hovoří o kognitivních schopnostech, které 

jsou nezbytné pro uvaţování o nepřístupných, spíše abstraktních entitách jakou Evropská unie 

jistě je. S těmito fakty se zvyšuje pravděpodobnost, ţe více vzdělaní lidé přijmou nadnárodní 

entitu za svou a pochopí komunitu, v níţ ţijí, v širším měřítku neţ jen jako národní. V této 

souvislosti lze předpokládat, ţe skrze vzdělání bude rovněţ realizován vliv věku, jelikoţ 

demokratizace vzdělání je stále relativně nový jev, v České republice plně realizovaný aţ po 

roce 1989. Mladší ročníky díky volně dostupnému terciárnímu vzdělání mohou nabývat 

kosmopolitní orientace a v širším měřítku podporovat projekt sjednocené Evropy (Deflem, 

Pampel 1996, s. 125).  

Zmíněná kosmopolitní orientace osob s vyšší úrovní vzdělání má rovněţ své čistě 

racionální hledisko. Jedinci, kteří z projektu sjednocené Evropy těţí na individuální úrovni 

ţivotních šancí více, budou logicky podporovat bliţší unifikaci Evropy. Kvalitně vzdělaní a 

vysoce kvalifikovaní jedinci profitují z ekonomické integrace, coţ se nedá říci o méně 

vzdělaných nekvalifikovaných pracovnících (Gabel, Palmer 1995).  
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5.4 Subjektivní sociální vrstva a životní úroveň 

Vliv postavení jedince v sociální struktuře na jeho postoje vůči sjednocené Evropě byl 

vědci jiţ několikrát empiricky dokázán. Otázka třídního postavení jedince je v sociologické 

tradici zkoumána jiţ od počátků a je spojena s ekonomickými faktory. Podle tradičního 

teoretika třídní struktury společnosti K. Marxe je třída skupina obyvatel vzniklá na základě 

dělby práce v politicko-ekonomické sociální struktuře výroby a směny zboţí, přičemţ třídy se 

mezi sebou liší mírou politické moci a ekonomickou kontrolou nad výrobními prostředky 

(Jandourek 2007). Max Weber rozděluje třídy podle trţních šancí (tamtéţ). Perspektiva 

sociální třídy tedy do určité míry ovlivňuje, jaké budou mít její nositelé hodnoty, ţivotní 

orientaci a rovněţ kognitivní funkce, protoţe „profesní zkušenosti přímo ovlivňují 

individuální pohled na sebe a světa kolem a do jisté míry nepřímo ovlivňují kognitivní funkce 

jedince právě skrze přímý efekt na vědomí sebe a světa“ (Kohn, Schooler 1983, s. 177). 

Rozdíl mezi třídami spočívá především v reálných šancích v prostředí trţní ekonomiky. 

Sjednocení Evropy můţe přinést nové trţní šance pro všechny, nicméně osoby stojící v třídní 

struktuře níţe se mohou potýkat se sílící zahraniční konkurenci levné pracovní síly, kvůli 

které jsou jejich pracovní místa ohroţena, či jsou nuceni přijmout stále niţší plat. Na druhé 

straně stojí vlastníci velkých společností, manaţeři a profesionálové, kteří z vyššího 

konkurenčního prostředí dokáţí těţit efektivněji. Ti tedy budou logicky více podporovat 

projekt sjednocené Evropy. 

V obou letech výzkumného projektu Aktér však nebyla zjišťována subjektivní sociální 

třída, nýbrţ subjektivní sociální vrstva. Tyto dva pojmy nelze úplně významově zaměňovat. 

Podle Jadwigy Šanderové (1999, s.19) „každý stratifikační systém lze úspěšně popsat jako 

hierarchické uspořádání většího či menšího počtu sociálních kategorií vymezených sociálně  

ekonomickým statusem (sociálně ekonomických vrstev).“ Sociální vrstvy ovšem nezachycují 

moţné zdroje napětí, které plynou z třídního postavení, určujícího politický ţivot a 

provokujícího změny v sociální struktuře. Stratifikační systém vyspělých společností nicméně 

tvoří vrstvy i třídy. Stratifikační systém vyspělé kapitalistické společnosti lze charakterizovat 

jako lineární uspořádání socioekonomických vrstev, v jehoţ rámci lze nalézt několik tříd, 

které tuto hierarchii částečně prolínají (tamtéţ, s. 22). Třídy ovšem nejsou striktně 

hierarchicky uspořádány jako vrstvy. Kvalifikovaný dělník můţe mít lepší ţivotní šance neţ 

řadový úředník ve státní správě. Oba termíny, vrstvy i třídy, jsou ovšem podrobovány debatě, 

zda se nejedná o uskupení, jejichţ hranice jsou stanovena pouhým arbitrárním rozhodnutím 

badatele. Subjektivní připsání jedné z kategorií samotným nositelem můţe tyto pochyby 
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překonat, ačkoli stanovené kategorie jsou vţdy pouhými ideálními typy, které nemusí plně 

zobrazovat skutečnost.  

Pokud tedy budeme analyticky pracovat s vrstvami, vyjadřujeme jistou sociální 

hierarchičnost, která odráţí nerovnosti v ţivotní úrovni. Ty ovšem mohou být propojeny 

s ekonomickým hlediskem a šancemi na trhu práce, které souvisí s třídním postavením 

jedince. 

5.5 Politická orientace 

Politické strany hrají důleţitou roli při vyváření veřejného mínění o evropské integraci, 

jelikoţ kromě toho, ţe jsou přímými aktéry v utváření nadnárodní politiky, plní rovněţ 

důleţitou funkci ve zprostředkování EU občanům (Ray 1999: 283). Efekt politické orientace 

na podporu EU zkoumali ve své studii Deflem a Pampel (1996). Podle jejich předpokladů 

bylo ověřeno, ţe konzervativní kapitalisté, zařazení na pravý pól politického spektra, 

podporují trh volného obchodování, a tím výhody plynoucí ze sjednocené Evropy. Díky 

otevřeným hranicím lze přesouvat nízkonákladovou práci do zemí s vysokou nezaměstnaností 

a nízkými platy, coţ umoţňuje zvyšovat profit. Krajně pravicové strany ovšem mohou 

pociťovat obavy ze ztráty národní suverenity. Na druhém konci pravo- levé škály stojí 

levicové skupiny, které mají obavy o sociální jistoty a oslabení sociálního státu.  

Je nezbytné poznamenat, ţe ideologické dělení na pravicové eurooptimisty a levicové 

euroskeptiky je značně zjednodušující. Nezanedbatelnou měrou do ideologického modelu 

přispívá rovněţ politická extremita. Projekt sjednocené Evropy je obecně vzato nejvíce 

podporován středo-pravými a středo- levými politickými stranami. Nejvíce podporovatelů EU 

se tedy nachází kolem středu pravo- levého politického spektra (Skibová 2012). S rostoucí 

extremitou politických stran rovněţ rostou euroskeptické postoje. 
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6 Analýza dat ze studie Aktér 2005 a 2011 

Pro analytickou část mapující dynamiku postojů českých občanů vůči Evropské unii 

byla zvolena studie Aktér, oficiálně pojmenovaná Jedinec a společnost v procesech 

transformace a globalizace. Tento výzkumný projekt Katedry sociologie na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy je realizován jiţ od roku 1999. Pro hlubší analýzu postojů vůči EU 

byly vybrány výrokové baterie, které byly s více či méně zásadními obměnami replikovány 

v roce 2005 a 2011. Oba roky jsou proto vybrány z čistě praktického důvodu (replikace 

výrokové baterie o EU, a tudíţ komparabilita). Ač byl výběr roků ryze praktický, pro 

zachycení dynamiky postojů je volba těchto konkrétních roků příhodná. V roce 2005 byla 

Česká republika členem EU právě jeden rok, v postojích vůči EU se tedy můţe odráţet 

nezkušenost, naivní očekávání či naopak strach z neznámého. Sedmiletá zkušenost 

s členstvím v EU v roce 2011 jiţ můţe nabízet jinou optiku, ve které se bude odráţet 

dlouholetá zkušenost se zapojením České republiky do evropských struktur a moţná určitá 

skepse vyvolaná globální finanční krizí započatou v roce 2008, která se nevyhnula ani členům 

EU. 

6.1 Design a cíle výzkumu 

Výroky, pouţité pro zachycení dynamiky postojů vůči EU, jsou tyto: 

 

A. Vstup ČR do Evropské unie byl velkou a zásadní chybou,  

B. Zapojení do EU spíše zhoršuje naši bezpečnostní situaci,  

C. ČR je plnoprávným členem EU, vydobyla si zde své pevné místo,  

D. Členství v EU přináší jen mnoţství byrokratických nařízení,  

E. Lidem jako jste Vy se v Evropě otevírá řada příleţitostí,  

F. Od EU dostáváme mnohem víc, neţ do ní dáváme.  

 

Souhlas, či nesouhlas s výrokem byl zachycen na čtyřbodové škále ve znění „Určitě 

ano“, „Spíše ano“, „Spíše ne“ a „Určitě ne“. Výroky byly do dotazníkového šetření vybrány 

ad hoc bez předchozího teoretického rámce. Z tohoto důvodu přistoupíme k tzv. exploračnímu 

výzkumu. Podle Hendla (2004, s. 107) je „explorační analýza skupina statistických technik a 

určitý přístup k analýze numerických dat, zdůrazňující grafické a tabelační znázorňování dat, 

metody rezistentní k odlehlým hodnotám, snahu odhalit v datech nápadné konfigurace a 
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schopnost navrhnout deskriptivní modely dat.“ Statistická analýza není jen testování hypotéz, 

hypotézy mohou být díky exploračnímu výzkumu teprve navrţeny, aby byly potvrzeny 

následným výzkumem. V našem případě tedy nebudeme vycházet z teoretického rámce, na 

základě něhoţ bychom mohli formulovat hypotézy. Směr našeho uvaţování bude pouze 

usměrňován zjištěními předchozích empirických šetření, která s naším tématem souvisejí. 

V první části analýzy bude zkoumán obecný posun v postojích vůči EU, zaměříme se 

tedy na analýzu 1. stupně všech výše uvedených výroků. Tento krok nám pomůţe pochopit 

základní rámec následné analýzy, tedy jakým směrem se postoje vůči EU posouvají. 

Další krok patří analýze faktorů, které tyto postoje ovlivňují. Konkrétně hovoříme o 

socio-ekonomických charakteristikách jedince, tedy jeho pohlaví, věku, vzdělanostním stupni 

a subjektivní sociální vrstvě3. Do faktorů dále zařadíme politické charakteristiky, tedy 

politické postoje (zařazení se na levo-pravé škále politického spektra) a politickou extremitu 

(zda se jedinec nachází na okraji škály, či se pohybuje někde ve středu politického spektra) 4. 

Vliv těchto faktorů byl empiricky zkoumán jiţ dříve a je popsán v kapitole 5. Vliv 

personálních charakteristik na postoje vůči EU. V našem případě bude pro analýzu vlivu 

těchto faktorů na postoje vůči EU vyuţita metoda mnohonásobné lineární regrese. Postoje 

nebudou zkoumány skrze kaţdý výrok zvlášť, z důvodu omezené komparability dat (viz 

kapitola 6.2 Specifikace a kvalita datového souboru Aktér) bude pouţit tzv. postojový index, 

vzniklý pomocí sumace odpovědí na jednotlivé výroky (viz kapitola 6.4 Postojový index 

vyjadřující převládající postoj k EU). 

Regresní analýza nám pomůţe odhalit, které faktory výrazně ovlivňují postoje vůči EU, 

a to v kaţdém sledovaném roce zvlášť. Z komparace let 2005 a 2011 zjistíme, které faktory 

ovlivňují postoje vůči EU stabilně, a které naopak svůj vliv ztrácí či ho v následujícím roce 

nabývají. Tento popis vlivu jednotlivých faktorů umoţňuje nahlédnout do struktury postojů 

vůči EU a říci, zda se specificky charakterizované skupiny obyvatel názorově přibliţují (vliv 

faktorů mizí), či oddalují (vliv faktorů se umocňuje).  

Pomocí shlukové analýzy se následně budeme snaţit klasifikovat jedince podle jejich 

postojů na jednotlivé aspekty Evropské unie, popsané ve vybrané výrokové baterii. Tyto 

                                                 
3
 Proměnná subjektivní sociální vrstva byla původně 5-bodovou kategoriální proměnnou, čítající dolní vrstvu, 

niţší  střední, střední, vyšší střední a horní vrstvu. Do nejvyššího stupně vrstvy, tedy horní vrstvy se v  obou letech 

zařad ili pouze 2 jedinci, tato kategorie tedy byla sloučena s  předposlední kategorií, tedy vyšší střední vrstvou a 

byl ponechán název této kategorie.  
4
 Proměnná politická ext remita vznikla z proměnné polit ický  postoj. Politický postoj je kvazispojitá proměnná se 

7-bodovou škálou, kde 1 = jednoznačné levicové zaměření a 7 = jednoznačné pravicové zaměření. Respondenti, 

kteří označili moţnost 1 či 2 pro levicové zaměření a 6 či 7 pro pravicové zaměření, byli zahrnuti do kategorie 

osob s extrémním polit ickým postojem, respondenti, kteří označili moţnosti 3, 4 či 5 byli označeni jako  

neextrémisti, jelikoţ se pohybují ve středu politického spektra.  
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kategorie popíšeme pomocí socio-ekonomických a politických faktorů, které se ukáţou 

v předchozí analýze jako vlivné. Tento krok směřuje k odhalení, které skupiny obyvatel jsou 

názorově konzistentní, a které naopak nemají vůči EU vyhraněný postoj.  

6.2 Specifikace a kvalita datového souboru Aktér 

Jak jiţ bylo řečeno, pro tuto práci jsou vyuţity dva datové soubory, oba pořízené 

v rámci výzkumného projektu Katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 

pojmenovaném Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace (dále jen Aktér). 

Oba datové soubory (rok 2005 a 2011) představují kvazireprezentativní vzorky pro populaci 

starší 18 let v České republice. Vzorky se nedají povaţovat za plně reprezentativní, neboť 

jsou sestaveny na základě kvótního výběru, a to dle pohlaví, vzdělání, věkové kategorie, 

velikosti obce a kraje. Velikost vzorků je srovnatelná, v roce 2005 je konečný počet 

respondentů po vyčištění souboru 945, v roce 2011 čítá vyčištěný soubor 1109 respondentů. 

Data byla sbírána metodou PAPI5 při osobním rozhovoru s tazatelem. 

Pro účely komparativní analýzy by měly mít v nejlepším moţném případě pouţité 

otázky naprosto stejné znění i moţnosti odpovědi v obou sledovaných letech. Výroková 

baterie týkající se postojů k EU, která představuje primární část analýzy, není radikálně 

změněna, co se týče znění otázek6 (pouze v jednom případě, a to u výroku mapujícího postoj 

k evropské měně, který musel být z důvodu výrazné významové změny z analýzy vyřazen). 

Změna ovšem nastala u hodnotící škály, kterou respondent vyuţil pro vyjádření svého 

postoje, respektive u záznamu této odpovědi, která přináleţela tazateli. Respondentovi byly 

sice v obou letech předloţeny odpovědi na čtyřbodové hodnotící škále (Určitě ano – Spíše ano 

– Spíše ne – Určitě ne), tazatel měl ovšem v druhém případě (rok 2011) moţnost zvolit 

odpověď „Nedokáţe posoudit“. Takovouto volbu ovšem neměl v roce 2005, z čehoţ můţe 

vycházet jisté zkreslení výsledků, jelikoţ tazatel neměl moţnost zaškrtnout neutrální moţnost 

u nerozhodné odpovědi, a proto mohla být odpověď od respondenta vynucena nebo doplněna 

tazatelem jen proto, aby otázka nezůstala nezodpovězena. Podívejme se, jaká je distribuce 

odpovědí na stejný výrok v obou letech. 

                                                 
5
 PAPI = Pen and Paper interviewing, tedy dotazování metodou tuţka a papír 

6
 Myšleno pouze pro replikované výroky, v roce 2005 baterie obsahovala rovněţ výroky, které jiţ nebyly v  roce 

2011 znovu do dotazníku zařazeny. 
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 EU-chyba 
EU-

bezpecnost 

EU-pevne 

misto 

EU-

byrokracie  

EU-

prilezitosti 

EU-

dostavame 

Valid  

Missing 

945 943 936 941 944 938 

0 2 9 4 1 7 

 

 

 EU-chyba 
EU-

bezpecnost 

EU-

plnopravny 

clen 

EU-

byrokracie  

EU-

prilezitosti 

EU-

dostavame 

Valid  

Nedokáţe posoudit 

Missing 

1060 1041 1052 1054 1065 906 

47 65 55 52 42 201 

2 3 2 3 2 2 

 

Tabulky 4 a 5 ukazují absolutní počet respondentů, kteří zvolili odpověď na určené 

škále a zaujali postoj k danému výroku (označeno jako Valid). Do Missing hodnot se řadí 

respondenti, kteří na otázku neodpověděli vůbec, anebo byla jejich odpověď špatně 

zaznamenána (nesmyslné hodnoty odpovědí). V roce 2011 navíc přibyla moţnost „Nedokáţe 

posoudit“, která sice nebyla respondentovi přímo nabídnuta, ale přesto tvoří nezanedbatelný 

podíl odpovědí v tomto roce. Zejména poslední výrok „Od EU dostáváme mnohem víc, neţ 

do ní dáváme“ je problematický, jelikoţ kategorie „Nedokáţe posoudit“ byla vyuţita v 18 % 

případů (ostatní výroky mají podíl této kategorie maximálně 6 %).  

Svízel změny škály spočívá v tom, ţe je předchozími výzkumy empiricky ověřeno, ţe 

volba kategorie „Nevím“ (v našem případě „Nedokáţe posoudit“) není náhodná. Odpověď 

„Nevím“ častěji volí lidé starší, s niţší úrovní vzdělání, niţším příjmem a jsou to častěji ţeny. 

Rozhodující je samozřejmě také míra zájmu o problematiku a celkové povědomí o ní a rovněţ 

vyhraněnost postoje jedince, tedy zda má jedinec silné stabilní postoje, anebo postoj 

k problematice formuluje teprve na místě s tazatelem (Converse 1976). 

Důleţité je rovněţ zmínit, jaké jsou příčiny volby odpovědi „Nevím“. První situací pro 

volbu této odpovědi je neporozumění otázky z jakéhokoli důvodu (špatná formulace otázky, 

nedostatečná pozornost respondenta apod.). Coombs a Coombs (1976) nazývají tuto 

zdrojovou situaci jako nejednoznačnost otázky, ačkoli nedorozumění můţe plynout z pouhé 

nepozornosti respondenta. Kategorie „Nevím“ ovšem můţe znamenat rovněţ vyhnutí se 

odpovědi, a to z důvodu ambivalentního postoje. Respondent se v takovéto situaci prostě 

nemůţe rozhodnout, na jaký pól svůj názor umístit, protoţe jeho postoj je určitým způsobem 

roztříštěný. V neposlední řadě je odpověď „Nevím“ ryzí demonstrací chybějícího postoje 

Tabulka 4: Frekvence výrokové baterie v rámci studie Aktér 2005, vlastní tabulka 

Tabulka 5: Frekvence výrokové baterie v rámci projektu Aktér 2011, vlastní tabulka  
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k věci, protoţe respondent o problematice dosud nepřemýšlel, anebo ho nezajímá (Bogart, 

1967). 

Odpověď „Nevím“ tedy nelze v analýze ignorovat, pokud nechceme dojít ke 

zkresleným závěrům. Dle dřívějších empirických důkazů volba této odpovědi není náhodná, 

proto si v následné analýze ověříme, zda byla tato odpověď předkládána systematicky určitým 

typem respondentů (charakterizovaných na základě socio-ekonomických ukazatelů). 

Z důvodu této významné změny v záznamu odpovědí u pouţitých výrokových baterií budeme 

předpokládat omezenou komparabilitu obou let a kde to bude moţné, odpověď „Nevím“ bude 

součástí analýzy.  

6.3 Obecný posun v hodnocení EU v roce 2005 a 2011 

Nejprve se podívejme, zda se postoje vůči EU v daném období změnily, jakým směrem 

a které konkrétní aspekty jsou nejvíce dynamické. Prvotní vhled do dynamiky postojů nám 

umoţní jiţ třídění 1. stupně. Graf 4 zřetelně ukazuje, ţe první tři negativně vymezené výroky 

zaznamenávají výrazný nárůst souhlasných odpovědí, zatímco pozitivně vymezené výroky 

naopak souhlasné odpovědi ztrácí.  

 

 

 

Graf 4: Procentuální podíly odpovědí na dané výroky v  roce 2005 a 2011, bez moţnosti „Nedokáţe posoudit“ 
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Velkým negativem členství v EU zůstává podle názoru obyvatel byrokratické zatíţení. 

Jiţ v roce 2005 dvě třetiny obyvatel (66 %) souhlasily s výrokem, ţe „Členství v ČR přináší 

jen mnoţství byrokratických nařízení.“, v roce 2011 souhlasnou odpověď zvolily jiţ plné tři 

čtvrtiny obyvatel (75 %). Více neţ polovina obyvatel (51 %) v roce 2011 dále pociťuje, ţe 

„Vstup ČR do EU byl velkou a zásadní chybou.“, přičemţ rok 2005 byl v tomto ohledu 

optimističtější a souhlasnou odpověď s tímto výrokem zvolila větší čtvrtina (28 %). Nárůst 

obyvatel, kteří hodnotí vstup ČR do EU jako chybu, je tedy téměř dvojnásobný. Bezpečnostní 

situace ČR po vstupu do EU je rovněţ hodnocena ve větší míře negativně, zatímco v roce 

2005 mělo obavy ze zhoršení bezpečnostní situace 29 % obyvatel, v roce 2011 jsou to více 

jak dvě pětiny z nich (44 %). 

Evropská unie je v roce 2011 pro téměř dvě pětiny obyvatel (39 %) stále zdrojem řady 

příleţitostí, i kdyţ v roce 2005 byla optimistická, co se týče příleţitostí plynoucích ze 

zapojení do EU, více neţ polovina obyvatel (58 %). Znatelný pokles souhlasu lze vidět i u 

zbylých pozitivně vymezených výroků. Obyvatelé ČR v menší míře věří, ţe „ČR je 

plnoprávným členem EU, vydobyla si zde své pevné místo“, kdy souhlasné odpovědi 

z úrovně 42 % spadly na 33 %, a jsou rovněţ spíše negativně vymezení k faktu, ţe „Od EU 

dostáváme mnohem víc, neţ do ní dáváme.“, jelikoţ souhlasné odpovědi klesly z úrovně 

42 % na 37 %.  

Graf 5: Procentuální podíly odpovědí na dané výroky v  roce 2005 a 2011, s moţností „Nedokáţe posoudit“ 
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Podíváme-li se dále na graf 5, do kterého jsou zaznamenány i odpovědi „Nedokáţe 

posoudit“ z roku 2011, rozdíl u posledního jmenovaného výroku se zvýrazní ještě více. U 

výroku „Od EU dostáváme mnohem víc, neţ do ní dáváme.“ se totiţ objevuje 18 % obyvatel, 

kteří zaujímají neutrální postoj a je jim přidělena moţnost „Nedokáţe posoudit“. Pokud tuto 

moţnost zahrneme do výpočtu procentuálních zastoupení jednotlivých odpovědí, poměr 

souhlasných odpovědí v roce 2011 je pro výše zmíněný výrok výrazně jiný. V roce 2005 

souhlasilo s tímto pozitivně vymezeným výrokem 42 %, v roce 2011 poté uţ jen 30 %. Zbylé 

výroky se po zahrnutí neutrální odpovědi „Nedokáţe posoudit“ pro rok 2011 nemění tak 

výrazným způsobem, procentuální zastoupení souhlasných odpovědí je zmenšeno o 

maximálně 3 % jak pro pozitivní, tak pro negativní výroky. 

Jak bylo řečeno v kapitole výše, odpověď „Nevím“ zaznamenaná tazatelem jako 

„Nedokáţe posoudit“ není volena zcela náhodně. Analýza 2. stupně zvolených výroků v roce 

2011 prokázala, ţe u kaţdého výroku má na volbu odpovědi „Nedokáţe posoudit“ významný  

vliv vzdělání jedince (kontingenční tabulky viz Příloha č. 1). Tato moţnost byla volena častěji 

u lidí se základním vzděláním. Stejnou metodou bylo dále odhaleno, ţe lidé, pro něţ byla 

zvolena moţnost „Nedokáţe posoudit“, ve větší míře nepřišli k referendu o vstupu České 

republiky do Evropské unie7, toto téma je jim tudíţ lhostejné (kontingenční tabulky viz 

Příloha č. 2). Ostatní zkoumané faktory neměly na volbu této odpovědi signifikantní vliv 

(pohlaví, věk, vzdělání). 

                                                 
7
 Kontrolní otázka o hlasování v referendu o vstupu do EU zněla: Můžete si, prosím, vzpomenout, jak jste 

hlasoval(a), když probíhalo v ČR referendum o vstupu do EU? Nabízené odpovědi zněly „Pro vstup“, „Proti 

vstupu“ a „Neúčastnil/a se“. 
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6.4 Postojový index vyjadřující převládající postoj k EU 

Z výchozí výrokové baterie lze vytvořit sumační index, díky kterému je rovněţ moţno 

nahlédnout, jaká je dynamika postojů vůči EU a navíc je vhodný pro následnou analýzu 

faktorů, které tyto postoje ovlivňují. Vyuţití sumačního indexu je analogické škálovací 

technice tzv. metody sumovaných odhadů, kterou navrhl ve třicátých letech Likert. Sada 

výroků je předkládána pokusným osobám, které uvádějí svůj souhlas či nesouhlas s nimi 

(Břicháček 1978, s. 119). Při přípravě výroků je nutné dbát na pozitivní či negativní 

vyjádření, přičemţ opačně polarizované výroky musí mít obrácenou bodovou stupnici. 

Výroková baterie v tomto výzkumu dále splňuje podmínku, aby bylo pouţito přibliţně stejné 

mnoţství pozitivních i negativních výroků. Druhým krokem je stanovení polohy určité osoby 

na škále. Břicháček (1978, s. 123) připouští, ţe v poslední době se za vhodný postup určení 

polohy dá povaţovat i jednoduché sečtení bodů přiřazených jednotlivým odpovědím. 

V našem případě zvolíme nejjednodušší techniku, tedy prostý součet bodů bez váţení 

zjištěnou škálovou hodnotou.  

K sumaci bodů přiřazených k jednotlivým výrokům bylo přistoupeno z důvodu změny 

hodnotící škály ve sledovaných letech (popsáno výše). V roce 2011 přibyla ke čtyřbodové 

škále (Určitě ano – Spíše ano – Spíše ne – Určitě ne) odpověď „Nedokáţe posoudit“. Tuto 

odpověď lze zahrnout do výpočtu sumačního indexu. Pokud přiřadíme k pozitivně 

vymezeným výrokům body v tomto pořadí: 

1. Určitě ano = 4 body,  

2. Spíše ano = 3 body,  

3. Spíše ne = 2 body,  

4. Určitě ne = 1 bod,  

a k negativním výrokům v opačném pořadí, tedy: 

1. Určitě ano = 1 bod, 

2. Spíše ano = 2 body, 

3. Spíše ne = 3 body, 

4. Určitě ne = 4 body,  

lze odpověď „Nedokáţe posoudit“ umístit doprostřed navrţené škály, tedy ohodnotit 

2,5 body. Tímto postupem lze zahrnout respondenty s neutrálním či ţádným postojem z roku 

2011 do analýzy a zároveň tím zachovat komparabilitu dat v obou letech. 
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6.5 Analýza faktorů ovlivňujících postoje vůči EU 

Postojový index, který vyjadřuje obecné hodnocení EU na základě zvolené výrokové 

baterie, nám můţe pomoci odhalit, zda se tyto postoje liší na základě socio-demografických a 

ekonomicko-politických faktorů. Jak bylo popsáno výše, pohlaví, věk jedince, jeho 

vzdělanostní stupeň, subjektivní sociální vrstva a politické charakteristiky mohou jeho vztah 

k EU jako celku ovlivňovat. Vysvětlení pro tento fakt je ve své podstatě racionální – někteří 

jedinci dokáţí těţit ze sjednocení Evropy více neţli druzí, do hry vstupují rovněţ osobní 

zkušenosti.  

Komparace dvou odlišných časových úseků rovněţ umoţňuje zachytit dynamiku vlivu 

jmenovaných faktorů. Postoje vůči EU jsou v roce 2011 mnohem více negativní neţli je tomu 

v roce 2005, proto je moţné předpokládat, ţe se postoje různě definovaných sociálně-

ekonomických skupin mohou přibliţovat a vliv výše popsaných faktorů můţe slábnout či 

úplně zmizet. Na straně druhé se mohou objevit faktory, které předurčují jedince přemýšlet o 

EU určitým způsobem bez ohledu na veřejné mínění či převládající rétoriku. V tomto případě 

bude faktor signifikantně ovlivňovat vnímání EU v obou zkoumaných letech. 

Proměnné věk a politický postoj vstupují do analýzy jako kvazispojité proměnné. 

Kategoriální proměnné pohlaví, vzdělání, vrstva a politická extremita je nutné překódovat na 

dummy proměnné. U pohlaví je referenční kategorií ţena, vůči níţ budou porovnáváni muţi. 

U vzdělání se čtyřmi kategoriemi je referenční kategorií nejvyšší moţný stupeň, tedy 

vysokoškolské vzdělání, který bude porovnáván s kategoriemi základní vzdělání, niţší střední 

(vyučen) a střední s maturitou. Stejně je tomu u proměnné vrstva, kde je referenční kategorií 

vyšší střední vrstva, se kterou budeme porovnávat dolní vrstvu, niţší střední a střední vrstvu. 

Pro politickou extremitu byla zvolena jako referenční kategorie osob y s extrémním 

politickým názorem, která je porovnávána s neextrémisty. 

6.5.1 Použitá metoda – mnohonásobná lineární regrese 

Vztah mezi závisle proměnnou Y a nezávislými proměnnými (prediktory) X1, X2, 

X3,…, Xk lze zkoumat pomocí metody mnohonásobné lineární regrese (MLR). Tato metoda 

je mimo jiné vhodná pro explorační statistickou analýzu, která má za úkol hledat statistické 

vztahy mezi proměnnými a neověřuje pevně dané hypotézy. MLR je úzce spjatá s analýzou 

variance (ANOVA) a analýzou kovariance (ANCOVA), které odhalují vztahy mezi 

proměnnými na podobném principu. Proto některé statistické programy (např. SPSS, Stata) 

pouţívají výsledky analýzy variance (ANOVA) jako součást svého výstupu (Tarling 2009, s. 

41). 
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Lineární analýza má své přízvisko kvůli předpokladu, ţe vztah mezi zkoumanými 

proměnnými je lineární. Lineární model je nejčastěji vyuţívanou variantou regresní analýzy, i 

kdyţ vzniklý model můţe být do určité míry zjednodušující. Pro modelování závisle 

proměnné vyuţívá metoda MLR tzv. predikční funkci s obecným tvarem  

 

y = f(x1, x2,..,xk; β0, β1,.., βm) + e, 

 

kde e znamená chybu predikce a x1, x2,..,xk jednotlivá pozorování. Parametr modelu β0 je 

nazýván absolutní člen a nemá zřejmou věcnou interpretaci (Hebák 2005, s. 37), nicméně 

odpovídá predikované hodnotě závisle proměnné Y v případě, ţe by se ostatní komponenty 

modelu rovnaly 0. Parametry β1,.., βm označovány jako dílčí regresní koeficienty představují 

průměrnou (taktéţ očekávanou či teoretickou) změnu Y při růstu hodnoty proměnné Xj o 

jednu měrnou jednotku, přičemţ všechny ostatní prediktory musí zůstat nezměněny (tamtéţ, 

s. 37, viz také Hendl 2004, s. 374). Lineární model je poté vyjádřen rovnicí 

 

y = β0 + β1x1+ β2x2 + … + βkxk + e. 

 

Předpokladem metody MLR je, ţe chybová veličina e má normální rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a rozptylem, který je stejný pro všechny hodnoty predikujících proměnných 

(Hendl 2004, s. 378). Při hledání hodnot koeficientů β1,.., βm vyuţíváme metodu nejmenších 

čtverců, která bere do úvahy vzdálenosti jednotlivých měření a jejich nejmenší moţné 

odchylky. Touto metodou dále dosáhneme toho, ţe predikční funkce bude mít na konkrétních 

datech mezi všemi lineárními prediktory největší korelační koeficient se závislou proměnnou 

Y, kterému se říká mnohonásobný korelační koeficient R. Ten se pohybuje mezi hodnotami 0 

a 1. Pokud před regresní analýzou standardizujeme všechny proměnné, dostaneme 

standardizované regresní koeficienty, které jsou vhodné pro posuzování relativního přínosu 

prediktorů (Hendl 2004, s. 374). 

Abychom zjistili, zda daný model signifikantně přispívá k vysvětlení variability závisle 

proměnné Y, pouţívá se klasický statistický test, který dává odpověď na to, zda můţeme 

s určitou chybou zamítnout nulovou hypotézu H0
8. V tomto případě je pouţita statistika F, 

přičemţ pokud je její výsledek větší neţ kritická mez F-rozdělení s k a n – k – 1 stupni 

volnosti, lze přijmout alternativní hypotézu, ţe alespoň jeden regresní koeficient je různý od 

nuly (Hendl 2004, s. 378).  

                                                 
8
 V našem případě nulová hypotéza předpokládá, ţe se všechny odhady regresních koeficientů budou rovnat 0.  
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Do jaké míry je daný model kvalitní nám pomůţe odhalit koeficient determinace R2, 

který je roven části variability proměnné Y, která je vysvětlena pomocí prediktorů X1, X2,…, 

Xk: 

R2 = variabilita vysvětlená modelem / celková variabilita (Hendl 2004, s. 375). 

 

Program SPSS a Stata počítají rovněţ hodnotu adjustovaného koeficientu determinace 

R2. Jedná se o pokus očistit tuto míru od vlivu počtu pozorování v modelu. Hodnota 

adjustovaného R2 je vhodná při hodnocení a komparaci více modelů vytvořených na základě 

jiných dat (Tarling 2009, s. 47).  

Při hodnocení kvality modelu ovšem nemusíme brát do úvahy pouze jeho příspěvek 

k osvětlení variability závisle proměnné Y, dále se můţeme podívat, jak model „sedí na data“, 

tedy jak přesně dokáţe predikovat. Tento postup se nazývá analýza reziduí. Reziduum je 

obvykle rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou predikovanou modelem (Tarling 2009, s. 

55). Pokud model dobře sedí na data, rezidua jsou malá. Analýza reziduí nám rovněţ můţe 

pomoci odhalit potenciální nedostatečnosti modelu, v grafickém zobrazení reziduí jsou 

například dobře rozpoznatelná odlehlá pozorování či deviantní případy, které mohou 

zkreslovat výsledky analýzy. Z analýzy reziduí se dají rovněţ ověřit některé předpoklady 

MLR. Rezidua by měla být normálně rozdělená, coţ můţeme ověřit z histogramu reziduí 

nebo normálního grafu (normal probability plot). Rozptyl reziduí by měl být stejný pro 

všechny hodnoty predikujících proměnných (tzv. homoskedasticita), coţ lze ověřit 

z korelačního diagramu predikovaných hodnot proměnné Y a reziduí – mezi těmito dvěma 

komponentami by neměl být realizován ţádný zřetelný vztah.  

Pokud chceme vyuţít metodu MLR, závislá proměnná Y je spojitá veličina. Co se týče 

nezávislých, vysvětlujících proměnných, do regresní analýzy by měly ideálně vstupovat 

pouze spojité proměnné, které mají metrický charakter. Od poloviny 60. let se ve větší míře 

začaly objevovat aplikace regresní analýzy na úlohy určené analýze rozptylu (ANOVA), kde 

jsou nezávisle proměnné kvalitativní diskrétní veličiny (Hendl 2004, s. 383). Pouţití 

kategoriální proměnné v MLR je moţné díky speciálním kódovacím postupům, při kterých se 

tato proměnná převede do více proměnných, svým charakterem binárních. Toto je umoţněno 

díky faktu, ţe kaţdou kvalitativní proměnnou o s hladinách lze popsat pomocí s – 1 

alternativních proměnných (tamtéţ, s. 384). Jedna z kategorií poté zůstává jako tzv. referenční 

a s touto kategorií jsou všechny ostatní porovnávány. Nově vzniklým proměnným říkáme 

zástupné či indikátorové proměnné (dummy variables). 
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Dalším předpokladem lineárního modelu je skutečnost, ţe hodnoty predikované 

proměnné jsou na sobě nezávislé a mezi prediktory neexistuje tzv. multikolinearita. Hendl 

(2004, s. 381) definuje multikolinearitu jako fakt, ţe „nezávisle proměnné nebo jejich 

podmnoţina jsou vzájemně silně korelovány. Odhady regresních koeficientů jsou pak velice 

nestabilní…“.  

6.5.2 Faktory ovlivňující postoje vůči EU - výsledky 

Jak bylo řečeno výše v popisu pouţité metody, před pouţitím mnohonásobné lineární 

regrese je nutné ověřit některé předpoklady. Před spuštěním analýzy si ověříme, ţe všechny 

spojité proměnné, které vstupují do analýzy, mají normální rozdělení. V našem případě se 

jedná o závisle proměnnou postojový index, dále nezávisle proměnné přesný věk respondenta 

a jeho politické postoje (levo-pravá škála politické preference). Ţádná z těchto proměnných 

není dokonale spojitá, jejich hodnotový rozsah ovšem umoţňuje chápat je jako kvazispojité. 

Ostatní pouţité proměnné, tedy pohlaví, vzdělání a vrstva a extremita, jsou svým charakterem 

kategoriální, do analýzy tedy vstupují jako dummy proměnné. U těchto proměnnýc h logicky 

nebude zkoumána distribuce, a zda mají normální rozdělení.  

 

 

Graf 6: Histogramy zobrazu jící distribuci proměnné postojový index, věk a politické postoje v  roce 2005 

Graf 7: Histogramy zobrazu jící distribuci proměnné postojový index, věk a politické postoje v  roce 2011 
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Tests of Normality  

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Vek ,093 853 ,000 ,967 853 ,000 

Politicke postoje ,179 853 ,000 ,939 853 ,000 

Postojový index ,085 853 ,000 ,980 853 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction  

 

 

 
 
Tests of Normality  

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Vek ,075 1080 ,000 ,967 1080 ,000 

Politicke postoje ,191 1080 ,000 ,943 1080 ,000 

Postojovy index ,049 1080 ,000 ,990 1080 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction  

 

 

Histogramy proměnných v obou letech (Graf 6, Graf 7) naznačují, ţe ani jedna 

proměnná není zcela normálně rozdělená, coţ dokazují oba testy normality (Tabulka 6, 

Tabulka 7). V obou letech se podařilo oběma testům zamítnout nulovou hypotézu, která říká, 

ţe proměnné mají normální rozdělení. Musíme tedy přijmout alternativní hypotézu, ţe tyto 

proměnné normálně rozdělené nejsou. Pokud pouţíváme mnohonásobnou lineární regresi na 

dostatečně velkém vzorku, předpoklady mohou být díky centrálními limitnímu teorému 

v menší míře porušeny. 

Pokud se podíváme na korelační diagram (scatter plot) závisle proměnné postojový 

index a dvou kvazispojitých proměnných věk a politický postoj  (Graf 8, Graf 9), nelze říci, ţe 

by mezi sebou měly zmíněné proměnné zřetelný lineární vztah. U postojového indexu a 

politického postoje je nelinearita vztahu umocňována faktem, ţe proměnná politický postoj je 

spíše kategoriální neţ spojitá. Více o vzájemných vztazích predikujících faktorů a postoje 

vůči EU nám ovšem dokáţe říci MLR, která netestuje pouze  to, zda se mezi proměnnými 

nějaký statisticky signifikantní vztah realizuje, ale rovněţ jaký je jeho směr a intenzita.  

Tabulka 6: Testy normality rozdělení proměnných postojový index, věk a politické postoje v roce 2005 

Tabulka 7: Testy normality rozdělení proměnných postojový index, věk a politické postoje v  roce 2011 
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Začneme rokem 2005. F-test (Tabulka 8) je signifikantní na hladině α = 0,01, vybrané 

nezávisle proměnné tedy vysvětlují významný podíl variability závisle proměnné postojový 

index. Hodnota R2 je 0,16, adjustovaná podoba R2 je nepatrně niţší, a to 0,15 (Tabulka 9).  

Graf 8: Korelační diagramy závisle p roměnné postojový index a pred iktorů věk a politický postoj v  roce 2005 

Graf 9: Korelační diagramy závisle p roměnné postojový index a pred iktorů věk a politický postoj v  roce 2011 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate  

1 ,398
a
 ,159 ,149 3,161 

a. Pred ictors: (Constant), Polit icka extremita, Vyucen, Muz, Dolni, 

Vek, Nizsi stredni, Zakladni, Politicke postoje, Maturita, St redni  

b. Dependent Variable: Postojový index 

 

 

Model jako celek tedy nevysvětluje značný díl variability postoje vůči EU, coţ ovšem 

není velký problém, protoţe v našem případě nehledáme efektivně predikující model, ale 

chceme blíţe určit vliv jednotlivých faktorů, které jsme zvolili jako prediktory.  

 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 15,741 ,792  19,871 ,000      

Vek -,046 ,008 -,193 -5,832 ,000 -,253 -,198 -,185 ,919 1,088 

Politicke 

postoje 

,670 ,096 ,238 6,947 ,000 ,311 ,233 ,220 ,860 1,163 

Zakladni -,693 ,520 -,056 -1,334 ,183 -,044 -,046 -,042 ,561 1,782 

Vyucen -,812 ,408 -,107 -1,990 ,047 -,078 -,069 -,063 ,350 2,854 

Maturita -,831 ,363 -,121 -2,287 ,022 ,021 -,079 -,073 ,357 2,800 

Dolni -2,013 ,617 -,136 -3,262 ,001 -,173 -,112 -,103 ,579 1,727 

Nizsi stredni -1,025 ,443 -,134 -2,313 ,021 -,098 -,080 -,073 ,298 3,358 

Stredni -,651 ,397 -,094 -1,642 ,101 ,095 -,057 -,052 ,305 3,280 

Muz -,110 ,219 -,016 -,502 ,616 -,001 -,017 -,016 ,982 1,019 

Politicka 

extremita 

,196 ,274 ,024 ,717 ,474 ,001 ,025 ,023 ,928 1,078 

a. Dependent Variab le: Postojový index 

 

Z tabulky 10 je patrné, ţe pohlaví je prediktor, který nemá statisticky prokazatelný vliv 

na postoje vůči EU. Vrstva, zakódovaná jako dummy proměnná, má statisticky signifikantní 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1578,265 10 157,826 15,797 ,000
a
 

Residual 8362,485 837 9,991   

Total 9940,750 847    

a. Pred ictors: (Constant), Polit icka extremita, Vyucen, Muz, Dolni, Vek, Nizsi stredni, Zakladni, 

Politicke postoje, Maturita, Stredni 

b. Dependent Variable: Postojový index 

 

 

 

 

 

Tabulka 8: Analýza variance (ANOVA) v roce 2005 

Tabulka 9: Odhad koeficientu determinace R
2
 v roce 2005 

Tabulka 10: Odhady koeficientů v  roce 2005 
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efekt pouze v případě, ţe porovnáváme dolní vrstvu vzhledem k referenční kategorii vyšší 

střední vrstva a také niţší střední vrstvu vzhledem ke stejné referenční kategorii. Nepodařilo 

se ovšem prokázat, ţe by se kategorie střední vrstvy signifikantně lišila od vyšší střední 

vrstvy. Nicméně i tak lze vypozorovat, ţe lidé, kteří se subjektivně řadí do niţších vrstev, 

mají více negativní postoj vůči EU v porovnání s lidmi z vyšších vrstev. Záporný koeficient 

pro dolní a niţší střední vrstvu totiţ sniţuje predikovanou hodnotu postojového indexu, u 

něhoţ vyšší hodnota znamená pozitivnější postoj vůči EU. Zařazení se do dolní vrstvy sniţuje 

predikovanou hodnotu pro tuto vrstvu v porovnání s vyšší střední vrstvou dokonce téměř 

dvakrát více neţ zařazení se do niţší střední vrstvy. 

Podobný problém nastává u prediktoru vzdělání, kde se nepodař il prokázat statisticky 

signifikantní vliv základního vzdělání jedince na postoje vůči EU v porovnání 

s vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Ostatní kategorie, tedy niţší střední (vyučení) a střední 

s maturitou predikují oproti kategorii vysokoškoláků negativnější postoje vůči EU. Tyto 

vzdělanostní stupně, porovnávané s vysokoškoláky, se od sebe ovšem nedají jednoznačně 

odlišit, jelikoţ odhadovaná hodnota koeficientu B je pro oba vzdělanostní stupně téměř stejná. 

I přes obtíţe se základním stupněm vzdělání lze ovšem říci, ţe niţší stupeň vzdělání neţ VŠ 

má tendenci sniţovat pozitivní hodnocení EU.  

Věk má statisticky signifikantní vliv na predikci postoje vůči EU, tento vliv je ovšem 

spíše nízký. I tak se dá říci, ţe s rostoucím věkem se mírně sniţuje kladné hodnocení EU. 

Pokud se ovšem podíváme na relativní přínos tohoto prediktoru v porovnání s ostatními 

prediktory, vliv věku je hned po politickém postoji druhý nejvýraznější. Tento fakt nám 

odhaluje jednak hodnota standardizovaného koeficientu beta (β), který umoţňuje komparaci 

jednotlivých prediktorů mezi sebou, na straně druhé se můţeme dále podívat na hodnotu 

parciální a semi-parciální korelace (Partial a Part Correlations). Parciální korelace uvádějí 

míru vysvětlené variability závisle proměnné prediktorem, a to po očištění vlivu všech dalších 

predikujících proměnných. Semi-parciální korelace udávají míru jedinečného přínosu 

predikující proměnné na celkové variabilitě závisle proměnné. To znamená, ţe čím vyšší je 

parciální a semi-parciální korelace pro daný prediktor, tím je příspěvek tohoto prediktoru 

k vysvětlení variability závisle proměnné vyšší. Hodnoty těchto korelací pro věk jsou druhé 

nejvyšší po politickém postoji.  

Politický postoj má tedy nejvyšší příspěvek k osvětlení variability závisle proměnné, 

coţ lze vyčíst ze standardizované podoby koeficientu β a zároveň z úrovní parciální a semi-

parciální korelace. Čím více se respondent blíţí k pravicovému pólu politického spektra, tím 
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kladněji hodnotí EU. Politická extremita naopak nemá statisticky prokazatelný vliv na postoje 

vůči EU. 

 Do výstupu regresní analýzy jsme přidali rovněţ poloţku Tolerance, která odhaluje 

problém moţné multikolinearity, přičemţ platí, ţe čím vyšší je hodnota Tolerance, tím méně 

poloţka koreluje s ostatními prediktory. Niţší hodnotu Tolerance mají prediktory vzdělání a 

vrstvy, stále jsou ovšem nad toleranční hranicí stanovenou hrubě na 0,2 (Rabušic 2004, s. 3).  

Výstup lineární regresní analýzy nám rovněţ nabídl pohled na rozloţení 

standardizovaných reziduí. Histogram reziduí (Graf 10) má přibliţně normální rozdělení, 

ovšem korelační diagram (Graf 11) odhaluje, ţe v souboru existují relativně odlehlá 

pozorování, která mohou výsledky regresní analýzy zkreslovat. Jak jiţ bylo řečeno, 

nehledáme predikční model, ale snaţíme se odhalit vliv jednotlivých faktorů na postoje vůči 

EU, proto není nutné tato moţná vlivná pozorování z analýzy vylučovat.  Korelační diagram 

nám rovněţ odhaluje, ţe není porušen předpoklad homoskedasticity, protoţe rezidua 

nerealizují s predikovanými hodnotami proměnné Y ţádný zřetelný vztah.  

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Histogram reziduálních hodnot predikované proměnné postojový index v  roce 2005 
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F-test (Tabulka 11) pro rok 2011 je signifikantní na hladině α = 0,01, lze tedy říci, ţe i 

tento model signifikantní měrou přispívá k vysvětlení variability závisle proměnné postoj 

k EU. Hodnota R2 je ovšem niţší neţli v předchozím roce. Zatímco v roce 2005 stejný model 

dokázal vysvětlit přibliţně 16 % variability závisle proměnné, v roce 2011 je hodnota R2 0,11, 

vysvětluje tedy necelých 11 % variability závisle proměnné Y. Adjustované R2 je ještě niţší, a 

to 0,10 po zaokrouhlení (Tabulka 12). Explanační potenciál zvoleného modelu jako celku se 

vcelku výrazně sníţil. Pojďme se podívat blíţe na jednotlivé prediktory modelu a jejich vliv.  

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1672,816 10 167,282 13,539 ,000
a
 

Residual 13195,836 1068 12,356   

Total 14868,652 1078    

a. Pred ictors: (Constant), Polit icka extremita, Maturita, Politicke postoje, Nizsi stredni, Muz, Vek, 

Dolni, Zakladni, Vyucen, Stredni 

b. Dependent Variable: Postojovy index 

 

 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate  

1 ,335
a
 ,113 ,104 3,515 

a. Pred ictors: (Constant), Polit icka extremita, Maturita, Politicke 

postoje, Nizsi stredni, Muz, Vek, Dolni, Zakladni, Vyucen, St redni  

b. Dependent Variable: Postojovy index 

 

 

 

Graf 11: Korelační diagram reziduí a standardizovaných predikovaných hodnot v  roce 2005 

Tabulka 11: Analýza variance (ANOVA) v roce 2011 

Tabulka 12: Odhad koeficientu determinace R
2
 v roce 2011 
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Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 14,874 ,684  21,760 ,000      

Vek -,014 ,007 -,062 -2,079 ,038 -,110 -,063 -,060 ,928 1,078 

Politicke 

postoje 

,420 ,078 ,162 5,388 ,000 ,200 ,163 ,155 ,924 1,082 

Zakladni -,785 ,427 -,070 -1,837 ,066 -,013 -,056 -,053 ,577 1,733 

Vyucen -1,396 ,343 -,181 -4,074 ,000 -,116 -,124 -,117 ,421 2,377 

Maturita -1,103 ,332 -,143 -3,320 ,001 ,000 -,101 -,096 ,451 2,219 

Dolni -3,363 ,564 -,237 -5,969 ,000 -,149 -,180 -,172 ,525 1,904 

Nizsi stredni -2,020 ,431 -,252 -4,686 ,000 -,106 -,142 -,135 ,287 3,489 

Stredni -1,445 ,403 -,194 -3,583 ,000 ,087 -,109 -,103 ,283 3,537 

Muz ,546 ,218 ,073 2,508 ,012 ,077 ,077 ,072 ,969 1,032 

Politicka 

extremita 

,183 ,235 ,023 ,780 ,435 ,023 ,024 ,022 ,982 1,018 

a. Dependent Variab le: Postojovy index 

 

Dle tabulky 13 vidíme, ţe jediným prediktorem, u něhoţ nebyla prokázána signifikantní 

souvislost se závisle proměnnou Y, je politická extremita. Ta nevysvětluje statisticky 

signifikantní díl variability závisle proměnné postoj vůči EU ani v předchozím roce 2005.  

Naopak je tomu u pohlaví, které se oproti roku 2005 stalo statisticky významným 

prediktorem pro postoje vůči EU. Muţi mají oproti ţenám výrazně vyšší pravděpodobnost, ţe 

budou hodnotit Evropskou unii kladně. V porovnání s ostatními prediktory je vliv pohlaví 

spíše nízký, coţ lze zjistit z hodnoty standardizovaného koeficientu β a hodnot parciální a 

semi-parciální korelace. 

Jeden z výrazně přispívajících prediktorů do modelu je politický postoj, tedy umístění 

jedince na levo-pravé škále politického spektra. Stále platí, ţe čím více doprava se umisťuje 

jedinec, tím kladněji hodnotí Evropskou unii jako celek. Vliv tohoto prediktoru ovšem oproti 

předchozímu roku 2005 klesá. Poklesla jak hodnota nestandardizovaného koeficientu B (z 

hodnoty 0,670 na hodnotu 0,420), tak standardizovaná podoba koeficient β (z hodnoty 0,238 

na hodnotu 0,162), skrze kterou lze porovnat vliv prediktoru oproti ostatním prediktorům. 

Politický postoj tedy pozvolna ztrácí svou explanační hodnotu a v modelu se objevují 

nezávisle proměnné, které predikují hodnotu závisle proměnné Y na podobné úrovni.  

Další prediktor, jehoţ příspěvek do modelu se sníţil, je věk, ačkoli stále signifikantně 

přispívá k osvětlení variability závisle proměnné postoj vůči EU. Oproti předchozímu roku 

2005 se sníţil jednak nestandardizovaný koeficient B (z hodnoty -0,46 na hodnotu -0,14), vliv 

věku na predikovanou hodnotu postoje vůči EU je v roce 2011 tedy spíše nízký. Výrazné 

sníţení lze zaznamenat rovněţ u standardizovaného koeficientu β (z hodnoty –0,193 na 

Tabulka 13: Odhady koeficientů v  roce 2011 
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hodnotu – 0,62). Oproti ostatním predikujícím proměnným lze vliv věku označit za nepatrný, 

coţ potvrzují i nízké hodnoty parciální a semi-parciální korelace. 

Vzdělanostní stupeň zaţívá podobný problém jako v roce 2005, kde se rovněţ nepodařil 

prokázat statisticky významný rozdíl mezi vlivem základního vzdělání oproti vysokoškolsky 

vzdělaným lidem. Osoby s niţším středním vzděláním (vyučení) a se středním vzděláním 

s maturitou jsou signifikantně rozdílní oproti vysokoškolákům, oba vzdělanostní stupně 

hodnotí Evropskou unii méně kladně neţli lidé s VŠ. Lze zaznamenat nepatrný nárůst 

koeficientu B i standardizované podoby koeficient β u obou signifikantně odlišných 

vzdělanostních stupňů, vliv vzdělání na postoje vůči EU se tedy zvýrazňuje. Nemůţeme 

ovšem popsat jednoznačný trend u tohoto prediktoru.  

Jednoznačný trend lze ovšem rozeznat u prediktoru subjektivní sociální vrstvy. Oproti 

roku 2005 jsou všechny části dummy proměnné signifikantní, všechny vrstvy se tedy 

významně vymezují proti nejvyššímu stupni vyšší střední vrstvy. Všechny uvedené vsrtvy 

významně mění predikovanou hodnotu závisle proměnné Y, přičemţ čím niţší vsrtvu si 

jedinec subjektivně zvolí, tím negativnější postoj chová k EU, coţ lze jednoznačně vyčíst 

z hodnot nestandardizovaného koeficientu B. Standardizovaná podoba koeficient β i hodnoty 

parciální a semi-parciální korelace ukazují, ţe vliv subjektivní sociální vrstvy je jeden 

z nejdůleţitějších v modelu a významnou měrou přispívá k osvětlení variability závisle 

proměnné postoj vůči EU. Vliv této proměnné v porovnání s rokem 2005 vyšší. 

Poloţka Tolerance odhalující problém moţné multikolinearity nenaznačila, ţe by 

některá z nezávisle proměnných výrazně korelovala s dalším prediktorem. Niţší hodnotu 

Tolerance mají nicméně části dummy proměnné vrstva, a to niţší střední a střední vrstva, stále 

jsou ovšem nad toleranční hranicí stanovenou hrubě na 0,2. 

Do výstupu lineární regresní analýzy jsme znovu přidali taktéţ histogram reziduí (Graf 

12), který neodhaluje výrazné vychýlení reziduí z normálního rozdělení. Korelační diagram 

(Graf 13) reziduí neodhaluje výrazně odlehlé hodnoty, které mohou mít vliv na celkovou 

predikční schopnost modelu. Rozloţení korelačního diagramu neukazuje ani na případnou 

heteroskedasticitu. 
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6.5.3 Dílčí závěr 

Lineární regresní analýza odhalila, které z uvedených faktorů mají na obecný postoj 

vůči EU signifikantní vliv, a lze rovněţ říci, jak se tento vliv v čase mění. 

Nelze jednoznačně říci, zda se osoby s různými socio-ekonomickými a politickými 

charakteristikami názorově přibliţují či oddalují, vliv jednotlivých charakteristik je relativně 

stabilní. Výjimkou je vliv pohlaví respondenta. Zatímco v roce 2005 nebyl mezi postoji muţů 

a ţen prokázán statisticky signifikantní rozdíl, v roce 2011 se tyto skupiny výrazně názorově 

oddělují. Muţi jsou vůči projektu sjednocené Evropy vymezeni pozitivněji neţ ţeny. 

Graf 12: Histogram reziduálních hodnot predikované proměnné postojový index v  roce 2011 

Graf 13: Korelační diagram reziduí a standardizovaných predikovaných hodnot v  roce 2011 
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Konkrétní příčiny tohoto názorového rozdělení neznáme, z dřívějších empirických a 

teoretických výzkumů popsaných výše můţeme pouze odhadovat, proč jsou ţeny vůči EU 

naladěny ve větší míře negativně. Ţeny se obecně liší v zaměření zájmů, Evropský projekt jim 

není tak blízký a hodnotí ho pouze na úrovni obecných informací, které přicházejí v největší 

míře z médií. Mediální obraz Evropské unie akcentuje zejména ekonomicko-politické 

hledisko, přičemţ vývoj EU po krizi započaté v roce 2008 je spíše negativní a vede 

k hospodářským i politickým krizím, které se nejvíce vyostřují na jihu Evropy. Podobně 

ovlivnění mohou být ovšem i muţi, jednoznačné vysvětlení pro tento trend tedy nemáme.  

Vliv věku na postoje vůči Evropské unii se v čase sniţuje, jeho vliv je ovšem stále 

signifikantní, přičemţ starší lidé jsou vůči evropskému projektu ve větší míře skeptičtí. 

Sniţování vlivu věku je relativně logický jev, jak bylo popsáno, starší ročníky mohou být 

ovlivněny historickou zkušeností, nedůvěrou ke sbliţování dřívějších rivalů ve válce a 

obecnou nedůvěrou k integrování České republiky do větších struktur, coţ můţe mít za 

následek ztrátu suverenity a autonomie státu. V čase ovšem přibývá počet lidí, kteří se do 

historické etapy sjednocující se Evropy jiţ narodili a projekt Evropské unie berou za 

přirozený.  

Vliv vzdělání a subjektivní sociální vrstvy se naopak v čase mírně zvyšuje. U úrovně 

vzdělání sice nelze jednoznačně oddělit osoby se základním a vysokoškolským vzděláním, 

zbylé niţší vzdělanostní stupně ovšem jednoznačně oddělit lze. Osoby s niţším středním a 

středním vzděláním jsou oproti vysokoškolákům stabilně skeptičtější vůči EU. Tento fakt 

souvisí jednak s kognitivními schopnostmi, které jsou odlišné pro jednotlivé vzdělanostní 

úrovně, jednak s logickými šancemi, které souvisí zejména s uplatněním na trhu práce a 

s dalšími výhodami, plynoucími z integrace Evropy (např. vzdělání v zahraničí, volné 

cestování apod.). Podobné vysvětlení lze připojit ke stále se zvýrazňujícímu vlivu vrstvy. 

Subjektivní sociální vrstva je faktor přímo spojený se ţivotní úrovní, která je mimo jiné 

spojená s výší příjmů a uplatněním na trhu práce. Pro kvalitně vzdělané osoby s pracovní 

perspektivou a vyššími příjmy, které se zařazují do vyšších pater sociálních vrstev, je 

evropská integrace prospěšná. Vliv sociální vrstvy se v čase zvýrazňuje, coţ poukazuje na 

fakt, ţe se společenské nůţky mezi horní a dolní vsrtvou otevírají stále více a výhody 

plynoucí ze sjednocené Evropy jsou plně vyuţívány pouze specifickou skupinou obyvatel.  

Politické postoje do jisté míry odráţejí ţivotní situaci jedince. Levicoví voliči se dívají 

na EU skeptičtěji, bojí se oslabování státu-ochránce a ztráty sociálních jistot. Pravicoví voliči 

naopak vítají otevírání České republiky „světu“, z něhoţ můţe stát, ale i jeho občané 

ekonomicky těţit. Prosté rozdělení politického postoje na levo-pravé spektrum je značně 
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zjednodušující. Na politické scéně neexistují pouze čistě levicové či pravicové strany, do hry 

můţe vstupovat mimo jiného rovněţ politická extremita. Voliči středu jsou vůči EU nejvíce 

liberální, čistě pravicoví či levicoví přívrţenci jsou vůči projektu sjednocené Evropy 

skeptičtější. Levice se obává oslabování státu a jeho ochrany občanů, pravice oslabování 

národní suverenity. Vliv politické extremity se ovšem v naší studii nepodařilo prokázat, 

naopak levo-pravé politické smýšlení je v České republice stále dominantní. Levicově 

smýšlející občané hodnotí EU v menší míře kladně neţ pravicově orientovaní jedinci, rozdíl 

mezi oběma póly se ovšem v čase mírně sniţuje, obě skupiny se tedy mohou názorově 

přibliţovat. 

6.6 Klasifikace jedinců podle hodnocení jednotlivých aspektů Evropské unie 

V předchozí části jsme ověřili, které z vybraných faktorů ovlivňují postoje, jeţ jedinci 

zaujímají vzhledem k EU. Vliv většiny faktorů je (aţ na výjimky) relativně stabilní, můţeme 

tedy předpokládat, ţe určité skupiny obyvatel charakterizované na základě socio-

ekonomických a politických charakteristik své postoje v čase radikálně nemění. V této části se 

podíváme na hlubší analýzu jednotlivých aspektů, které dohromady skládají obraz Evropské 

unie, a na základě nichţ se pokusíme klasifikovat jedince do skupin. Skupiny, vzniklé ze 

shlukové analýzy na základě postojů k jednotlivým aspektům Evropské unie, popíšeme 

pomocí faktorů, které se v předchozí studii ukázaly jako vlivné, tedy pomocí pohlaví, věku, 

vzdělání jedince, jeho subjektivní sociální vrstvy a politického postoje. Z analýzy vyloučíme 

proměnnou politická extremita, u níţ nebyl prokázán statisticky významný vliv.  

Komparace dvou časových bodů nám dovolí ohodnotit, nakolik je naše klasifikace 

stabilní, tedy které kategorie (resp. skupiny obyvatel) jsou ve svých názorech konzistentní, a 

které skupiny obyvatel svůj názor mění, ať uţ podle osobních zkušeností získaných v rámci 

Evropské unie, anebo na základě ekonomicko-politického vývoje Evropské unie a obecných 

nálad ve společnosti. 

6.6.1 Použité metody – shluková a faktorová analýza 

Podle Hebáka (2005, s. 120) „pojem shluková analýza zahrnuje celou řadu metod a 

přístupů, jejichž cílem je nalézt skupiny podobných objektů.“ Shlukovat lze jak objekty, tak 

proměnné. Pokud má skupina proměnných podobné hodnoty, dá se tato skupina zastoupit 

jedinou proměnnou, čímţ se sniţuje rozměr úlohy.  
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Formálně jsou uvaţovány různé rozklady n objektů do k shluků, přičemţ hledáme 

takový rozklad, který ideálně vytvoří disjunktní shluky. Chceme tedy, aby si objekty uvnitř 

shluku byly co nejvíce podobné a na druhé straně byly co nejvíce nepodobné objektům 

z ostatních shluků (tamtéţ, s. 120-121). 

Zařazení jednotlivých objektů do určitého shluku je umoţněno pomocí speciálních 

algoritmů, které hodnotí vzdálenost mezi shluky a jejich vzájemnou podobnost. K měření 

vzdálenosti se nejčastěji uţívá tzv. euklidovská vzdálenost, která vyuţívá vlastností kruhu.  

Hierarchické shlukovací metody vyuţívají buď aglomerativního přístupu (téţ AGNES – 

AGlomerative NESting), tedy postupného shlukování objektů či proměnných na základě 

jejich vzdálenosti, anebo divizního přístupu (téţ DIANA – DIvisive ANAlysis), kdy se 

vychází z jednoho shluku, který je postupně štěpen. Proces shlukování či štěpení lze 

zaznamenat rovněţ graficky pomocí tzv. dendrogramu, neboli stromového diagramu, který 

názorně ukazuje jednotlivé hlad iny spojování (tamtéţ, s. 131).  

Výsledek shlukové analýzy do značné míry záleţí na volbě algoritmu, skrze který 

budeme hodnotit vzdálenosti mezi shluky. Historicky nejstarší je metoda nejbliţšího souseda, 

která hledá minimální vzdálenosti mezi objekty. Jejím opakem je metoda nejvzdálenějšího 

souseda. Metoda průměrné vazby hodnotí průměr z moţných mezishlukových vzdáleností 

mezi objekty. Centroidní metoda hodnotí euklidovské vzdálenosti centroidů. Pro Wardovu 

metodu je kritériem pro spojování shluků přírůstek celkového vnitroskupinového součtu 

čtverců odchylek pozorování od shlukového průměru. Tato metoda tvoří shluky podobné 

velikosti, coţ je interpretačně prospěšné (tamtéţ, s. 134-135). 

Metoda k-průměrů se od hierarchické shlukovací metody liší tím, ţe je nutné dopředu 

rozhodnout, do kolika shluků se mají objekty či proměnné sloučit. Algoritmus je poté zaloţen 

na přesouvání objektů či proměnných mezi shluky na základě vzdálenosti od centroidu 

daného shluku. Tato metoda je vhodná pro shlukování většího počtu objektů (tamtéţ, s 140). 

Pro určení optimálního počtu shluků existují optimalizační techniky, naším kritériem bude 

jednoduše snadná interpretovatelnost vytvořených shluků.  

Faktorová analýza je další statistická metoda, která vytváří nové proměnné a snaţí se o 

smysluplnou redukci dat (Hebák 2005, s. 81). Patří mezi metody vícerozměrné statistiky a na 

základě korelací mezi větším mnoţstvím proměnných statistickým způsobem určuje, zda jsou 

si některé blízké, zda se dá říci, ţe patří k sobě, tzn. zda jsou určovány jedním společným 

faktorem (latentní proměnnou; Košťál 2013, s. 16).  Pokud nahlíţíme na vnitřní strukturu dat a 

hledáme jejich latentní vztahy bez stanovených hypotéz, hovoříme o explorativní 

(průzkumné) povaze faktorové analýzy.  
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Za otce faktorové analýzy jsou povaţováni psychologové Ch. E. Spearman a L.L. 

Thurstone. Spearman se zaměřil na zkoumání korelací mezi různými srovnávacími testy, 

přičemţ zjistil, ţe všechny testy a závislosti mezi jejich výsledky lze popsat pomocí jedné 

latentní proměnné 

Xi = aiF + ei, 

kde Xi je standardizovaný výsledek i- tého testu, F je hodnota standardizované latentní 

proměnné (faktoru) a ei je jedinečná část proměnné Xi, která nezávisí na F (vzájemná korelace 

je 0). Konstanty ai se nazývají faktorové zátěţe a udávají, jakou část variability proměnné Xi 

vysvětluje faktor F (Hendl 2004, s. 475). 

Ke kaţdému výpočtu faktorových zátěţí (loadings) se váţe mnoţství alternativních 

řešení. Ideálním případem je, pokud by se podařilo dosáhnout tzv. prosté struktury, při níţ je 

veškerá variabilita daných proměnných extrahována danými faktory. Ke stavu, kdy se 

faktorová zátěţ u jednoho faktoru blíţí 1 a u ostatních 0, tedy ţe daná proměnná patří 

jednoznačně pod jeden faktor, nás můţe přiblíţit tzv. rotace (Košťál 2013, 26).  V našem 

případě bude vyuţita ortogonální rotace Varimax, která na rozdíl od šikmé rotace zachovává 

podmínku nekorelovanosti nových faktorů.  

Komunalita je ta část variability proměnné Xi, která je vysvětlena všemi společnými 

faktory Fi (Hendl 2004, s. 476). Vyjadřuje, z kolika procent je daná proměnná vysvětlená 

faktory, její maximum se tedy rovná 1 a ţádáme co nejvyšší míru komunality pro všechny 

proměnné (Košťál 2013, s. 25).  

Vlastní hodnota (Eigenvalue) udává pro daný faktor, kolik vysvětluje variability ze 

systému sledovaných proměnných (Hendl 2004, s. 477). Pokud je tato hodnota nízká, lze 

daný faktor ignorovat. Pro určení konečného počtu faktorů se pouţívají automatizované 

metody, nejčastěji tzv. Kaiserovo pravidlo, kde pouţijeme ty faktory, jejichţ vlastní hodnota 

je větší nebo rovna 1.  

6.6.2 Klasifikace na základě hodnocení EU - výsledky 

Neţli přistoupíme k analýze typu Q, tedy ke shlukování jednotlivých případů 

(respondentů) metodou k-průměrů (K-Means), pouţijeme explorační faktorovou analýzu a 

podíváme se, zda se v rámci zvolených proměnných (výroků o Evropské unii) nedá najít 

latentní struktura, která by dovolila redukci těchto 6 proměnných na menší počet (analýza 

typu R). V rámci faktorové analýzy je vyuţita ortogonální rotace metodou Varimax, zvolené 

výroky jsou ordinální proměnné měřené na 4-bodové škále (souhlas vyjádřený na škále Určitě 



53 

 

ano - Spíše ano - Spíše ne - Určitě ne). Jejich přesné znění je následující (písmena, jimiţ jsou 

výroky označeny, odpovídají popiskům v dendrogramu): 

 

A. Vstup ČR do Evropské unie byl velkou a zásadní chybou, 

B. Zapojení do EU spíše zhoršuje naši bezpečnostní situaci,  

C. ČR je plnoprávným členem EU, vydobyla si zde své pevné místo,  

D. Členství v EU přináší jen mnoţství byrokratických nařízení,  

E. Lidem jako jste Vy se v Evropě otevírá řada příleţitostí, 

F. Od EU dostáváme mnohem víc, neţ do ní dáváme.  

 

Snaha nalézt latentní dimenze uvnitř výrokové baterie pomocí faktorové analýzy 

(s ortogonální rotací Varimax) nepřinesla kladný výsledek. S pomocí Kaiserova pravidla byla 

extrahována pouze jedna hlavní komponenta, a to v obou letech (Tabulka 14 a 15). V roce 

2005 tato komponenta extrahuje 36% veškeré variance v datech, v roce 2011 pak necelých 

40% veškeré variance v datech. Komunality pro jednotlivé poloţky jsou spíše nízké (Tabulka 

16), nelze tedy říci, ţe by některé poloţky bylo moţno nahradit jediným faktorem.  

 

 
 

Factor 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulat ive % Total % of Variance Cumulat ive % 

1 2,763 46,048 46,048 2,187 36,448 36,448 

2 ,948 15,798 61,845    

3 ,718 11,962 73,807    

4 ,638 10,638 84,445    

5 ,614 10,235 94,680    

6 ,319 5,320 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 

 
 
 

Factor 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulat ive % Total % of Variance Cumulat ive % 

1 2,981 49,678 49,678 2,386 39,767 39,767 

2 ,759 12,651 62,329    

3 ,650 10,840 73,169    

4 ,623 10,376 83,545    

5 ,552 9,193 92,738    

6 ,436 7,262 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 

Tabulka 14: Podíl vysvětlené variability u jednotlivých faktorů v  roce 2005 

Tabulka 15: Podíl vysvětlené variability u jednotlivých faktorů v  roce 2011 
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Communalities  

 Initial Extraction  

EU-chyba ,391 ,476 

EU-bezpecnost ,400 ,488 

EU-pevne misto ,275 ,352 

EU-byrokracie  ,295 ,377 

EU-prilezitosti ,299 ,366 

EU-dostavame ,271 ,327 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring. 

 

V druhém kroku pouţijeme metodu k-průměrů (K-Means). Nebudeme jiţ seskupovat 

proměnné, nýbrţ objekty na základě jejich odpovědí na tyto proměnné. Jednotlivé shluky 

budeme interpretovat a dále popisovat na základě centrálních hodnot pro jednotlivé výroky.  

Pro metodu k-průměrů je nutné zvolit počet shluků dopředu. V našem případě jsme jako 

explanačně nejvhodnější vybrali řešení se 4 výslednými shluky. V příloze č. 3 je pro 

porovnání rovněţ řešení se 3 shluky, které přineslo další úhel pohledu na rozvrstvení postojů 

mezi občany ČR.9  

Rozdělení respondentů do jednotlivých shluků řešení se 4 shluky je v obou letech 

relativně rovnoměrné, jak ukazují Tabulky 17.  

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 

(2011) 

Cluster 1 286 

2 240 

3 329 

4 243 

Valid  1098 

Missing 11 

 
Charakteristiky shluků jsou jasně patrné z centrálních hodnot, které metoda vypočítala 

pro jednotlivé výroky v kaţdém shluku (Tabulka 18). Niţší hodnoty vyjadřují souhlas a vyšší 

nesouhlas. 

 

                                                 
9 Zatímco v roce 2005 v řešení se 3 shluky početně převaţovali lidé s  kladným postojem vůči EU, který 

ovšem nebyl jednoznačný, rok 2011 přináší do klasifikace rozštěpení na osoby, které jiţ ohledně výhod EU 

v ţádném aspektu neváhají a na nevyhraněné, kteří se nepřiklání ani na jednu stranu škály negativní -pozitivní 

postoj, vadí jim ale jednoznačně byrokratis mus EU. Skupina euroskeptiků je stabilní.  

 

Communalities  

 Initial Extraction  

EU-chyba ,538 ,688 

EU-bezpecnost ,440 ,449 

EU-pevne misto ,217 ,255 

EU-byrokracie  ,265 ,329 

EU-prilezitosti ,251 ,290 

EU-dostavame ,178 ,175 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Number of Cases in each Cluster 

(2005) 

 Cluster 1 188 

2 270 

3 242 

4 224 

Valid  924 

Missing 21 

Tabulky 16: Komunality pro vybrané výroky v roce 2005 (vlevo) a 2011 (vpravo) 

Tabulky 17: Počet proměnných ve shlucích v  rámci řešení se 4 shluky v roce 2005 (vlevo) a 2011 (vpravo) 
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Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 4 

Vstup ČR do EU byl velkou a 

zásadní chybou 

2 4 3 3 

Zapojení do EU spíše zhoršuje 

naší bezpečnostní situaci 

2 4 3 3 

ČR je plnoprávným členem EU, 

vydobyla si zde své pevné 

místo 

3 2 3 3 

Členství v EU přináší jen 

mnoţství byrokratických 

nařízení 

1 3 2 2 

Lidem jako jste Vy se v EU 

otevírá řada příleţitostí 

3 2 3 2 

Od EU dostáváme mnohem víc, 

neţ do ní dáváme  

3 2 3 3 

 

Shluk č. 1 lze označit za „Absolutní negativce“, jelikoţ na všechny pozitivně 

vymezené výroky odpovídají záporným postojem a všechny negativně vymezené výroky 

podporují souhlasem. Plně souhlasí s byrokratickým zatíţením, které EU do ČR přináší.  

Na opačném pólu sympatií k EU stojí shluk č. 2, který naopak plnou měrou odmítá, ţe 

by vstup do EU byl zásadní chybou a rovněţ se nedomnívá, ţe by se zhoršila bezpečnostní 

situace země. Byrokratické zatíţení země je rovněţ odmítáno, i kdyţ ne tak jednoznačně. Tato 

skupina souhlasí se všemi zvolenými pozitivními aspekty členství v EU (nové příleţitosti, od 

EU hodně dostáváme, jako země zde máme svoje místo), proto ji lze pojmenovat jako 

„Absolutní pozitivce“. 

Shluk č. 3 hodnotí EU ve zvolených aspektech nejednoznačně, nedají se tedy označit 

ani za pozitivce, ani za negativce. Jediný souhlas přisuzují byrokratickému za tíţení země 

kvůli členství v EU, budeme je tedy nazývat jako „Nevyhranění antibyrokraté“. 

Shluk č. 4 je velmi podobný předchozímu shluku, rovněţ souhlasí, ţe EU přináší jen 

mnoţství byrokratických nařízení. Souhlasí ovšem také s pozitivním aspektem EU, který 

souvisí s otevíráním nových příleţitostí. Tito lidé nezaujímají k EU jednoznačný postoj, 

ovšem dokáţí ocenit nové perspektivy, které EU přináší. Proto je budeme nazývat jako 

„Nevyhranění antibyrokraté, cítící příležitost“. 

Stejný postup klasifikace zvolíme i v roce 2011, budeme tedy moci porovnat, jak se 

jednotlivé shluky názorově proměnily.  

 

Tabulka 18: Středy jednotlivých shluků v  roce 2005 
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Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 4 

Vstup ČR do Evropské unie byl velkou a 

zásadní chybou 

 

3 2 1 3 

Zapojení do EU spíše zhoršuje naši 

bezpečnostní situaci 

3 2 2 4 

ČR je plnoprávným členem EU, 

vydobyla si zde své pevné místo 

3 3 3 2 

Členství v EU přináší  jenom mnoţství 

byrokratických nařízení 

2 2 1 3 

Lidem jako jste Vy se v Evropě otevírá 

řada příleţitostí 

3 2 4 2 

Od EU dostáváme mnohem víc, neţ do ní  

dáváme 

3 3 3 2 

 

 
Začněme se shlukem č. 3  (Tabulka 19), který lze znovu označit za „Absolutní 

negativce“. Jednoznačný souhlas je vyjádřen s byrokratickou zátěţí, kterou EU přinesla a 

taky s výrokem, ţe „Vstup do EU byl velkou a zásadní chybou“. Zhoršení bezpečnostní 

situace není hodnoceno plným souhlasem. Tato skupina vůbec nesouhlasí, ţe by jim EU 

přinesla jakékoli nové příleţitosti. Zdá se, ţe „Absolutní negativci“ se ve svém negativním 

postoji stále více utvrzují.  

Shluk č. 4 lze znovu spojit s označením „Absolutní pozitivci“, protoţe jasně rozdělují 

své souhlasné odpovědi k pozitivně vymezeným výrokům a nesouhlasné odpovědi k těm 

negativním. Tato skupina rozhodně nepociťuje, ţe by se kvůli členství v EU zhoršila 

bezpečnostní situace země, odpovědi na ostatní výroky ovšem tak jednoznačné nejsou. 

Zůstává nám rovněţ skupina „Nevyhraněných antibyrokratů“ ze shluku č. 1, kteří 

zaujímají stejně nekonzistentní postoj k EU jako stejná skupina v roce 2005, zůstávají ovšem 

nespokojeni s byrokratickou zátěţí země kvůli členství v EU. 

Poslední shluk č. 2 je podobný „Absolutním negativcům“. Od této skupiny se ovšem liší 

tím, ţe cítí jisté příleţitosti, které jim mohou z EU plynout. Tuto skupinu lze tedy označit jako 

„Negativce, cítící příležitosti“. Tento shluk se jako jediný objevil v klasifikaci poprvé, nemá 

tedy ekvivalentní skupinu v klasifikaci z roku 2005, kde se hovořilo o „Nevyhraněných 

antibyrokratech, cítících příleţitosti“. Zdá se tedy, ţe se nevyhraněné postoje vůči EU určité 

skupiny lidí změnily na negativní pohled na EU, přičemţ stále zůstává pozitivní postoj 

v oblasti nových příleţitostí, které sjednocená Evropa otevírá.  

Tabulka 19: Středy jednotlivých shluků v  roce 2011 
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Pro hlubší zkoumání dynamiky postojů vůči EU si jednotlivé skupiny popíšeme pomocí 

socio-ekonomických a politických faktorů, pro které jsme si v regresní analýze ověřili, ţe 

mají signifikantní vliv na hodnocení EU jako celku (pohlaví, věk, úroveň vzdělání, 

subjektivní sociální vrstva a politický postoj, který je pro účely této analýzy rekódován10). 

Pokud budeme mít jednotlivé skupiny blíţe charakterizované, můţeme říci, které skupiny 

obyvatel jsou ve svých postojích konzistentní, a které skupiny naopak svoje hodnocení EU 

změnily. Do charakteristiky jsme přidali kontrolní proměnnou, která zaznamenává, jak 

respondent hlasoval v referendu o vstupu České republiky do EU. Mohl volit ze tří moţností, 

a to „Pro vstup“, tedy respondent hlasoval pro vstup do EU, „Proti vstupu“, tedy hlasoval 

proti vstupu do EU a „Neúčastnil se“.  

Začneme rokem 2005. Na základě třídění 2. stupně můţeme charakterizovat jednotlivé 

skupiny takto11 (kontingenční tabulky v Příloze č. 4): 

1. Absolutní negativci – tendence k sebezařazení se do niţší vrstvy (dolní a niţší 

střední), starší věkové kategorie od 45 let výše, levicové orientovaní, deklarují se jako 

hlasující proti vstupu, v menší míře se poté také neúčastnili hlasování; 

 

2. Absolutní pozitivci – tendence k sebezařazení se do vyšší střední vrstvy, VŠ vzdělání, 

mladí lidé do 29 let, pravicové orientovaní, jednoznačně hlasovali pro vstup ; 

 

3. Nevyhranění antibyrokraté – spíše se nezařazují do vyšší střední vrstvy, méně lidé 

se základním vzděláním, starší ţeny (45 – 59 let), bez vyhraněné politické orientace; 

tuto skupinu nelze jednoznačně charakterizovat, osoby v ní deklarují, ţe hlasovali pro 

vstup; 

4. Nevyhranění antibyrokraté, cítící příležitosti – tendence k sebezařazení se do 

střední vrstvy, méně vysokoškolsky vzdělaní lidé, voliči středu, mladí lidé do 29 let, 

kteří se ve větší míře nezúčastnili hlasování o vstupu do EU. 

Charakteristika skupin vzniklých na základě dat z roku 2011 vypadá takto (kontingenční 

tabulky v Příloze č. 5): 

                                                 
10

 Politický postoj je původně kategoriální proměnná, měřená na 7 -bodové škále, kde 1 = extrémní pól 

levicového zaměření a 7 = ext rémní pól pravicového zaměření. Pro potřebu analýzu 2. stupně a pouţití 

kontingenčních tabulek je tato proměnná rekódována na proměnnou se třemi kategoriemi, a to Lev icové křídlo  

(odpovědi 1 a 2), Křídlo středu (odpovědi 3, 4 a 5) a Pravicové křídlo (odpovědi 6 a 7).  
11

 V popisu skupiny jsou pouţité ty faktory, které se ukázaly jako v livné díky vysokým hodnotám adjustovaných 

reziduí v kontingenční tabulce.  
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1. Absolutní negativci – tendence k sebezařazení se do dolní vrstvy, niţší vzdělání 

(vyučení), větší podíl starších lidí nad 60 let, kteří jsou levicově orientovaní, patrná je  

převaha hlasujících proti vstupu; 

 

2. Absolutní pozitivci – tendence k sebezařazení se do vyšší střední vrstvy, vyšší 

vzdělání, mladí lidé do 29 let, muţi s pravicovým zaměřením, hlasovali pro vstup či se 

nezúčastnili (nemohli z důvodu nízkého věku hlasovat); 

 

3. Nevyhranění antibyrokraté – méně mladých lidí do 29 let,  umisťují se spíše do 

středu politického spektra, jinak bez dalších specifikací, deklarují se jako hlasující pro 

vstup; 

 

4. Negativci, cítící příležitosti – méně lidí z dolní vrstvy, méně starších lidí nad 60 let, 

jsou to spíše středově orientovaní voliči, deklarující se jako ti, co se nezúčastnili 

hlasování. 

 

Daným skupinám můţeme dále přiřadit průměrný postojový index, který jsme si 

vytvořili pro potřeby regresní analýzy. Pomocí tohoto indexu, který vyjadřuje obecné 

hodnocení EU jako celku, lze také otestovat, zda se mezi sebou skupiny opravdu signifikantně 

liší. Je nutné mít na paměti, ţe vzniklá klasifikace nemusí být plně stabilní, jelikoţ došlo ke 

změně hodnotící škály, jak bylo popsáno výše.  

 
 

 

Sumační index 2005 

 N Mean 
Std. 

Deviation  
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Absolutní negativci 188 10,4628 2,03017 ,14807 10,1707 10,7549 6,00 14,00 

Absolutní pozitivci 270 19,1074 1,45296 ,08842 18,9333 19,2815 17,00 23,00 

Nevyhranění 

antibyrokraté 
242 15,0992 1,44271 ,09274 14,9165 15,2819 12,00 18,00 

Nevyhranění 

antibyrokraté, cítící 

příleţitosti 

224 15,4196 1,51606 ,10130 15,2200 15,6193 12,00 19,00 

Total 924 15,4048 3,39980 ,11185 15,1853 15,6243 6,00 23,00 

 

Absolutní negativci mají nejniţší průměrný postojový index, který se rovná 10 (Tabulka 

20). Absolutní pozitivci mají téměř dvojnásobný průměr postojového indexu, a to 19. 

Nevyhraněné skupiny mají průměrnou hodnotu indexu velice podobnou. Jak Nevyhranění 

antibyrokraté, tak Nevyhranění antibyrokraté, cítící příleţitosti jsou na úrovni hodnoty 15. 

Konfidenční intervaly pro obě skupiny odhalují, ţe se oba nevyhraněné shluky od sebe 

signifikantně neliší (konfidenční intervaly se překrývají). V roce 2011 se situace opakuje. 

Tabulka 20: Popis jednotlivých shluků pomocí postojového indexu v  roce 2005 
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Sumační index 2011 

 N Mean 
Std. 

Deviation  
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Absolutní negativci 329 9,4164 1,72407 ,09505 9,2294 9,6034 6,00 14,50 

Absolutní pozitivci 243 18,7654 1,82853 ,11730 18,5344 18,9965 16,00 24,00 

Nevyhranění 

antibyrokraté 
284 14,2324 1,52385 ,09042 14,0544 14,4104 11,00 18,00 

Negativci, cítící 

příleţitosti 
240 13,9208 1,48493 ,09585 13,7320 14,1097 10,00 17,00 

Total 1096 13,7235 3,74187 ,11303 13,5018 13,9453 6,00 24,00 

 

V roce 2011 se znovu jasně vydělují dva shluky s vyhraněnými postoji (Tabulka 21). 

Absolutní negativci se dostávají na úroveň průměrného postojového indexu, která je o bod 

niţší neţ v roce 2005, a to 9. Absolutní pozitivci zůstávají na úrovni 19. Zbylé dvě skupiny, 

Nevyhranění antibyrokraté a Negativci, cítící příleţitosti mají znovu shodný průměr 

postojového indexu, který se rovná 14, coţ je méně neţli v roce 2005 (tedy posun směrem 

k negativnímu pólu vnímání EU). Tyto skupiny od sebe nelze ani při druhém sledování 

odlišit, jelikoţ jejich konfidenční intervaly se opět překrývají. 

Fakt, ţe se od sebe signifikantně neliší obě nevyhraněné skupiny, a to na základě 

průměrné hodnoty postojového indexu, neznamená, ţe by vzniklá klasifikace nebyla 

explanačně přínosná. Shlukovací metoda k-průměrů disponuje optimalizačním algoritmem, 

který se snaţí nalézt co nejméně podobné skupiny. Vzniklé shluky se v našem případě 

významně liší na základě hodnocení více konkrétních aspektů EU. Pokud tyto aspekty 

seskupíme do jednoho postojového indexu, můţe dojít ke ztrátě informace. Nicméně je dobré 

vidět, ţe tyto nevyhraněné skupiny, které lze hůře charakterizovat, jsou v obecném hodnocení 

EU někde uprostřed škály mezi Absolutními negativci a Absolutními pozitivci.  

Podobnost mezi nevyhraněnými shluky nás dále můţe navádět k tomu, abychom se 

podívali, zda nebude stabilnější řešení se třemi shluky. Toto řešení ovšem v obou letech 

nevyděluje skupinu Absolutních pozitivců, přičemţ v řešení se 4 shluky jsme se přesvědčili, 

ţe tato skupina je jasně charakterizovaná a stabilní ve svých postojích (viz Příloha č. 3).  

6.6.3 Dílčí závěr 

Charakteristiky jednoznačně vyhraněných skupin pojmenovaných jako „Absolutní 

negativci“ a „Absolutní pozitivci“ jsou v souladu s výsledky předchozí regresní analýzy, díky 

které bylo moţné určit míru vlivu jednotlivých faktorů a jejich směr (k negativnímu, či 

Tabulka 21: Popis jednotlivých shluků pomocí postojového indexu v  roce 2011 
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pozitivnímu pólu pro hodnocení EU). Absolutní negativci jsou spíše starší lidé, kteří se 

zařazují do niţších pater společenských vrstev, v roce 2011 se k dokreslení obrazu přidává 

ještě niţší úroveň vzdělání.  Politický postoj této skupiny se přiklání k levicovému pólu. 

Všechny dané charakteristiky (vyšší věk, niţší vrstva a vzdělání, levicová politická orientace) 

se i v předchozí analýze ukázaly jako ty, které posouvají hodnocení EU směrem 

k negativnímu pólu. Tato skupina zůstává ve svých názorech na EU konzistentní, stejně jako 

další jasně vymezená skupina Absolutních pozitivců.  

Mezi Absolutní pozitivce lze zařadit spíše mladé lidi do 29 let, s vyšší úrovní vzdělání, 

kteří se jednoznačně nejvíce identifikují s vyšší střední vrstvou. Jejich pozitivní vztah k EU je 

logický, protoţe právě dostatečně vzdělaná mladá generace můţe vytěţit z projektu 

sjednocené Evropy nejvíce, na druhou stranu se jí méně dotýkaj í problémy, jako je zvýšená 

konkurence a obecné poţadavky na trhu práce. Tato skupina je přikloněná spíše 

k pravicovému pólu politického spektra.  

Skupina Nevyhraněných antibyrokratů je různorodá, s omezenou platností se dá říci, ţe 

v této skupině najdeme spíše starší osoby. Co se týče vzdělání a subjektivní sociální vrstvy, 

skupina rekrutuje do svých řad osoby s různorodým profilem. Nejsou ani jednoznačně 

přiklonění k levicovému či pravicovému politickému pólu.  

Jedinou skupinou, která se ve sledovaných letech názorově odlišila a nezůstala 

v podstatě nezměněna, je skupina osob, které akcentují příleţitosti plynoucí z EU. V roce 

2005 byla tato skupina ve svých postojích nevyhraněná vůči EU, jelikoţ se ale jedná zejména 

o mladší středové voliče ze střední vrstvy, umějí ocenit příleţitosti, které jim sjednocená 

Evropa nabízí. V roce 2011 se ve většině aspektů vymezují vůči EU negativně, stále ale 

přiznávají, ţe jim EU otevírá nové perspektivy. Nelze ovšem tvrdit, ţe jsou tyto skupiny, 

navzdory názorovému posunu, ekvivalentní, protoţe nemají jasné charakteristické rysy, které 

by je určovaly. Jediným společným bodem je středové politické zaměření, které ovšem můţe 

značit také niţší zájem o politické otázky, coţ potvrzuje větší míra neúčasti při hlasování o 

vstupu ČR do EU. 

Faktor pohlaví se neukázal jako jednoznačně významný při specifikaci jednotlivých 

skupin, coţ koresponduje s jeho slabým vlivem v předchozí regresní analýze obecného 

hodnocení EU. Absolutní pozitivci, vzešlí z klasifikace v roce 2011, jsou ovšem ve větší míře 

muţi. Ţeny naopak více spadaly do Nevyhraněných antibyrokratů z roku 2005.  

Hodnota průměrného postojového indexu pro jednotlivé skupiny dokresluje výsledný 

obraz. Absolutní negativci se pohybují na úrovni, která je zhruba 2x niţší neţli výsledek pro 
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Absolutní pozitivce. Zbylé skupiny se nacházejí někde mezi těmito dvěma extrémy, coţ 

poukazuje na ambivalentní postoj vůči EU.  
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7 Závěr 

Prvotní idea, která vedla aţ ke vzniku Evropské unie, tedy jasně nastavit vztahy mezi 

evropskými státy a umoţnit vzájemně výhodnou koooperaci, mění postupem času svůj ideový 

základ. Evropská unie je nyní čistě utilitárním projektem, zaměřujícím se zejména na 

ekonomické a politické otázky. Důvěra v tuto instituci začala významně klesat napříč 

evropskými státy s nástupem globální ekonomické krize (zejména rok 2008), která silně 

dolehla rovněţ na hospodářství evropských států (roky 2009 a 2010). Evropské zájmy začaly 

být, a to nejen v očích obyvatel EU, upřednostňovány před zájmy jednotlivých členských 

států.  

S postupující integrací EU začalo nabývat na významu veřejné mínění občanů 

členských států. Prvotně „elitářský projekt“, kterým EU byla, musel být transformován do 

podoby demokratické instituce, která reflektuje zájmy svých občanů. Obecné referendum o 

přijetí Maastrichtské smlouvy totiţ ukázalo, ţe přijetí EU členskými státy jiţ není samozřejmé 

a je nutné zbourat stěnu demokratického a komunikačního deficitu. Ta ovšem stojí dodnes.  

Česká republika se po roce 1989 snaţila o velký návrat do Evropy. Prvotní nadšení ze 

snah o zapojení země do EU začalo významně slábnout v druhé polovině 90. let, kdy se 

začaly objevovat skeptické názory akcentující nelehké podmínky, které musí země před 

vstupem do EU splnit. Začaly se rojit obavy o moţný diktát ze strany EU a pocit malosti, co 

vlastně můţeme EU nabídnout. Před vstupem země do EU byly akcentovány obavy o 

byrokratický diktát a omezení suverenity státu. Obě obavy zůstávají platné dodnes. Na druhou 

stranu zapojení do evropských struktur znamenalo otevření země světu, coţ bylo výhodné 

jednak pro ekonomiku země na makro úrovni, jednak také pro občany EU, kterým se otevřely 

hranice pro cestování, studium a také nové pracovní moţnosti.  

Český národ je vnímán jako spíše euroskeptický. Ať uţ hledáme vysvětlení tohoto stavu 

ve specifické povaze českého národa ovlivněné desetiletím nadvlády a nesvobody, anebo 

v názorových vůdcích na politické scéně, Češi vnímají EU jako další mocenskou strukturu, 

které se musí podřizovat. Důvěra, ţe lze do záleţitostí na evropské úrovni z pozice občana 

mluvit, je malá.  

Datový soubor Aktér jasně ukázal, ţe hodnocení EU ze strany českých občanů je ve 

vzrůstající míře negativní. Pro mnohé byl vstup země do EU zásadní chybou, ubývá nových 

moţností a příleţitostí a sílí také pocit, ţe nemáme v EU plnohodnotné místo. Na druhé straně 

značné mnoţství obyvatel se v současné době neumí rozhodnout, zda od EU více dostáváme, 

nebo do ní naopak více dáváme. 
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Evropská unie stále přináší nové moţnosti a příleţitosti, ty ovšem nejsou přístupné 

kaţdému. Mnohé vědecké studie a pravidelné výzkumy veřejného mínění (např. Standard 

Eurobarometer) dokazují, ţe hodnocení EU závisí na specifických charakteristikách jedinců. 

Vliv socio-demografických, ekonomických a politických faktorů má racionální základ. 

Evropskou unii budou více podporovat mladší lidé, kteří se jiţ do sjednocené Evropy narodili 

a berou ji jako samozřejmost, vzdělanější lidé, kteří umí lépe vyuţít nových výzev na trhu 

práce. Se vzdělaností je spojená subjektivně pociťovaná sociální vrstva, která umisťuje 

člověka na určité místo společenské hierarchie. Politický postoj odráţí určitou ţivoní situaci, 

levicově orientovaní lidé sledují s obavami postupné mizení státu jako ochránce ţivotních 

jistot, pravicově orientovaní naopak vítají otevření země světu.  

Obecně skeptická nálada ve vztahu k EU ze strany členkých zemí, která se vlivem 

nedávné krize vyostřuje, by ovšem mohla specifické skupiny obyvatel charakterizované výše 

zmíněnými faktory názorově přibliţovat. Následkem této postojové změny by se vliv 

jednotlivých faktorů utlumoval či úplně mizel. To se ovšem v naší práci nedokázalo prokázat. 

Naopak, ve sledovaných letech 2005 a 2011 se od sebe nově oddělují muţi a ţeny, které jsou 

vůči EU o něco skeptičtější. Zvýrazňuje se rovněţ vliv vzdělání a subjektivně pociťované 

sociální vrstvy. Česká společnost se ve vztahu k EU v čase spíše mírně diferencuje. Prvotní 

nadšení a očekávání, která se pojila se vstupem České republiky do Evropské unie, naráţí na 

realitu kaţdodenní zkušenosti. Moţnosti, které EU nabízí, jsou vyuţity pouze specifickou 

skupinou obyvatel. Závěry plynoucí z této analýzy mají ovšem omezenou validitu, a to 

z důvodu významné metodické změny v záznamu odpovědí.  

Přesto jsme se pokusili zjistit, které skupiny obyvatel jsou ve svých názorech vůči EU 

konzistentní, a které naopak v čase svůj názor změnily a jakým směrem. Názorovou stabilitu 

vykazuje skupina pojmenovaná jako „Absolutní negativci“, kteří hodnotí EU vesměs 

negativně. Tato skupina má i své charakteristické zástupce, řadí se do ní spíše starší lidé 

s niţší úrovní vzdělání, kteří se přiklání k levicovému pólu politického spektra. Na druhé 

straně klasifikace stojí „Absolutní pozitivci“, kteří naopak chovají k EU pozitiní vztah. 

Nalezneme zde ve větší míře mladší osoby do 29 let, s vyšší úrovní vzdělání a subjektivně 

řazené do vyšší střední vrstvy. Tito lidé se ztotoţňují spíše s pravicovými politickými názory. 

„Nevyhranění antibyrokraté“ zaujímají ambivalentní postoje vůči jednotlivým aspektům EU, 

jasno mají pouze v otázce přílišného byrokratismu spojeného se členstvím v EU. S omezenou 

platností se dá říci, ţe hovoříme spíše o starších lidech, ţádné další specifické charakteristiky 

nebyly prokázány. 
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Jisté moţnosti a příleţitosti, které mohou ze členství v EU plynout, nejsou jen doménou 

mladších, vysoce vzdělaných lidí. V obou sledovaných letech se objevuje skupina obyvatel, 

která akcentuje nové moţnosti, není ovšem ničím charakteristická, osoby v této skupině jsou 

spojeny s různým socio-demografickým, ekonomickým a politickým profilem. Původní 

skupina „Nevyhraněných antibyrokatů, cítítcích příleţitostí“ se prolnula do „Negativců, 

cítítích příleţitosti“. Nelze jednoznačně říci, ţe jsou tyto dvě skupiny ekvivalentní, protoţe 

nejsou spojeny s charakteristickými zástupci. Stále zde ovšem existuje skupina lidí, která přes 

všechna negativa EU, kterých přibývá, oceňuje moţnost nových příleţitostí, které jsou tu pro 

ně. 

Český národ tedy není jednoznačně euroskeptický. Přes silně negativní posun 

v postojích vůči EU zde existuje skupina lidí, která si spojuje s EU jednoznačná pozitiva. 

Nezanedbatelná část obyvatel je ve svých názorech ambivalentní, převaţuje neutrální či 

negativní postoj, ovšem určitá část obyvatel ČR umí rovněţ ocenit, co pro ně sjednocená 

Evropa nabízí (sjednocený trh práce, studium v zahraničí, volné cestování ad.). Tato práce 

ovšem můţe hovořit o míře euroskepticismu s omezenou platností. Euroskepticismus je 

dlouho sledovaný pojem, který je spojen s jasně definovanými indikátory. Pro sledování 

dynamiky postojů vůči EU by tedy bylo příhodné pracovat s ověřenou teorií a indikátory 

v nezměněné podobě. Například teorie euroskepticismu, vypracovaná Catharinou Sørensen a 

spojená se 4 oblastmi euroskeptických nálad (euroskepticismus spojený se suverenitou státu, 

demokratický, ekonomický a sociální euroskepticismus), je aplikovatelná i v českém 

prostředí. 

 



65 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ODBORNÝCH PRAMENŮ 
 

ALVAREZ, Robert. 2002. „Attitudes Toward the European Union.“ International Journal of 
Sociology, roč. 32, č. 1: 58-76. 
 

BOGART, Leo. 1967. „No opinion, don’t know, and maybe no answer.“ Public Opinion 
Quarterly 31: 331-345.  

 
BRODSKÝ, Jiří. 2001. „The Czech experience of identity.“ In: DRULÁK, Petr. 2001. 
National and European Identities in EU Enlargement. Views from Central and Eastern 

Europe. Praha: Institute of international relations Prague. 
 

BŘICHÁČEK, Václav. 1978. Úvod do psychologického škálování. Bratislava: 
Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p.  
 

COOMBS, Clyde H., Lolagene C. COOMBS. 1976. „Don’t know: Item ambiguity or 
respondent uncertainty?“ Public Opinion Quarterly 40: 497-514. 

 
CONVERSE, Jean M. 1976. „Predicting no opinions in the polls“ Public Opinion Quarterly 
40: 515-530. 

 
DEFLEM, Mathieru a Fred C. PAMPEL. 1996. „The Myth of Postnational Identity: Popular 

Support for European Unification.“ Social Forces, roč. 75, č.1: 119-143. 
 
GABEL, Matthew, Harvey D. PALMER. 1995. „Understanding variation in  

public support for European integration.“ European Journal of Political 
Research 27, č. 1: 3-19. 

 
GUASTI, Petra; Zdenka MANSFELDOVÁ et al (eds.). 2012. Euroskepticismus a percepce 
evropského integračního procesu v  České republice v letech 2004-2010. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i.  
 

HAD, Miloslav. 2004. „Co je Evropská unie?“ In ČERNOCH, Pavel et al. (ed.). In: Česká 
republika v Evropské unii: přínosy a náklady. Beroun: IFEC: 7-21. 
 

HAD, Miloslav. 2004. „Přínosy členství v Evropské unii pro Českou republiku.“ In 
ČERNOCH, Pavel et al. (ed.). In: Česká republika v Evropské unii: přínosy a náklady. 

Beroun: IFEC: 33-47. 
 
HALLER, Max. 2008. European Integration as an Elite Process. The Faliure of a Dream? 

New York, Oxon: Routledge. 
 

HEBÁK, Petr et al. 2005. Vícerozměrné statistické metody [2]. Praha: Informatorium. 
 
HEBÁK, Petr et al. 2005. Vícerozměrné statistické metody [3]. Praha: Informatorium. 

 
HEDNL, Jan. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. 

Praha: Portál. 
 



66 

 

HOLÝ, Ladislav. 2001. Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 
 

INGLEHART, Ronald (1970): „Cognitive Mobilization and European Identity.“ 
Comparative Politics 3: 45-70. 

 
JANDOUREK, Jan. 2007. Sociologický slovník. Praha: Portál. 
 

KEBZA, Vladimír et al. 2008. Psychological Aspects of Transformation of the Czech Society 
within the Context of European Integration. Praha: Matfyzpress. 

 
KOHN, Melvin A., Kazimierz M. SLOMCZYNSKI. 1990. Social Structure and Self- 
Direction: A Comparative Analysis of the United States and Poland. London: 

Basil Blackwell. 
 

KOPECKÝ, Petr, Cas MUDDE. 2002. „The two sides of Euroscepticism: Party Positions on 
European Integration in East Central Europe.“ European Union Politics 3 (3): 297-326. 
 

KUNŠTÁT, Daniel et al. (ed.). 2006. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR.  

 
MALÝ, Jiří. 2011. „Slabé postavení národního státu v globalizované ekonomice: čí zájmy stát 
prosazuje?“ In MALÝ, Jiři et al. In: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha: 

Professional publishing: 11-22. 
 
MANSFLEDOVÁ, Zdenka. 2012. „Diskuse o ratifikaci Lisabonské smlouvy a Parlament 

ČR.“ In: MANSFELDOVÁ, Zdenka; Petra GUASTI (eds.). In: Euroskepticismus a percepce 
evropského integračního procesu v  České republice v letech 2004-2012. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR: 51-66. 
 
LYONS, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis: Data Resources for the Study of Politics in 

the Czech Republic. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech 
Republic. 

 
PELTRÁM, Antonín. 2009. Evropská integrace a Česká republika. Praha: Grada Publishing 
a.s. 

 
PLECITÁ, Klára. 2012. Národní identita a vztah k Evropské unii: Česká republika v  západo- 

a středoevropském srovnání. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.  
 
PLICHTA, Dalibor. 2001. Česká otázka a Evropská unie. Bělá pod Bezdězem: Market systém 

s.r.o. 
 

URBAN, Luděk. 2004. „Co znamená vstup do Evropské unie pro občana České republiky?“ 
In ČERNOCH, Pavel et al. (ed.). In: Česká republika v Evropské unii: přínosy a náklady. 
Beroun: IFEC: 63-79. 

 
RAY, Leonard. 1999. “Measuring Party Orientations Towards European Integration:  

Results from an Expert Survey.” European Journal of Political Research 36 : 
283–306. 
 



67 

 

RIEGEL, Karel; Petr VANĚK. 2008. „Key competencies for Europe – a psychological 
approach.“ In KEBZA, Vladimír et al (ed.). In: Psychological Aspects of Transformation of 
the Czech Society within the Context of European Integration. Praha: Matfyzpress: 19-34. 

 
SCHEUER, Angelika. 2005. How Europeans See Europe, Structure and Dynamics of 

European Legitimacy Beliefs. Amsterdam: Amsterdam University Press.  
 
SCHEUER, Angelika,  W. van der BRUG. 2007. „Locating support for European 

integration,“ In: van der Brug, W. – van der Eijk, C. (2007): European Elections & Domestic 
Politics. Lessons from the Past and Scenarios for the Future, Notre Dame: The University of 

Notre Dame Press: 94-115. 
 
SØRENSEN, Catharina. 2007. Euroscepticism: A conceptual analysis and a longitudinal, cross-

country examination of public scepticism towards the European . PhD Thesis, University of 

Copenhagen, Danish Institute for International Studies/Institute of Political Science.  
 

TAGGART, Paul, Aleks SZCZERBIAK. 2004. Contemporary Euroscepticism in the party 
systems of the European Union candidate states of Central and Eastern Europe. European 
Journal of Political Research 43 (1): 1-27. 

 
TARLING, Roger. 2009. Statistical Modelling for Social Researchers: Principles and 

Practise. London: Routlege. 
 
WAWROSZ, Petr. 2011. „Lisabonská smlouva jako základní rámec fungování EU a české 

národní zájmy.“ In MALÝ, Jiři et al. In: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha: 
Professional publishing: 23-51. 

 
Elektronické zdroje  

 

Centrum pro výzkum veřejného mínění. 2005. „Výhody a nevýhody členství v Evropské 
unii.“ [online] Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3222/f3/100494s_pm50615.
pdf 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění. 2006. „Členství České republiky v Evropské unii 
očima veřejnosti.“ [online] Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3305/f3/100578s_pm60505.
pdf 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění. 2013. „Hodnocení evropské integrace – duben 2013.“ 
[online] Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7011/f3/pm130516.pdf  
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění. 2013. „Názory veřejnosti na členství v Evropské unii 

– duben 2013.“ [online] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7010/f3/pm130515.pdf  

 
European Comission. Standard Eurobarometer 63.  Spring 2005. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z:         

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.pdf 
 



68 

 

European Comission. Standard Eurobarometer 64.  Autumn 2005. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_first_en.pdf 

 
European Comission. Standard Eurobarometer 70.  Autumn 2008. „Public opinion in the 

European Union.“  [online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_full_en.pdf 
 

European Comission. Standard Eurobarometer 72. Autumn 2009. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_vol1_en.pdf 
 
European Comission. Standard Eurobarometer 73.  Spring 2010. „Public opinion in the 

European Union.“  [online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf 

 
European Comission. Standard Eurobarometer 75.  Spring 2011. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_en.pdf 
 

European Comission. Standard Eurobarometer 77.  Spring 2012. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf 

 
European Comission. Standard Eurobarometer 79.  Spring 2013. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_en.pdf 
 

European Comission. Standard Eurobarometer 80.  Autumn 2013. „Public opinion in the 
European Union.“  [online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf 

 
SKIBOVÁ, Michaela. 2012. Veřejný euroskepticismus v České republice. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Vlastimil Havlík. [online] 
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/207170/fss_m 
 

RABUŠIC, Ladislav. 2004. Mnohonásobná lineární regrese. Studijní materiál. [online] 
Dostupné z: http://is.muni.cz/el/1423/podzim2004/SOC418/multipl_regres_1.doc 

 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf


69 

 

PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Kontingenční tabulky postojových výroků vůči EU a vzdělání  

 

Na základě chi-kvadrát testu bylo odhaleno, ţe vzdělání má signifikantní souvislost se 

strukturou odpovědí na jednotlivé výroky týkající se Evropské unie. U všech výroků je 

realizován určitý vztah, chi-kvadrát test je signifikantní na hladině α = 0,01. Hodnoty 

adjustovaných reziduí odhalují, ţe u všech výroků je odpověď „Nedokáţe posoudit“ volena 

ve větší míře lidmi se základním vzděláním. Nejvýraznější převaha osob se základním 

vzdělání s odpovědí „Nevím“ je u výroku „Členství v EU přináší jen mnoţství byrokratických 

nařízení“ (hodnota adjustovaného rezidua 4,9), nejmenší naopak u výroku „Lidem jako jste 

Vy se v Evropě otevírá řada příleţitostí“ (hodnota adjustovaného rezidua 2,2). 

 
Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-chyba Určitě ano Count 29 90 68 15 202 

% within EU-chyba 14,4% 44,6% 33,7% 7,4% 100,0% 

Adjusted Residual ,8 2,6 -,7 -3,4  

Spíše ano Count 39 125 130 48 342 

% within EU-chyba 11,4% 36,5% 38,0% 14,0% 100,0% 

Adjusted Residual -,8 ,0 1,0 -,7  

Spíše ne Count 43 121 129 61 354 

% within EU-chyba 12,1% 34,2% 36,4% 17,2% 100,0% 

Adjusted Residual -,3 -1,1 ,3 1,3  

Určitě ne Count 15 53 53 38 159 

% within EU-chyba 9,4% 33,3% 33,3% 23,9% 100,0% 

Adjusted Residual -1,3 -,9 -,7 3,3  

Nedokáţe posoudit Count 13 14 15 5 47 

% within EU-chyba 27,7% 29,8% 31,9% 10,6% 100,0% 

Adjusted Residual 3,2 -1,0 -,6 -,9  

Total Count 139 403 395 167 1104 

% within EU-chyba 12,6% 36,5% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,978
a
 12 ,000 

Likelihood Ratio  33,403 12 ,001 

Linear-by-Linear Association ,246 1 ,620 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,92. 

 

 



70 

 

 
Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-bezpecnost Určitě ano Count 14 54 47 16 131 

% within EU-

bezpecnost 

10,7% 41,2% 35,9% 12,2% 100,0% 

Adjusted Residual -,7 1,2 ,0 -1,0  

Spíše ano Count 39 121 128 38 326 

% within EU-

bezpecnost 

12,0% 37,1% 39,3% 11,7% 100,0% 

Adjusted Residual -,4 ,3 1,5 -2,1  

Spíše ne Count 52 137 139 59 387 

% within EU-

bezpecnost 

13,4% 35,4% 35,9% 15,2% 100,0% 

Adjusted Residual ,6 -,5 ,1 ,1  

Určitě ne Count 18 67 62 47 194 

% within EU-

bezpecnost 

9,3% 34,5% 32,0% 24,2% 100,0% 

Adjusted Residual -1,5 -,6 -1,2 3,9  

Nedokáţe posoudit Count 16 23 19 7 65 

% within EU-

bezpecnost 

24,6% 35,4% 29,2% 10,8% 100,0% 

Adjusted Residual 3,0 -,2 -1,1 -1,0  

Total Count 139 402 395 167 1103 

% within EU-

bezpecnost 

12,6% 36,4% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,469
a
 12 ,005 

Likelihood Ratio  25,772 12 ,012 

Linear-by-Linear Association 1,027 1 ,311 

N of Valid Cases 1103   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,19. 
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Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-pevne misto Určitě ano Count 10 17 22 11 60 

% within EU-pevne 

misto 

16,7% 28,3% 36,7% 18,3% 100,0% 

Adjusted Residual 1,0 -1,4 ,1 ,7  

Spíše ano Count 34 102 98 55 289 

% within EU-pevne 

misto 

11,8% 35,3% 33,9% 19,0% 100,0% 

Adjusted Residual -,5 -,5 -,8 2,2  

Spíše ne Count 51 176 182 79 488 

% within EU-pevne 

misto 

10,5% 36,1% 37,3% 16,2% 100,0% 

Adjusted Residual -1,9 -,3 ,9 ,9  

Určitě ne Count 29 92 75 16 212 

% within EU-pevne 

misto 

13,7% 43,4% 35,4% 7,5% 100,0% 

Adjusted Residual ,5 2,3 -,1 -3,4  

Nedokáţe posoudit Count 15 16 18 6 55 

% within EU-pevne 

misto 

27,3% 29,1% 32,7% 10,9% 100,0% 

Adjusted Residual 3,4 -1,2 -,5 -,9  

Total Count 139 403 395 167 1104 

% within EU-pevne 

misto 

12,6% 36,5% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,309
a
 12 ,003 

Likelihood Ratio  29,616 12 ,003 

Linear-by-Linear Association 9,679 1 ,002 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,92. 
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Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-byrokracie  Určitě ano Count 41 143 129 36 349 

% within EU-

byrokracie  

11,7% 41,0% 37,0% 10,3% 100,0% 

Adjusted Residual -,6 2,1 ,5 -3,0  

Spíše ano Count 53 161 150 78 442 

% within EU-

byrokracie  

12,0% 36,4% 33,9% 17,6% 100,0% 

Adjusted Residual -,5 ,0 -1,1 1,9  

Spíše ne Count 22 64 85 40 211 

% within EU-

byrokracie  

10,4% 30,3% 40,3% 19,0% 100,0% 

Adjusted Residual -1,1 -2,1 1,5 1,7  

Určitě ne Count 5 21 14 9 49 

% within EU-

byrokracie  

10,2% 42,9% 28,6% 18,4% 100,0% 

Adjusted Residual -,5 1,0 -1,1 ,6  

Nedokáţe posoudit Count 18 13 17 4 52 

% within EU-

byrokracie  

34,6% 25,0% 32,7% 7,7% 100,0% 

Adjusted Residual 4,9 -1,8 -,5 -1,5  

Total Count 139 402 395 167 1103 

% within EU-

byrokracie  

12,6% 36,4% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,968
a
 12 ,000 

Likelihood Ratio  36,645 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,953 1 ,086 

N of Valid Cases 1103   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,17. 
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Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-prilezitosti Určitě ano Count 15 30 38 34 117 

% within EU-

prilezitosti 

12,8% 25,6% 32,5% 29,1% 100,0% 

Adjusted Residual ,1 -2,6 -,8 4,4  

Spíše ano Count 39 85 109 59 292 

% within EU-

prilezitosti 

13,4% 29,1% 37,3% 20,2% 100,0% 

Adjusted Residual ,5 -3,1 ,6 2,8  

Spíše ne Count 32 126 154 37 349 

% within EU-

prilezitosti 

9,2% 36,1% 44,1% 10,6% 100,0% 

Adjusted Residual -2,3 -,2 3,9 -2,9  

Určitě ne Count 43 148 82 31 304 

% within EU-

prilezitosti 

14,1% 48,7% 27,0% 10,2% 100,0% 

Adjusted Residual 1,0 5,2 -3,8 -2,8  

Nedokáţe posoudit Count 10 14 12 6 42 

% within EU-

prilezitosti 

23,8% 33,3% 28,6% 14,3% 100,0% 

Adjusted Residual 2,2 -,4 -1,0 -,2  

Total Count 139 403 395 167 1104 

% within EU-

prilezitosti 

12,6% 36,5% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,977
a
 12 ,000 

Likelihood Ratio  69,702 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,522 1 ,000 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,29. 
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Crosstab 

 
Vzdelani 

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

EU-dostavame Určitě ano Count 7 28 19 18 72 

% within EU-

dostavame 

9,7% 38,9% 26,4% 25,0% 100,0% 

Adjusted Residual -,8 ,4 -1,7 2,4  

Spíše ano Count 30 81 106 42 259 

% within EU-

dostavame 

11,6% 31,3% 40,9% 16,2% 100,0% 

Adjusted Residual -,6 -2,0 2,0 ,6  

Spíše ne Count 37 125 140 52 354 

% within EU-

dostavame 

10,5% 35,3% 39,5% 14,7% 100,0% 

Adjusted Residual -1,5 -,6 1,8 -,3  

Určitě ne Count 29 96 71 23 219 

% within EU-

dostavame 

13,2% 43,8% 32,4% 10,5% 100,0% 

Adjusted Residual ,3 2,5 -1,2 -2,1  

Nedokáţe posoudit Count 36 73 59 32 200 

% within EU-

dostavame 

18,0% 36,5% 29,5% 16,0% 100,0% 

Adjusted Residual 2,5 ,0 -2,0 ,4  

Total Count 139 403 395 167 1104 

% within EU-

dostavame 

12,6% 36,5% 35,8% 15,1% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,180
a
 12 ,005 

Likelihood Ratio  27,465 12 ,007 

Linear-by-Linear Association 6,318 1 ,012 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,07. 
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Příloha č. 2: Kontingenční tabulky postojových výroků vůči EU a hlasování v referendu o 

vstupu do EU  

 

Lidé, kteří se neúčastnili hlasování v referendu o vstupu České republiky do Evropské 

unie, mají tendenci častěji volit odpověď „Nevím“ (zaznamenanou jako „Nedokáţe 

posoudit“), a to u všech výroků týkajících se Evropské unie.  Tento fakt usuzujeme z hodnot 

adjustovaných reziduí, která jsou u všech výroků signifikantně vysoká (pouze u výroku 

„Lidem jako jste Vy se v Evropě otevírá řada příleţitostí“ hodnota adjustovaného rezidua 

klesá pod hranici 3,6, stále je ale vysoká – 2,7). 

 
Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-chyba Určitě ano Count 14 114 74 202 

% within EU-chyba 6,9% 56,4% 36,6% 100,0% 

Adjusted Residual -9,9 13,9 -1,6  

Spíše ano Count 82 90 169 341 

% within EU-chyba 24,0% 26,4% 49,6% 100,0% 

Adjusted Residual -6,2 3,1 3,5  

Spíše ne Count 202 15 139 356 

% within EU-chyba 56,7% 4,2% 39,0% 100,0% 

Adjusted Residual 9,1 -9,3 -1,2  

Určitě ne Count 109 8 42 159 

% within EU-chyba 68,6% 5,0% 26,4% 100,0% 

Adjusted Residual 8,7 -5,3 -4,2  

Nedokáţe posoudit Count 8 2 37 47 

% within EU-chyba 17,0% 4,3% 78,7% 100,0% 

Adjusted Residual -3,0 -2,8 5,3  

Total Count 415 229 461 1105 

% within EU-chyba 37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 380,570
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  389,117 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,304 1 ,069 

N of Valid Cases 1105   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,74. 
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Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-bezpecnost Určitě ano Count 16 54 61 131 

% within EU-

bezpecnost 

12,2% 41,2% 46,6% 100,0% 

Adjusted Residual -6,4 6,2 1,2  

Spíše ano Count 75 109 140 324 

% within EU-

bezpecnost 

23,1% 33,6% 43,2% 100,0% 

Adjusted Residual -6,4 6,8 ,7  

Spíše ne Count 192 43 153 388 

% within EU-

bezpecnost 

49,5% 11,1% 39,4% 100,0% 

Adjusted Residual 6,0 -5,8 -1,1  

Určitě ne Count 126 15 55 196 

% within EU-

bezpecnost 

64,3% 7,7% 28,1% 100,0% 

Adjusted Residual 8,5 -5,0 -4,3  

Nedokáţe posoudit Count 6 8 51 65 

% within EU-

bezpecnost 

9,2% 12,3% 78,5% 100,0% 

Adjusted Residual -4,9 -1,7 6,2  

Total Count 415 229 460 1104 

% within EU-

bezpecnost 

37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 225,669
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  230,606 8 ,000 

Linear-by-Linear Association ,723 1 ,395 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 13,48. 
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Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-pevne misto Určitě ano Count 39 2 19 60 

% within EU-pevne 

misto 

65,0% 3,3% 31,7% 100,0% 

Adjusted Residual 4,5 -3,4 -1,6  

Spíše ano Count 164 23 101 288 

% within EU-pevne 

misto 

56,9% 8,0% 35,1% 100,0% 

Adjusted Residual 7,9 -6,2 -2,7  

Spíše ne Count 167 110 213 490 

% within EU-pevne 

misto 

34,1% 22,4% 43,5% 100,0% 

Adjusted Residual -2,1 1,3 1,1  

Určitě ne Count 39 86 87 212 

% within EU-pevne 

misto 

18,4% 40,6% 41,0% 100,0% 

Adjusted Residual -6,4 7,9 -,2  

Nedokáţe posoudit Count 6 8 41 55 

% within EU-pevne 

misto 

10,9% 14,5% 74,5% 100,0% 

Adjusted Residual -4,2 -1,2 5,1  

Total Count 415 229 461 1105 

% within EU-pevne 

misto 

37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 165,946
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  169,332 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 59,012 1 ,000 

N of Valid Cases 1105   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 11,40. 
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Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-byrokracie  Určitě ano Count 80 127 141 348 

% within EU-

byrokracie  

23,0% 36,5% 40,5% 100,0% 

Adjusted Residual -6,8 8,8 -,5  

Spíše ano Count 190 72 181 443 

% within EU-

byrokracie  

42,9% 16,3% 40,9% 100,0% 

Adjusted Residual 3,0 -3,0 -,4  

Spíše ne Count 117 18 77 212 

% within EU-

byrokracie  

55,2% 8,5% 36,3% 100,0% 

Adjusted Residual 5,9 -4,9 -1,8  

Určitě ne Count 18 9 22 49 

% within EU-

byrokracie  

36,7% 18,4% 44,9% 100,0% 

Adjusted Residual -,1 -,4 ,5  

Nedokáţe posoudit Count 10 3 39 52 

% within EU-

byrokracie  

19,2% 5,8% 75,0% 100,0% 

Adjusted Residual -2,8 -2,7 5,0  

Total Count 415 229 460 1104 

% within EU-

byrokracie  

37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 127,837
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  126,404 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,683 1 ,055 

N of Valid Cases 1104   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,16. 
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Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-prilezitosti Určitě ano Count 62 5 52 119 

% within EU-

prilezitosti 

52,1% 4,2% 43,7% 100,0% 

Adjusted Residual 3,5 -4,7 ,5  

Spíše ano Count 132 36 125 293 

% within EU-

prilezitosti 

45,1% 12,3% 42,7% 100,0% 

Adjusted Residual 3,1 -4,2 ,4  

Spíše ne Count 133 77 137 347 

% within EU-

prilezitosti 

38,3% 22,2% 39,5% 100,0% 

Adjusted Residual ,4 ,8 -1,0  

Určitě ne Count 77 106 121 304 

% within EU-

prilezitosti 

25,3% 34,9% 39,8% 100,0% 

Adjusted Residual -5,2 7,1 -,8  

Nedokáţe posoudit Count 11 5 26 42 

% within EU-

prilezitosti 

26,2% 11,9% 61,9% 100,0% 

Adjusted Residual -1,6 -1,4 2,7  

Total Count 415 229 461 1105 

% within EU-

prilezitosti 

37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 86,671
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  91,567 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,505 1 ,000 

N of Valid Cases 1105   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,70. 

 

 



80 

 

 
Crosstab 

 
Hlasovani o EU 

Total Pro vstup Proti vstupu Neúčastnil se 

EU-dostavame Určitě ano Count 43 8 21 72 

% within EU-

dostavame 

59,7% 11,1% 29,2% 100,0% 

Adjusted Residual 4,0 -2,1 -2,2  

Spíše ano Count 131 32 96 259 

% within EU-

dostavame 

50,6% 12,4% 37,1% 100,0% 

Adjusted Residual 4,9 -3,8 -1,7  

Spíše ne Count 134 81 140 355 

% within EU-

dostavame 

37,7% 22,8% 39,4% 100,0% 

Adjusted Residual ,1 1,2 -1,1  

Určitě ne Count 45 80 94 219 

% within EU-

dostavame 

20,5% 36,5% 42,9% 100,0% 

Adjusted Residual -5,8 6,4 ,4  

Nedokáţe posoudit Count 62 28 110 200 

% within EU-

dostavame 

31,0% 14,0% 55,0% 100,0% 

Adjusted Residual -2,1 -2,6 4,2  

Total Count 415 229 461 1105 

% within EU-

dostavame 

37,6% 20,7% 41,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 96,791
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio  95,054 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,084 1 ,000 

N of Valid Cases 1105   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 14,92. 
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Příloha č. 3: Další moţnost klasifikace na základě hodnocení jednotlivých aspektů EU – 

řešení se 3 shluky 

 

Řešení se 3 shluky nevyděluje v obou letech postojově stejné skupiny. Nejprve se 

podíváme na rok 2005. 

 

Final Cluster Centers (2005) 

 
Cluster 

1 2 3 

Vstup ČR do Evropské unie byl 

velkou a zásadní chybou 
3 4 2 

Zapojení do EU spíše zhoršuje naši 

bezpečnostní situaci 
3 4 2 

ČR je plnoprávným členem EU, 

vydobyla si zde své pevné místo 
2 2 3 

Členství v EU přináší  jenom 

mnoţství byrokratických nařízení 
2 3 2 

Lidem jako jste Vy se v Evropě 

otevírá řada příleţitostí 
2 2 3 

Od EU dostáváme mnohem víc, neţ 

do ní dáváme 
2 3 3 

 

 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 293 

2 303 

3 328 

Valid  924 

Missing 21 

 

První shluk hodnotí EU spíše pozitivně, akcentuje ovšem byrokratické zatíţení, které 

EU přináší. Lze je tedy nazvat jako „Pozitivci, citliví na byrokracii“.  

Druhá skupina se k EU staví rovněţ pozitivně, nepociťuje však, ţe by se jí díky členství 

v této instituci otevíraly nové příleţitosti. Tuto skupinu nazveme jako „Pozitivci, váhající 

ohledně výhod“. 

Převaţující negativismus lze vidět u skupiny č. 3, která hodnotí všechny kladné aspekty 

EU nesouhlasně a vice versa. Nazvěme tuto skupinu jako „Absolutní negativci“. 

Rok 2011 přináší do klasifikace změnu.  
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Final Cluster Centers (2011) 

 
Cluster 

1 2 3 

Vstup ČR do Evropské unie byl velkou a 

zásadní chybou 
3 3 2 

Zapojení do EU spíše zhoršuje naši 

bezpečnostní situaci 
3 3 2 

ČR je plnoprávným členem EU, vydobyla si 

zde své pevné místo 
2 3 3 

Členství v EU přináší  jenom mnoţství 

byrokratických nařízení 
3 2 1 

Lidem jako jste Vy se v Evropě otevírá řada 

příleţitostí 
2 3 3 

Od EU dostáváme mnohem víc, neţ do ní 

dáváme 
2 3 3 

 

 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 339 

2 331 

3 428 

Valid  1098 

Missing 11 

 

Oproti roku 2005 se zde vyděluje skupina „Absolutních pozitivců“, kteří jasně 

vyzdvihují všechny pozitivní aspekty EU a naopak nesouhlasí s těmi negativními.  

Na druhém pólu stojí „Absolutní negativci“, kteří jsou ve svých postojích konzistentní 

v obou letech.  

Třetí skupina je méně názorově vyhraněná, její postoj vůči EU je ambivalentní, souhlas 

udává pouze s byrokratickým zatíţením země, které EU přineslo. Lze je tedy označit za 

„Nevyhraněné antibyrokraty“. 

Zatímco v roce 2005 početně převaţovali lidé s kladným postojem vůči EU, který 

ovšem nebyl jednoznačný, rok 2011 přináší do klasifikace rozštěpení na osoby, které jiţ 

ohledně výhod EU v ţádném aspektu neváhají a na nevyhraněné, kteří se nepřiklání ani na 

jednu stranu škály negativní-pozitivní postoj, vadí jim ale jednoznačně byrokratismus EU. 

Skupina euroskeptiků je stabilní.  
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Příloha č. 4: Kontingenční tabulky klasifikace se 4 shluky a socio-ekonomických a 
politických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, vrstva, politické postoje) – rok 2005 

 

 
4 shluky * Pohlaví dotázaného Crosstabulation 

 
Pohlaví dotázaného 

Total Muţ Ţena 

4 shluky  Absolutní negativci Count 100 88 188 

% within 4 shluky 53,2% 46,8% 100,0% 

Adjusted Residual 1,1 -1,1  

Absolutní pozitivci Count 145 123 268 

% within 4 shluky 54,1% 45,9% 100,0% 

Adjusted Residual 1,7 -1,7  

Nevyhranění antibyrokraté Count 96 142 238 

% within 4 shluky 40,3% 59,7% 100,0% 

Adjusted Residual -3,4 3,4  

Nevyhranění antibyrokraté, 

cítící příleţitosti 

Count 115 108 223 

% within 4 shluky 51,6% 48,4% 100,0% 

Adjusted Residual ,6 -,6  

Total Count 456 461 917 

% within 4 shluky 49,7% 50,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,655
a
 3 ,009 

Likelihood Ratio  11,714 3 ,008 

Linear-by-Linear Association 1,623 1 ,203 

N of Valid Cases 917   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 93,49. 
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Crosstab 

 
Věkové kategorie 

Total 18-29 let  30-44 let  45-59 let  60 a více let  

4 shluky  Absolutní negativci Count 33 40 79 31 183 

% within 4 shluky 18,0% 21,9% 43,2% 16,9% 100,0% 

Adjusted Residual -3,4 -2,8 3,8 3,6  

Absolutní pozitivci Count 92 85 67 14 258 

% within 4 shluky 35,7% 32,9% 26,0% 5,4% 100,0% 

Adjusted Residual 3,2 1,0 -2,3 -2,8  

Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 43 77 89 30 239 

% within 4 shluky 18,0% 32,2% 37,2% 12,6% 100,0% 

Adjusted Residual -4,1 ,7 2,2 1,6  

Nevyhranění 

antibyrokraté, cítící 

příleţitosti 

Count 83 69 46 13 211 

% within 4 shluky 39,3% 32,7% 21,8% 6,2% 100,0% 

Adjusted Residual 4,1 ,8 -3,5 -2,1  

Total Count 251 271 281 88 891 

% within 4 shluky 28,2% 30,4% 31,5% 9,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 73,800
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio  74,791 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,072 1 ,000 

N of Valid Cases 891   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 18,07. 
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Crosstab 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání  

Total Základní 

Vyučen, n iţší 

střední 

Střední s 

maturitou 

Vysokoškols

ké 

4 shluky  Absolutní negativci Count 29 58 85 16 188 

% within 4 

shluky 

15,4% 30,9% 45,2% 8,5% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

1,7 1,3 -1,4 -1,3 
 

Absolutní pozitivci Count 32 58 136 44 270 

% within 4 

shluky 

11,9% 21,5% 50,4% 16,3% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

,0 -2,5 ,2 3,2 
 

Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 17 68 130 27 242 

% within 4 

shluky 

7,0% 28,1% 53,7% 11,2% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-2,7 ,4 1,4 ,0 
 

Nevyhranění 

antibyrokraté, cítící 

příleţitosti 

Count 32 66 110 16 224 

% within 4 

shluky 

14,3% 29,5% 49,1% 7,1% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

1,3 ,9 -,3 -2,2 
 

Total Count 110 250 461 103 924 

% within 4 

shluky 

11,9% 27,1% 49,9% 11,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,937
a
 9 ,003 

Likelihood Ratio  25,507 9 ,002 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,894 

N of Valid Cases 924   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 20,96. 

 

 



86 

 

 
Crosstab 

 

Subjektivní sociální vrstva 

Total 

Dolní 

vrstva 

Niţší střední 

vrstva 

Střední 

vrstva 

Vyšší střední 

vrstva 

4 shluky  Absolutní negativci Count 22 68 88 10 188 

% within 4 

shluky 

11,7% 36,2% 46,8% 5,3% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

4,2 3,1 -3,3 -2,3 
 

Absolutní pozitivci Count 6 62 160 42 270 

% within 4 

shluky 

2,2% 23,0% 59,3% 15,6% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-2,8 -1,9 ,7 3,8 
 

Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 14 77 139 12 242 

% within 4 

shluky 

5,8% 31,8% 57,4% 5,0% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

,2 1,8 ,0 -2,9 
 

Nevyhranění 

antibyrokraté, cítící 

příleţitosti 

Count 9 45 144 26 224 

% within 4 

shluky 

4,0% 20,1% 64,3% 11,6% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-1,1 -2,8 2,4 1,1 
 

Total Count 51 252 531 90 924 

% within 4 

shluky 

5,5% 27,3% 57,5% 9,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 57,960
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio  57,051 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,455 1 ,001 

N of Valid Cases 924   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,38. 
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Crosstab 

 

Levice-Pravice kategorie  

Total 

Levicové 

křídlo  Křídlo středu 

Pravicové 

křídlo  

4 shluky  Absolutní negativci Count 35 134 9 178 

% within 4 shluky 19,7% 75,3% 5,1% 100,0% 

Adjusted Residual 6,6 -1,3 -3,7  

Absolutní pozitivci Count 10 195 57 262 

% within 4 shluky 3,8% 74,4% 21,8% 100,0% 

Adjusted Residual -2,9 -2,1 4,8  

Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 14 190 29 233 

% within 4 shluky 6,0% 81,5% 12,4% 100,0% 

Adjusted Residual -1,2 1,2 -,5  

Nevyhranění 

antibyrokraté, cítící 

příleţitosti 

Count 10 176 23 209 

% within 4 shluky 4,8% 84,2% 11,0% 100,0% 

Adjusted Residual -1,9 2,2 -1,2  

Total Count 69 695 118 882 

% within 4 shluky 7,8% 78,8% 13,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66,622
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio  59,590 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,981 1 ,005 

N of Valid Cases 882   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 13,93. 
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Příloha č. 5: Kontingenční tabulky klasifikace se 4 shluky a socio-ekonomických a 

politických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, vrstva, politické postoje) – rok 2011 

 

 
Crosstab 

 
Pohlaví dotázaného 

Total Muţ Ţena 

4 shluky  Nevyhranění antibyrokraté Count 136 150 286 

% within 4 shluky 47,6% 52,4% 100,0% 

Adjusted Residual -,4 ,4  

Negativci, cítící příleţitosti Count 119 121 240 

% within 4 shluky 49,6% 50,4% 100,0% 

Adjusted Residual ,4 -,4  

Absolutní negativci Count 147 181 328 

% within 4 shluky 44,8% 55,2% 100,0% 

Adjusted Residual -1,6 1,6  

Absolutní pozitivci Count 130 113 243 

% within 4 shluky 53,5% 46,5% 100,0% 

Adjusted Residual 1,8 -1,8  

Total Count 532 565 1097 

% within 4 shluky 48,5% 51,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,427
a
 3 ,219 

Likelihood Ratio  4,430 3 ,219 

Linear-by-Linear Association ,670 1 ,413 

N of Valid Cases 1097   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 116,39. 

 

 



89 

 

 
Crosstab 

 
Věkové kategorie 

Total 18 aţ 29 let  30 aţ 44 let  45 aţ 59 let  60 a více let  

4 shluky  Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 43 79 76 88 286 

% within 4 

shluky 

15,0% 27,6% 26,6% 30,8% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-2,7 -,4 ,8 2,1 
 

Negativci, cítící 

příleţitosti 

Count 62 73 65 40 240 

% within 4 

shluky 

25,8% 30,4% 27,1% 16,7% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

2,3 ,7 ,9 -3,7 
 

Absolutní negativci Count 50 79 78 121 328 

% within 4 

shluky 

15,2% 24,1% 23,8% 36,9% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-2,8 -2,2 -,5 5,4 
 

Absolutní pozitivci Count 70 83 53 36 242 

% within 4 

shluky 

28,9% 34,3% 21,9% 14,9% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

3,7 2,2 -1,2 -4,5 
 

Total Count 225 314 272 285 1096 

% within 4 

shluky 

20,5% 28,6% 24,8% 26,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 64,555
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio  65,653 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,997 1 ,002 

N of Valid Cases 1096   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 49,27. 
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Crosstab 

 
Nejvyšší ukončené vzdělání  

Total Základní Vyučen Maturita VŠ 

4 shluky  Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 33 114 103 36 286 

% within 4 shluky 11,5% 39,9% 36,0% 12,6% 100,0% 

Adjusted Residual -,5 1,3 ,1 -1,4  

Negativci, cítící 

příleţitosti 

Count 37 71 97 35 240 

% within 4 shluky 15,4% 29,6% 40,4% 14,6% 100,0% 

Adjusted Residual 1,6 -2,6 1,7 -,2  

Absolutní negativci Count 41 147 111 30 329 

% within 4 shluky 12,5% 44,7% 33,7% 9,1% 100,0% 

Adjusted Residual ,0 3,6 -1,0 -3,6  

Absolutní pozitivci Count 25 69 82 64 240 

% within 4 shluky 10,4% 28,8% 34,2% 26,7% 100,0% 

Adjusted Residual -1,1 -2,9 -,6 5,7  

Total Count 136 401 393 165 1095 

% within 4 shluky 12,4% 36,6% 35,9% 15,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,006
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio  46,358 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,691 1 ,017 

N of Valid Cases 1095   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 29,81. 
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Crosstab 

 

Subjektivní sociální vrstva 

Total 

Dolní 

vrstva 

Niţší střední 

vrstva 

Střední 

vrstva 

Vyšší střední 

vrstva 

4 shluky  Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 15 105 152 12 284 

% within 4 

shluky 

5,3% 37,0% 53,5% 4,2% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-1,6 2,4 -,2 -2,2 
 

Negativci, cítící 

příleţitosti 

Count 6 65 147 19 237 

% within 4 

shluky 

2,5% 27,4% 62,0% 8,0% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-3,3 -1,5 2,8 ,6 
 

Absolutní negativci Count 46 116 153 8 323 

% within 4 

shluky 

14,2% 35,9% 47,4% 2,5% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

5,5 2,1 -2,9 -3,9 
 

Absolutní pozitivci Count 14 55 135 38 242 

% within 4 

shluky 

5,8% 22,7% 55,8% 15,7% 100,0% 

Adjusted 

Residual 

-1,1 -3,3 ,6 5,9 
 

Total Count 81 341 587 77 1086 

% within 4 

shluky 

7,5% 31,4% 54,1% 7,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 86,435
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio  82,832 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,077 1 ,150 

N of Valid Cases 1086   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 16,80. 
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Crosstab 

 

Levice-Pravice kategorie  

Total 

Levicové 

křídlo  Křídlo středu 

Pravicové 

křídlo  

4 shluky  Nevyhranění 

antibyrokraté 

Count 36 212 35 283 

% within 4 shluky 12,7% 74,9% 12,4% 100,0% 

Adjusted Residual -1,4 2,4 -1,6  

Negativci, cítící 

příleţitosti 

Count 26 179 31 236 

% within 4 shluky 11,0% 75,8% 13,1% 100,0% 

Adjusted Residual -2,0 2,4 -1,1  

Absolutní negativci Count 82 212 30 324 

% within 4 shluky 25,3% 65,4% 9,3% 100,0% 

Adjusted Residual 6,0 -1,8 -3,7  

Absolutní pozitivci Count 21 149 71 241 

% within 4 shluky 8,7% 61,8% 29,5% 100,0% 

Adjusted Residual -3,2 -2,9 6,9  

Total Count 165 752 167 1084 

% within 4 shluky 15,2% 69,4% 15,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 78,981
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio  71,872 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,708 1 ,017 

N of Valid Cases 1084   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 35,92. 
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