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Více jak čtyři sta osob projevilo zájem o zítřejší debatu 

na téma "Mediální obraz EU – jak se orientovat mezi 

hoaxy a pravdou?" Setkání, pořádané Evropskou komisí v 

ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu ve 

spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, 

proběhne v již nyní zájemci obsazeném sále Evropského 

domu v Praze. „Odbornou i laickou veřejnost enormně 

zajímá téma mediálního obrazu EU. Česká 

společnost je rozpolcena v hodnocení přínosů Unie, 

kdy mezi eurooptimisty převládají mladí lidé a 

podnikatelé. Veřejné mínění je přitom výrazně 

ovlivněno postoji tuzemských médií,“ říká ředitel 

Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír 

Bartovic. 

EUROPEUM upozorňuje na to, že podle průzkumů EU 

podporuje a setrvání v ní požaduje 73 procent 

mladých obyvatel ČR (Bertelsmann Stiftung, 2017). Také 

mezi třemi čtvrtinami podnikatelů a manažerů velkých firem 

jednoznačně převažuje pozitivní vnímání přínosů pro 

Českou republiku (Průzkum České spořitelny a Svazu 

průmyslu a dopravy ČR, 2014). Nehledě na to převážná část 

české populace je vůči EU skepticky naladěna.  

Svůj díl na současném stavu nesou česká média a 

jejich snaha přinést šokující informace, čemuž mnohdy 

podřizují způsob prezentace. Příkladem může být titulní 

strana nejčtenějšího českého deníku uvádějící, že EU chce 

zakázat hranolky. V českých médiích vysoce převažují 

negativní informace o EU a jejích institucích nad 

pozitivními zprávami. 

Další informace o akci najdete na facebookové události 

či na webu Café Evropa a Zastoupení Evropské komise ČR.

 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank zaměřený na evropskou integraci a soudržnost. 

Provádí výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky. 
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▪ Tři čtvrtiny mladých Čechů a stejný podíl velkých podnikatelů podporují setrvání ČR v Evropské 

unii a vidí přínosy členství pozitivně. Zbytek republiky je vůči Unii vyhraněn odmítavě.  

Proč tomu tak je? Odpověď by měla přinést debata ze série Café Evropa, kterou spolupořádá 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. 
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