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Příloha 1 
Základní informace o Makedonii 

 

Ústavní název země Republika Makedonie 

Název používaný v EU a na 
multilaterálních fórech 

Bývalá jugoslávská repubika Makedonie 

Státní zřízení Pluralitní parlamentní demokracie 

Prezident Gjorge Ivanov 

Premiér Nikola Gruevský 

Rozloha Makedonie 25 713 km2 

Počet obyvatel 2 048 619 obyvatel 

Hustota zalidnění 78,66 na km2 

Střední délka života muži: 71,79 let, ženy: 76,73 let 

Národnostní složení 
Makedonci (64%), Albánci (25%), Turci 

(4%) , Rómové (3%), Srbové (2%) 

Náboženské složení 
pravoslavné (67%), islám (30%), 

římskokatolické (0,5%) 

Úřední jazyk 
makedonština, v oblastech s více jak 20% 
přítomností Albánců je možno používat 

albánštinu 

Hlavní město Skopje 

Měna 
MKD - makedonský denár; 1 EUR = 61,6 

MKD; 1 CZK = 2,47 MKD1 

Členství v mezinárodních organizacích OSN, WTO 

     Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012f, vlastní zpracování. 
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Příloha 2    
Dotazník k diplomové práci 

 
Jmenuji se Hana Dančáková, tento dotazník slouží jako podklad k mé DP. Dotazník je zcela 
anonymní, nezabere Vám víc jak 5 minut Vašeho času a je zaměřen na problematiku 
Evropské unie a budoucí přistoupení Makedonie k EU.  
 
Předem děkuji za vyplnění dotazníku.     *Povinné pole 
 
Jaký máte vztah k EU?* 

 kladný 
 záporný 

 
 
Zajímáte se od dění v Evropské unii?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
 
Víte, kolik má EU v současnost členských 
států?* 

 ano  
 ne 

 
 
Víte, že v rámci EU existují i kandidátské 
země?* 

 ano  
 ne 

 
 
Má podle Vás členství v EU pro členské 
země v současné době smysl?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
 
Kdyby Vaše země již nebyla členem EU, 
byl/a byste pro vstup do EU? *  

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

Měla by se EU dále rozšiřovat, nebo 
ukončit své rozšíření v r. 2013 po 
přistoupení Chorvatska?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Pokud by se měla EU dále rozšiřovat, která 
z kandidátských zemí by se podle Vás 
měla stát dalším členem?* 

 Černá Hora 
 Island 
 Makedonie 
 Turecko 
 Srbsko 

 
Mělo podle vás vliv udělení statutu 
kandidátské země na politickou stabilitu 
Makedonie?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Myslíte si, že by se měla Makedonie stát 
nejprve členem NATO a poté členem 
EU?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Existují nějaká kritéria, která musí 
kandidátské země splnit, aby se staly 
členskými zeměmi? Pokud ano, vypište 
jaké.* 
Odpověď :       
 

Zdroj: Google.com [online], 2012a, vlastní zpracování. 
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Příloha 3 

Dotazník k diplomové práci – 2. část

Pohlaví:* 
 žena 
 muž 

 
 
Národnost:* 
Odpověď:       
 
 
Vzdělání:* 

 základní 
 středoškolské 
 středoškolské s maturitou 
 vysokoškolské 

Věk:* 
 15 – 25 let 
 26 – 35 let 
 36 – 45 let 
 46 – 55 let 
 56 – 65 let 
 65 let a více 

 
Zaměstnání:* 

 student 
 zaměstnaný 
 nezaměstnaný 
 důchodce 
 jiné       

Zdroj: Google.com [online], 2012a, vlastní zpracování. 
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Příloha 4 
Questionnaire for graduate work 

 
My name is Hana Dančáková. This questionnaire serves as a basis for my thesis. The 
questionnaire is completely anonymous and takes no more than five minutes. Questions are 
focused on the European Union and the future accession of Macedonia to the EU.  
 
Thank you for completing a questionnaire.       *Mandatory question 
 
What is your relationship to the EU? 

  positive 
  negative 

 
Are you interested in what happens in the 
EU 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
Do you know how many member states is 
in the EU? 

 yes  
 no 

 
Do you know that there are candidate 
countries in the EU? 

 yes  
 no 

 
Do you think that membership of the EU 
makes sense for the member states? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
If your country is already an EU member, 
would you again to enter to the EU?If your 
country is no longer a member of the EU, 
were you to enter the EU? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 

Should the EU continue to expand, or 
terminate its expansion in 2013 after 
Croatia's accession? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
If the EU should continue to expand, 
which of the candidate country should be 
the next member (in your opinion)? 

 Montenegro 
 Iceland  
 Macedonia  
 Turkey  
 Serbia 

 
Do you think that the granting of candidate 
status has impact to Macedonia's political 
stability? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
Do you think that Macedonia should first 
become a member of NATO and then EU 
member? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know 
 no 
 rather not 

 
Are there any criteria that candidate state 
must fulfill to become a member state? If 
yes, write which.  
Answer:       

 Zdroj: Gogole.com [online], 2012b, vlastní zpracování 
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Příloha 5 
Questionnaire for graduate work – 2. část

Sex 
 female 
 male 

 
 
Nationality 
Answer:       
 
Education 

 basic 
 secondary 
 secondary with GCE 
 university 

 
 

Age 
 15 - 25 years 
 26 - 35 years 
 36 - 45 years 
 46 - 55 years 
 56 - 65 years 
 65 years and over 

 
 
Employment 

 student 
 employed 
 unemployed 
 pensioner 
 other       

 
Zdroj: Gogole.com [online], 2012b, vlastní zpracování 
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Příloha 6 
Obchodní výměna ČR – Makedonie/FYROM (v tis. EUR) 

 

 
 
 
 
 

Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012c. 


