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Technické parametry 

Výzkum: Naše společnost, v13-10 

Realizátor: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Termín terénního šetření: 7. – 14. 10. 2013 

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 

Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných: 1039 

Počet tazatelů: 248 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky: OV.201 

Zveřejněno dne: 18. listopadu 2013 

Zpracovala:  Anežka Příběnská 

 

 

V říjnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali občané České 

republiky svůj názor na to, jak důležité je podle nich připomínat si význam českých 

státních a ostatních svátků. 

 

Jak ukazuje graf 1, u všech státních a ostatních svátků, na něž jsme se dotázali, 

převažuje hodnocení, že je (rozhodně či spíše) důležité si je připomínat. Opačný názor 

zastává vždy pouze menšina respondentů. Jako nejdůležitější vnímají čeští občané 

připomínku Dne vzniku samostatného československého státu 28. 10. (součet odpovědí 

„rozhodně důležité“ a „spíše důležité“ tvoří 93 %), Štědrého dne 24. 12. (92 %) a Dne 

vítězství 8. 5. (90 %). U prvních dvou jmenovaných svátků nadto více než dvě třetiny 

dotázaných zvolili odpověď „rozhodně důležité“ (67 % v případě Štědrého dne, 65 % 

v případě Dne vzniku samostatného čs. státu). Více než čtyři pětiny obyvatel považují za 
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důležité slavit Den české státnosti 28. 9. známý i jako svátek sv. Václava (85 % 

po součtu odpovědí „rozhodně důležité“ a „spíše důležité“), Den boje za svobodu a 

demokracii 17. 11. (84 %) a Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. (81 %). Přibližně tři 

čtvrtiny obyvatel pak pokládají za důležité připomínat si Den slovanských věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje 5. 7. (77 %), Velikonoční pondělí (76 %) a Den obnovy samostatného 

českého státu 1. 1. (72 %). Na posledním místě se z kategorie státních a ostatních 

svátků umístil Svátek práce 1. 5., jehož připomínku však jako rozhodně nebo spíše 

důležitou chápe i tak 70 % dotázaných. Pro srovnání byla do baterie zařazena také 

položka „Vaše narozeniny“, jejichž slavení považuje za důležité znatelně menší podíl 

občanů, a to 56 %. U této položky jsme zaznamenali také nejvyšší podíl záporných 

odpovědí, tedy „spíše nedůležité“ nebo „rozhodně nedůležité“ – jejich součet tvoří 

v případě narozenin 39 %, zatímco Svátek práce považuje za nedůležitý 27 % a Den 

vzniku samostatného československého státu 28. 10. pouze 5 % respondentů. 

 

Graf 1: Je důležité připomínat si význam následujících svátků (v %)1 

Pozn.: Uvedené svátky jsou řazeny sestupně podle součtu podílů odpovědí „rozhodně důležité“ a 

„spíše důležité“. 
Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, 7. – 14. 10. 2013, 1039 respondentů starších 15 
let, osobní rozhovor. 
 

 

Podrobnější analýza ukázala, že veřejné mínění o důležitosti připomínání uvedených 

svátků se liší v závislosti na některých sociodemografických charakteristikách, ne však u 

každého svátku stejným způsobem. Můžeme je rozdělit do několika skupin podle toho, 

která sociodemografika diferencují názor respondentů na jejich význam. 

                                                           
1
 Znění otázky: „Je podle Vás důležité nebo nedůležité připomínat si význam následujících státních 

svátků? …“ 
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Podle církve, k níž se dotázaní přihlásili, se liší jejich mínění o tom, jak důležité je 

připomínat si význam Velikonočního pondělí, Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje 5. 7., Dne upálení mistra Jana Husa 6. 7. a Dne české státnosti 28. 9. Tři 

z těchto svátků považují staticky významně častěji za důležitější ti, kteří se hlásí 

k římskokatolické církvi. Pouze Den upálení mistra Jana Husa pokládají za důležitější 

častěji než ostatní dotázaní protestanti. 

Názor na význam dalších čtyř svátků se pak liší především podle toho, kam se 

respondent řadí na škále politické pravice a levice, příp. podle toho, kterou stranu by volil 

do Poslanecké sněmovny. Jedná se o Svátek práce 1. 5., Den vítězství 8. 5., Den obnovy 

samostatného českého státu 1. 1. a Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. Zatímco 

první dva jmenované svátky považují za důležitější častěji sympatizanti levice, resp. 

především voliči KSČM, připomínat si další dva jmenované svátky (Den obnovy 

samostatného českého státu a Den boje za svobodu a demokracii) je pro tyto 

respondenty častěji než pro ostatní nedůležité. Naopak za významné je častěji považují 

sympatizanti pravice, lidé, kteří svou životní úroveň považují za dobrou, a v případě Dne 

boje za svobodu a demokracii 17. 11. také lidé s vyšším vzděláním. 

Věk potom diferencuje především názor na důležitost vlastních narozenin, jejichž slavení 

za významné pokládají lidé do 29 let, zatímco respondenti starší 45 let častěji volili 

odpověď „spíše nedůležité“ a respondenti nad 60 let vybírali její krajní variantu 

„rozhodně nedůležité“. 

Připomínat si Den vzniku čs. státu 28. 10. a Štědrý den 24. 12., tedy dva svátky, které 

se v žebříčku důležitosti umístily na prvních příčkách, považují lidé za významné bez 

výraznějších rozdílů podle sociodemografických charakteristik.  


