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CVVM do svého listopadového šetření zařadilo otázky týkající se dvacetile-
tého výročí rozdělení Československa a vzniku samostatného českého státu. Ptali 

jsme se také na dnešní vztah Čechů k životu na Slovensku. Zjišťovali jsme jed-
nak zájem Čechů o různé oblasti života na Slovensku, jednak jejich názor na 

množství informací, jež jsou v České republice o životě na Slovensku k dispozici. 
Ve srovnání s jinými oblastmi Čechy nejvíce zajímá život běžných lidí na Sloven-
sku, informací o něm ale nemají dostatek. 

 
Informaci o zájmu Čechů o život na Slovensku shrnuje graf 1. Je z něj pa-

trné, že nejvíce Čechů, celkem zhruba polovina (51 %), se zajímá o život běž-
ných Slováků. V dalších sledovaných oblastech zájem o život našich sousedů vy-
jadřuje menší část populace. Přibližně stejný podíl o něco více než třetiny čes-

kých občanů se zajímá o slovenský sport (37 %), o kulturní dění (36 %) a o poli-
tické dění (35 %) na Slovensku. 
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Graf 1: Zájem Čechů o život na Slovensku1 

 
 

Zájem Čechů o život běžných lidí na Slovensku a o politické dění je častější 
mezi těmi, kdo tam mají přátele či známé. Z hlediska sociodemografických cha-
rakteristik populace je zájem o život na Slovensku a o tamní politické dění statis-

ticky významně častější u lidí ve věku nad 60 let a u lidí s vysokoškolským vzdě-
láním, méně častý je naopak mezi příslušníky nejmladší generace ve věku 15 až 

19 let, ale i mezi mladými ve věku 20 až 29 let. Zájem o kulturní dění u našich 
sousedů je silnější mezi Čechy se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 
Slovenský sport oslovuje zájemce napříč všemi skupinami české veřejnosti, aniž 

by bylo možné identifikovat nějaké častější skupiny diváků či fanoušků se speci-
fičtějšími charakteristikami. 

 
Graf 2: Množství informací o životě na Slovensku2 

 
 

Jak to dokládá graf 2, ukazuje se, že právě sledování sportu a politického 
dění představují dva nejvydatnější zdroje přísunu informací o životě na Sloven-

sku. Celkem více jak polovina populace se domnívá, že o sportu (56 %) a o poli-

                                                           
1 Znění otázky: „Zajímáte nebo nezajímáte se Vy osobně o a) kulturní dění, tzn. literaturu, divadlo, 
filmy, seriály na Slovensku, b) politické dění na Slovensku, c) sport na Slovensku, d) to, jak se žije 
běžným lidem na Slovensku?“ Varianty odpovědi: rozhodně se zajímá, spíše se zajímá, spíše se 
nezajímá, rozhodně se nezajímá. 
2 Znění otázky: „Řekněte, prosím, je podle Vás v České republice dostatek nebo nedostatek infor-
mací o Slovensku pokud jde o a) kulturní dění, tzn. literaturu, divadlo, filmy, seriály, b) politické 

dění, c) sport, d) to, jak se žije běžným lidem?“ Varianty odpovědi: rozhodně dostatek, spíše do-
statek, spíše nedostatek, rozhodně nedostatek. 
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tickém dění (54 %) je v České republice dostatek informací. Množství informací 
o kulturním dění na Slovensku pokládají za dostatečné zhruba dvě pětiny občanů 

(39 %). Pozornost zasluhuje zjištění, že množství informací o životě běžných lidí 
na Slovensku je dostatečné jen dle názoru slabé třetiny Čechů (31 %), zatímco 
celkem asi tři pětiny Čechů (61 %) si myslí, že je nedostatečné a bez mála dese-

tina lidí v této věci nemá žádný názor (8 % neví). Ukazuje se tak, že ačkoli život 
běžných lidí na Slovensku je oblastí, o níž mají Češi největší zájem (viz graf 1), 

existuje právě v této oblasti relativně největší nedostatek informací. 
 
Z hlediska sociodemografických charakteristik populace obecně častěji vy-

jadřují přesvědčení o dostatečnosti informací o životě na Slovensku lidé deklaru-
jící dobrou životní úroveň své domácnosti, lidé se špatnou životní úrovní naopak 

častěji pociťují informační deficit. Nedostatek informací o kulturním dění na Slo-
vensku je silněji vnímán lidmi ve věku 45 až 59 let. 

 

Některá zajímavá zjištění vyplývají rovněž z analýzy vzájemného vztahu 
obou položených baterií otázek. Lze konstatovat, že čím větší je zájem určitého 

jedince o slovenský sport, tím je pravděpodobnější, že o něm bude mít dostatek 
informací.3 Nejvíce informací o slovenském sportu přitom mají lidé, kteří se o něj 
nejvíce zajímají (tj. odpověď „rozhodně se zajímá“). I v oblasti kulturního a poli-

tického dění je obecně možné říct, že větší zájem jedince o danou oblast zname-
ná větší pravděpodobnost, že o této oblasti bude mít dostatek informací, a nikoli 

naopak (tj. u těch, kterým chybí informace, je o něco častější menší zájem).4 

                                                           
3 Hodnota Spearmanova korelačního koeficientu pro souvislost mezi zájmem o slovenský sport 
a množstvím informací o slovenském sportu je 0,24. 
4 Hodnota Spearmanova korelačního koeficientu pro souvislost mezi zájmem a množstvím informa-
cí činí pro oblast kulturního dění 0,15 a pro oblast politického dění 0,12. 


