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CVVM SoÚ se ve svém pravidelném lednovém šetření mimo jiné zaměřilo na
postoje občanů k rozdělení československé federace na Českou a Slovenskou
republiku. První otázka mapovala, jakým způsobem lidé podle svých současných
vědomostí hodnotili rozdělení federace před deseti lety, tj. právě v době faktické
rozluky.1 Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1- Jak lidé hodnotili rozdělení Československa před deseti lety?

rozhodně
pro

spíše pro spíše proti rozhodně
proti

neví pro/proti

8 18 33 26 15 26/59

Podle vlastního vyjádření souhlasila před deseti lety s rozdělením
Československa pouze čtvrtina dotázaných (26 %), naopak odpůrců rozdělení
bylo v daném období dvakrát více (59 %).

Další otázka se zaměřila na to, jak dotázaní hodnotí rozpad Československa
dnes.2

Tabulka 2- Jak lidé hodnotí rozdělení Československa dnes?

rozhodně
správný

spíše
správný

spíše
špatný

rozhodně
špatný

neví správný/
špatný

18 37 25 11 9 55/36

Z tabulky 2 vyplývá, že více než polovina respondentů (55 %) dnes
hodnotí rozdělení společného státu Čechů a Slováků jako správný krok, naopak
jako nesprávný jej vnímá více než třetina dotázaných (36 %). V této souvislosti

                                                          
1 Otázka: „Začátkem letošního roku uplynulo 10 let od rozdělení Československa na Českou a Slovenskou

republiku. Pokuste se, prosím, si vzpomenout, zda jste byl tehdy pro nebo proti rozdělení . Byl jste…”
2 Otázka: „Jak tento krok dnes hodnotíte? Byl…”
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je pozoruhodná především poměrně významná diskrepance mezi podílem těch,
kteří podle vlastního sdělení před deseti lety souhlasili s rozdělením (26 %), a
podílem respondentů, kteří rozdělení v současné době považují za krok správným
směrem (55 %).

Poslední otázka se soustředila na hodnocení současných vztahů mezi Čechy a
Slováky v porovnání se situací v době před rozdělením.3

Tabulka 3- Jaké jsou vztahy mezi Čechy a Slováky oproti době před
rozdělením?

rozhodně
lepší

spíše lepší stejné spíše horší rozhodně
horší

neví

7 25 44 15 2 7

Z tabulky 3 je patrné, že bezmála polovina oslovených (44 %) považuje
kvalitu dnešních vztahů mezi Čechy a Slováky za stejnou oproti období před
rozpadem společného státu. Zhruba třetina dotázaných (32 %) je dokonce
považuje za lepší, za horší pak jen 17 %.

                                                          
3 Otázka: „Jsou podle Vás současné vztahy mezi Čechy a Slováky oproti době před rozdělením…“


