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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: kunstat@soc.cas.cz

Názory na Chartu 77

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2004
Otázky: PO. 17, PO. 18
Termín terénního šetření: 9. – 16. února 2004
Počet respondentů: 1045
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 22. 3. 2004
Zpracoval: Daniel Kunštát

V únorovém šetření se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo na názory občanů
na působení Charty 77. Dotázaným byly stejně jako v roce 1993 položeny dvě
uzavřené otázky. První mapovala obecné hodnocení činnosti Charty 771, druhá se
zaměřila na názory na to, co bylo důvodem podepisování tohoto dokumentu2.
Výsledky včetně srovnání přinášejí tabulky 1 a 2.

Tabulka 1:  Hodnocení činnosti Charty 77 – srovnání (údaje v %)

III/1993 II/2004
systematicky připravovala zánik komunistického režimu 22 28
svou činností nic neovlivnila, režim by se zhroutil stejně 25 31
svou činností vlastně všechny občany ohrožovala 2 3
o její činnosti vím tak málo, že to nemohu posoudit 51 38
Celkem 100 100

Z přehledu v tabulce 1 vyplývá, že 28 % respondentů se domnívá, že Charta 77
připravovala zánik komunistického režimu, bezmála třetina (31 %) má za to, že
svou činností nic neovlivnila, 3 % se domnívají, že ohrožovala ostatní občany a
38 % nedokáže činnost Charty 77 vůbec posoudit (není bez zajímavosti, že
v roce 1993 šlo o 51 %).

                                                          
1 Otázka: „Když se vrátíme před listopad 1989, myslíte si, že Charta 77 byla skupina lidí, která

systematicky připravovala zánik komunistického režimu, svou činností nic neovlivnila, režim by se
zhroutil stejně, svou činností vlastně všechny občany ohrožovala, nebo o její činnosti víte tak
málo, že to nemůžete posoudit?“

2 Otázka: „Domníváte se, že hlavním důvodem, proč lidé podepisovali prohlášení Charty, byla
kritika normalizačního režimu, snaha o nápravu poměrů, svržení komunismu, boj proti němu,
získat hmotné výhody, které poskytoval Západ, otevřít si cestu k emigraci, vyjádřit solidaritu
s přáteli, nebo to byl pokyn StB (Státní bezpečnosti)?“
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Tabulka 2: Důvody podepisování Charty 77 – srovnání (v %)

III/1993 II/2004
kritika normalizačního režimu, snaha o nápravu poměrů 46 41
svržení komunismu, boj proti němu 27 21
získat hmotné výhody, které poskytoval Západ 15 9
otevřít si cestu k emigraci 2 4
vyjádřit solidaritu s přáteli 4 6
pokyn StB - Státní bezpečnosti 2 1
neví 4 18
Celkem 100 100

Jak vyplývá z tabulky 2, více než dvě pětiny respondentů (41 %) se domnívají,
že důvodem podpisu Charty 77 byla kritika normalizačního režimu, více než
pětina (21 %) předpokládá, že šlo o svržení komunismu, necelá desetina (9 %)
vidí za podpisem získání výhod ze Západu, 4% otevření si cesty do emigrace, 6
% vyjádření solidarity s příteli, 1 % pokyn StB a bezmála pětina (18 %) se
k otázce nedokázala vyjádřit.


