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Rozdělení Československa jako společenské téma 

 
 
Technické parametry 
 

Výzkum: Naše společnost 2007, v07-12 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 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: 3. 12. – 10. 12. 2007 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1056 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PO.59, PO.60, PO.61 
Zveřejněno dne: 17. ledna 2008 
Zpracovala: Paulína Tabery 

 
 
Při příležitosti 15 let od rozdělení Československa Centrum pro výzkum veřejného 

mínění ve svém pravidelném prosincovém výzkumu Naše společnost zjišťovalo, zda je 
rozpad federace pro občany České republiky stále aktuálním tématem a zda je podle nich 
důležité připomínat si rozdělení jako důležitou událost českých dějin. 

Pro výraznou většinu (81 %) obyvatel České republiky není rozdělení 
Československa stále živým a současným tématem1. Podobně si téměř tři čtvrtiny (71 %) 
myslí, že o důvodech rozdělení by se nadále nemělo diskutovat2. Aby se rozdělení 
Československa připomínalo jako významná událost českých dějin považuje za důležité 
necelá třetina (32 %) veřejnosti3. Obecně tedy lze konstatovat, že rozdělení 
Československa není pro občany v současné době již aktuálním tématem, o kterém by 
cítili potřebu nadále vést diskusi. 

 

                                                           
1 Znění otázky: „Je pro Vás rozdělení Československa stále živým a současným tématem? 
Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne.“ 
2 Znění otázky: „Mělo by se podle Vás o důvodech a příčinách rozdělení Československa i nadále 
diskutovat? Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne.“ 
3 Znění otázky: „Myslíte si, že je důležité, aby se rozdělení Československa připomínalo jako 
významná událost českých dějin? Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne.“ 
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Názory obyvatel na rozdělení Československa jako 
společenské téma
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připomínalo jako významná událost
českých dějin?"
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příčinách rozdělení Československa

i nadále diskutovat?"

"Je pro Vás rozdělení
Československa stále živým a

současným tématem?"

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví
 

 
Největší rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik se projevily u věku 

a to v otázkách, zda je rozdělení Československa stále živým a současným tématem a 
zda by se o příčinách rozdělení mělo i nadále diskutovat. Lidé ze starších věkových 
skupin (45 – 59 let a 60 a více let) o něco častěji než mladší ročníky považují rozpad 
federace za aktuální téma (viz graf na následující straně). Také je mezi nimi ve srovnání 
s mladšími větší podíl těch, podle nichž by se o důvodech a příčinách rozdělení mělo i 
nadále diskutovat (viz graf na následující straně). Je zajímavé, že v názorech pro a proti 
v otázce, zda je důležité, aby se rozdělení připomínalo jako významná událost českých 
dějin, nejsou rozdíly u lidí různého věku tak znatelné. 

 
U jiných charakteristik jako je například pohlaví, vzdělání nebo životní úroveň 

domácnosti se statisticky významné odlišnosti mezi respondenty neobjevily. 
 
Rozdíl v mínění obyvatel se však ukazuje podle toho, zda si myslí, že rozdělení 

Československa bylo či nebylo nutné. Lidé, kteří si myslí, že rozdělení federace nebylo 
nutné, se častěji domnívají, že rozdělení Československa je stále živým a současným 
tématem (24 % je tématem : 73 % není tématem), než ti, kteří jsou přesvědčeni o 
nutnosti rozdělení (5 % je tématem : 94 % není tématem).4 

 

                                                           
4 Dopočet do 100 % tvoří odpověď „nevím“. 
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Rozdělení Československa jako živé a současné 
téma 

(rozdíly podle věku)
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Další diskuse o příčinách rozdělení Československa 
(rozdíly podle věku)
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