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Občané k rozdělení Československa před 10 lety
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Alice Glasová

Začátkem příštího roku uplyne již 10 let od rozdělení Československa na Českou
a Slovenskou republiku. CVVM SoÚ se ve svém pravidelném výzkumu Naše
společnost 2002 zajímalo, jak tento historický krok dnes lidé vidí.
Nejprve jsme požádali respondenty, aby si vzpomněli, zda byly před 10 lety
pro nebo proti rozdělení1. Výsledky přináší graf 1.
Graf č.1: Postoje občanů k rozdělení Československa před 10 lety
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Jen menší část občanů (22%) byla tehdy podle vlastní výpovědi pro rozdělení.
Většina (60%) uvádí, že byla proti rozdělení a 18% už neví.
S rostoucím věkem byl odpor k rozdělení častější (30-44 let 66% proti rozdělení,
45-59 let 71%, nad 59 let 77%). Pro byli častěji lidé s maturitou, podnikatelé,
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Otázka: „Začátkem příštího roku uplyne již 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: ……….…“
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naopak proti důchodci. Pro rozdělení byli také častěji přívrženci ODS, méně často
stoupenci KSČM.
Jak tento krok rozdělení Československa hodnotí občané dnes2? Kladné a
záporné postoje jsou víceméně v rovnováze (viz graf 2). Za správné nyní
označuje rozdělení 43% oslovených občanů, za špatné 46%. Asi desetina
respondentů nevěděla.
Graf č.2: Postoje občanů k rozdělení Československa před 10 lety
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Jako špatné vidí častěji rozdělení republiky před 10 lety lidé nad 59 let, důchodci,
dělníci a lidé s deklarovanou špatnou životní úrovní. Podle volebních preferencí je
za správné více považují stoupenci ODS, méně často příznivci KSČM a ČSSD.
Pětina občanů, jenž byla před 10 lety pro rozdělení našeho státu i dnes tento
krok hodnotí jako správný. Další dvě pětiny lidí, kteří byli proti, nadále považují
tento krok za špatný. 15% dotázaných připustilo, že původně byli proti rozdělení,
ale dnes si myslí, že bylo správné. Jen asi 1% respondentů vykazuje, že byli pro
rozdělení republiky, ale nyní tento krok považují za špatný.
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Otázka: „Jak tento krok dnes hodnotíte? Byl:
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……………..”

