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Součástí listopadového šetření CVVM byla též baterie otázek, které měly zjistit,
jak

respondenti

hodnotí

rozpad

bývalého

Československa,

a

tedy

vznik

samostatné České a Slovenské republiky k 1. lednu roku 1993, i vztahy mezi
obyvateli obou zemí dnes.
Před třinácti lety souhlasila podle vlastního vyjádření s rozdělením federace
pouze čtvrtina dotázaných (25 %), naopak odpůrců rozdělení bylo v daném
období dvakrát více (53 %)1 – viz tabulku 1 na následující straně. Rozložení
odpovědí se oproti stejnému šetření v roce 2003 statisticky významně nezměnilo,
početní nárůst jsme zaznamenali pouze v případě odpovědí „neví“, a to zvláště a
z pochopitelných důvodů u oslovených z věkové kategorie 15-29 let.

Znění otázky: „V roce 1993 bylo rozděleno Československo na Českou a Slovenskou
republiku. Pokuste se, prosím, si vzpomenout, zda jste byl tehdy pro nebo proti
rozdělení. Byl jste rozhodně pro; spíše pro; spíše proti; rozhodně proti?“
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Tab. 1: Jak lidé hodnotili rozdělení Československa v roce 1993 (v %)
rozhodně pro
spíše pro
spíše proti
rozhodně proti
neví
pro/proti

2003
8
18
33
26
15
26/59

2006
7
18
32
21
22
25/53

Odpověď „rozhodně pro“ volili významně častěji muži než ženy, „rozhodně proti“
pak tehdy byli nejčastěji dotázaní šedesátiletí a starší a také respondenti, kteří se
na jedenáctistupňové levopravé škále politických postojů sami řadí výrazně
nalevo (na stupně 1, 2 a 3).
Z tabulky 2 vyplývá, že více než polovina oslovených (56 %) dnes hodnotí
rozdělení společného státu Čechů a Slováků jako správný krok, naopak jako
nesprávný jej vnímá „pouze“ něco přes třetinu dotázaných (34 %)2. V této
souvislosti je zaznamenáníhodný zejména vcelku významný nepoměr mezi
podílem těch, kteří podle vlastního sdělení v době rozpadu společného státu
s rozdělením souhlasili (25 %), a podílem respondentů, kteří rozdělení v
současné době považují za krok správným směrem (56 %).
Jako rozhodně správný krok vnímají rozdělení Československa potenciální voliči
ODS, pro občany, kteří by podle svých slov volili KSČM, a pro respondenty
z věkové kategorie 60+ byl tento krok naopak rozhodně špatný.

Tab. 2: Jak lidé hodnotí rozdělení Československa dnes? Jako krok… (v %)
rozhodně správný
spíše správný
spíše špatný
rozhodně špatný
Neví
správný/špatný

2003
18
37
25
11
9
55/36

2006
18
38
22
12
10
56/34

Znění otázky: „Jak tento krok dnes hodnotíte? Byl rozhodně správný; spíše správný;
spíše špatný; rozhodně špatný?“
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Zajímavá zjištění přineslo i hodnocení současných vztahů mezi Čechy a Slováky v
porovnání se situací v době před rozdělením. Z tabulky 3 je patrné, že bezmála
polovina oslovených (47 %) považuje kvalitu dnešních vztahů mezi Čechy a
Slováky za stejnou oproti období před rozpadem společného státu3. Zhruba
čtvrtina dotázaných je dokonce považuje za lepší, za horší pak jen 18 %.

Tab. 3: Vztahy mezi Čechy a Slováky jsou oproti době před rozdělením… (v %)
rozhodně lepší
spíše lepší
stejné
spíše horší
rozhodně horší
neví

2003
7
25
44
15
2
7

2006
5
19
47
16
2
11

Že jsou dnes vztahy Čechů a Slováků rozhodně lepší než v minulosti, si myslí
lidé, kteří označili životní úroveň své domácnosti jako velmi dobrou. Respondenti
z věkové kategorie 15-21 let velmi často nedovedli zhodnotit jak současné
vztahy mezi obyvateli obou zemí, tak rozdělení federace, a volili tedy ve velké
míře odpověď „nevím“.

Znění otázky: „Jsou podle Vás současné vztahy mezi Čechy a Slováky oproti době před
rozdělením rozhodně lepší; spíše lepší; stejné; spíše horší; rozhodně horší?“
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