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Metodika výzkumu – analogická v ČR a v SR

Velikost vzorku

Česká republika: N = 1000 respondentů

Slovensko: N = 1001 respondentů

Termín dotazování 1. 12. – 9. 12. 2017

Metoda sběru dat Telefonické dotazování vyškolenými operátory (CATI)

Výběr náhodný výběr pevných a mobilních linek s kontrolou sociodemografických kvót respondentů

Reprezentativita
Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle:
• základních sociodemografických proměnných (pohlaví, kraj, věk, vzdělání, velikost místa bydliště)
• ekonomického statusu a minulé volené strany (dovážení dat)

Realizátor a zadavatel výzkum realizovala společnosti MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro Českou televizi a RTVS

Statistická odchylka 
Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů 
až +/- 4,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů.
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Jak číst tuto zprávu?

Zpráva je rozdělená do tří částí:
I. Rozdělení Československa
II. Znalosti a představy o druhé zemi
III. Soužití a budoucnost Čechů a Slováků

Na začátku každé kapitoly je shrnutí zjištění z této kapitoly. Informace o metodice jsou umístěny na začátku zprávy, popis vzorku na jejím konci.

V grafech jsou vlajkou odlišeny odpovědi Čechů a Slováků. Například graf níže ukazuje, že většina Čechů s fiktivní otázkou souhlasí (60 %), zatímco 
Slováci jen ve 40 % případů.

V tomto poli se nachází znění otázky. Pokud byla otázka pro Česko a Slovensko odlišná, uvedeny jsou obě varianty.

Velikost vzorku (N)

Komentář, který shrnuje rozdíly mezi odpověďmi Čechů 
a Slováků.

Popis odpovědí českých respondentů. Tento 
komentář popisuje, jak se liší odpovědi Čechů 
například podle věku, vzdělání či podle toho, zda 
někdy byli na Slovensku. 

Popis odpovědí slovenských respondentů. Tento 
komentář popisuje, jak se liší odpovědi Slováků 
například podle věku, vzdělání či podle toho, zda 
někdy byli v České republice. 
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I. Rozdělení Československa
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I. Rozdělení Československa – shrnutí

• Zatímco Češi vnímají událost začátku roku 1993 častěji jako rozdělení federace, Slováci ji spontánně většinou popisují z hlediska vzniku nového 
státu. Vnímání této události výrazně souvisí s věkem – mladší respondenti v obou zemích ji častěji popisují jako vznik samostatného Česka či 
Slovenska.

• Češi si častěji než Slováci myslí, že jejich samostatný stát je proti porevolučnímu Československu ekonomicky silnější a schopný hájit své 
zahraniční zájmy. Slováci vyzdvihují přirozenost samostatného státu a jsou schopni se s ním lépe ztotožnit, než s federací. 

• Nejvíce Čechů a Slováků si myslí, že hlavním důvodem rozpadu federace byly politické ambice tehdejších politiků – V. Klause a V. Mečiara. Mezi 
další často vnímané důvody patří touhy po národním státě, nespokojenost Slováků s postavením ve federaci, ekonomická nerovnost a
centralizace úřadů v Praze. Slováci všem těmto důvodům dávají vyšší váhu. 

• Češi a Slováci se shodují v průměrném odhadu toho, kolik Čechů si přálo rozpad federace (36–38 %), i v tom, že pro rozdělení byla přibližně 
polovina Slováků. Ve srovnání s realitou let 1991-1992 ovšem procento lidí, kteří uváděli, že by hlasovali v referendu pro rozdělení, spíše 
nadhodnocují (odhad odpovídá podpoře z konce roku 1992, když už bylo rozdělení nevyhnutelné).

• Jako správné hodnotí rozdělení Československa menšina Čechů (42 %) a většina Slováků (57 %). V obou zemích hodnotí rozpad za správný častěji 
mladší lidé. 

• V obou zemích mírně převládá názor, že rozdělení více získali Češi. U obou národů platí, že pozitivněji pro svou zem hodnotí rozpad mladší a 
střední generace. 

• O rozdělení federace se mělo podle většiny slovenských i českých respondentů rozhodnout v referendu. Mírně menší zpětná podpora referenda 
na Slovensku může být mimo jiné dána tím, že zde je rozdělení více schvalováno. 

• V hypotetickém referendu by většina Čechů i Slováků, kterým bylo v době rozdělení federace alespoň 15 let by hlasovala proti rozdělení zemí. 
Pro setrvání federace by častěji hlasovali Češi. V obou zemích existuje část lidí, která by hlasovala proti rozdělení, ale zpětně ho hodnotí jako 
správné (20 % v ČR, 16 % v SR).

• Vztahy Čechů a Slováků hodnotí oba národy pozitivně. Zhruba 30 % Čechů lépe hodnotí současné vztahy než vztahy v době Československa, 
stejný postoj zastává 17 % Slováků. 
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Co se stalo 1. 1. 1993? (spontánní odpověď)

OT01. K jaké významné události došlo v naší zemi 1. 1. 1993? | Vypište: 
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vznik samostatného Česka / Slovenska

rozdělení Československa na SR a ČR

jiná odpověď

nevím

Češi Slováci

N ČR = 1000; N SR = 1001

Události 1. ledna 1993 jsou popisovány v Česku a na 
Slovensku z rozdílné historické perspektivy. Slováci je 
spontánně většinou (63 %) popisují z hlediska nového 
státu („vznik samostatného Slovenska“), Češi většinou 
(53 %) z hlediska rozpadnuvší se federace („rozdělení 
Československa“). V Česku je výrazně více respondentů, 
kteří si datum s ničím neasociují či volí jinou chybnou 
odpověď (28 % v ČR versus 13 % v SR). To vypovídá o 
nižší důležitosti pro Čechy. 

Mezi českými respondenty do 39 let, kteří 
rozdělení federace zažili v raném věku, si historické 
datum s ničím nespojuje či odpovídá chybně více 
než 35 %. Mezi lidmi 40–69 let je to jen okolo 20 %. 
Velká většina starších lidí popisuje událost jako 
„rozdělení Československa“, mezi mladšími se 
silněji objevuje „vznik Česka“. Výrazně nižší je 
spontánní znalost mezi lidmi bez maturity (neví či 
chybně odpovědělo cca 38 %). 

Na Slovensku mladší generace do 40 let jen v cca 6–
7 % případů neví či odpovídá špatně. Nejmenší 
spontánní asociaci tak zde mají respondenti nad 60 
let (srovnatelnou s Čechy v tomto věku). To může 
souviset s faktem, že část starších lidí vnímá události 
z hlediska pocitů a děje a ne konkrétního 
memorovaného data. Rovněž na Slovensku platí, že 
čím mladší respondent je, tím častěji události 
popisuje jako vznik samostatného státu. 
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Ekonomicky silnější

Přirozenější – bylo/je možné se lépe ztotožnit se státem 

Známější v zahraničí 

Lépe schopná hájit své zahraniční zájmy

Demokratičtější a s rovnějšími příležitostmi 
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43

57
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31
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8

5

2

9

8

11

13

[v ČR] Česko / [na Slovensku] Slovensko Československo Nevím

Porovnání samostatného Česka / Slovenska a porevolučního Československa

OT02. Když byste měl(a) porovnat samostatné [v ČR] Česko/ [na Slovensku] Slovensko a porevoluční Československo, která země podle vás byla: 

N ČR = 1000; N SR = 1001

Češi si častěji než Slováci myslí, že jejich samostatný stát 
je proti porevolučnímu Československu ekonomicky 
silnější (51 % versus 24 % na Slovensku) a schopný hájit 
své zahraniční zájmy (48 % versus 35 %). Slováci proti 
Čechům výrazně častěji označují samostatný stát za 
přirozenější a jsou schopni se ním lépe ztotožnit než s 
federací. Obě národnosti se pak shodují, že rozdělené 
státy jsou demokratičtější a s rovnějšími příležitostmi, 
ale předpokládají vyšší známost Československa v 
zahraničí.

Pocit, že samostatné Česko je přirozenější mají 
většinově pouze lidé do 40 let, kteří rozpad 
Československa nezažili či zažili v útlém věku. Ti 
také hodnotí Česko jako demokratičtější a rovnější 
zemi. Jinak postoje s věkem nesouvisí. Postoje 
ovšem silně souvisí se znalostí druhé země. 
Samostatné Česko takřka ve všech oblastech lépe 
hodnotí lidé, kteří na Slovensku nikdy nebyli a 
nemají tam známé. 

Na Slovensku je souvislost s věkem silnější než v 
Česku. Mladší ve většině aspektů hodnotí 
samostatný stát pozitivněji než starší. Lidé nad 50 let 
jsou naopak častěji skeptičtí k ekonomické síle, 
zahraniční známosti a schopnosti prosazovat zájmy, 
i k demokratičnosti samostatného státu ve 
srovnáním s Československem. Postoje na Slovensku 
jsou více generační a naopak méně podmíněny 
osobní znalostí Česka (která je také vyšší).
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OT04. Vedly podle Vás následující věci k rozpadu Československa? | Ano (určitě + spíše) 

Věci, které vedly k rozpadu Československa
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34
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32
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77

80

66

33

28

23

Politické ambice tehdejších politiků – Václava Klause a Vladimíra 
Mečiara

Touha po národním státě

Nespokojenost Slováků s jejich postavením v rámci federace

Nerovnost v hospodářském růstu zemí

Centralizace důležitých úřadů v Praze

Spor o státní symboly

Nespokojenost Čechů s jejich postavením v rámci federace

Spor o název země, tzv. spor o pomlčku

Češi Slováci

N ČR = 1000; N SR = 1001; zobrazeno % respondentů, kteří souhlasí s tím, že daný faktor vedl k rozpadu Československa

Jako nejsilnější důvody rozpadu jsou v ČR i v SR 
vnímány politické ambice tehdejších lídrů, touhy po 
národním státě, nespokojenost Slováků s postavením 
ve federaci, ekonomická nerovnost a centralizace 
úřadů v Praze. Slováci ale všem těmto důvodům dávají 
vyšší váhu. V Česku je více lidí, kteří vnímají rozpad 
jako nelegitimní či bezdůvodný a nesouhlasí proto ani s 
jedním důvodem, nebo dávají vyšší váhu formálním 
sporům (spor o pomlčku v názvu federace).  

Starší Češi oproti mladším častěji přiznávají a 
vnímají některé důvody rozpadu, které celkově 
silněji vnímají Slováci (touha po národním státě, 
centralizace úřadů v Praze). Takřka 85 % lidí nad 60 
let ale za důvod považuje i politické ambice 
tehdejších lídrů. Mezi mladými Čechy je výrazně 
více těch, kteří příliš jasné důvody rozpadu neznají 
a nevidí. „Slovenské důvody“ rozpadu také výrazně 
častěji vnímají lidé, kteří jezdí na Slovensko a mají 
zde přátele.

Mladší Slováci výrazně častěji připisují rozpad 
nespokojenosti Slováků ve federaci, tužbě po 
národním státě a ekonomické nerovnosti (souhlasí 
cca 90 % z lidí do 29 let a jen 65-75 % z lidí nad 60 
let). Starší lidé, kteří rozpad zažili v aktivním životě, 
více akcentují politické ambice tehdejších lídrů. 
Totéž platí pro vysokoškolsky vzdělané. Generační 
rozpor ukazuje, že historické příběhy o důvodech 
rozpadu, nemusí odpovídat individuálním 
vzpomínkám pamětníků.
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Odhad, kolik Čechů a Slováků si přálo rozpad Československa

OT05. Zkuste odhadnout, kolik procent Čechů a Slováků si přálo rozpad Československa před tím, než k němu došlo: 

36% 38%
50% 51%

Kolik procent Čechů si přálo rozpad Československa?
průměrný odhad respondentů

Kolik procent Slováků si přálo rozpad Československa?
průměrný odhad respondentů

N = 909–933 v závislosti na tom, kolik respondentů uvedlo možnost „neví“

Češi i Slováci v průměru odhadují, že rozpad federace si 
přála 36-38 % Čechů. Reálně procento Čechů, kteří by v 
referendu hlasovali pro rozdělení, stoupalo z 14 % na 
konci roku 1991 (73 % proti) na 42 % na konci roku 
1992 (32 % proti). Češi i Slováci předpokládají, že pro 
rozdělení byla zhruba polovina Slováků. Reálně přitom 
toto procento stoupalo z 23 % v roce 1991 na na 46 % 
na podzim 1992. Historické představy tak odpovídají 
spíše postojům Čechů a Slováků na samotném konci 
procesu rozdělení, než počáteční podpoře rozdělení.

Češi do 29 let, lidé, kteří nikdy nebyli na Slovensku 
a méně vzdělaní respondenti, si častěji myslí, že 
pro rozdělení byla minimálně polovina Čechů 
(průměrný odhad přes 40 %). Pamětníci a VŠ 
vzdělaní a lidé s užšími vazbami na Slovensko 
předpokládají nižší podporu rozdělení v Česku 
(30 %). Mírně častěji naopak říkají, že rozdělení si 
přála minimálně polovina Slováků.   

Mladí lidé na Slovensku (do 39 let) si velmi často 
myslí, že pro rozdělení byla většina Slováků 
(průměrný odhad 60 %). Naopak pamětníci 
rozdělení častěji říkají, že to byla menšina či 
maximálně polovina (průměrný odhad okolo 45 %). 
Silnější tužby Slováků po odtržení předpokládají také 
voliči národnostně orientovaných stran (SNS, ĽSNS) 
a lidé, kteří mají velmi slabé vztahy s Českem. 
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Hodnocení správnosti rozdělení Československa
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Česko

Slovensko

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, nezajímá mne to

OT06. Bylo podle Vás v roce 1993 rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku správné?

N ČR = 1000; N SR = 1001

Jako správné hodnotí rozdělení Československa 
menšina Čechů (42 %) a většina Slováků (57 %). 
V Česku stoupala podpora rozdělení do roku 2006 a od 
té doby klesá (CVVM), což může být mj. důsledek 
pocitu větší zranitelnosti států v době ekonomické 
krize a dalších globálních problémů. Podobný, ale 
méně dramatický, vývoj zřejmě existuje i na Slovensku, 
protože ještě v roce 2012 považovalo rozdělení za 
správné 65 % respondentů (IVM).

Za správné považuje rozdělení mírná většina Čechů 
do 39 let. Více ho také schvalují lidé s nižším 
vzděláním a s nižšími vazbami na Slovensko. V 
žádné sociální skupině však nepřesahuje významně 
50 %. Zajímavostí je, že proti rozdělení se vyjadřují 
voliči stran, které jsou národnostněji orientovány 
(SPD, KSČM). 

Za správné považuje rozdělení velká většina Slováků 
do 39 let (cca 80 %). Více ho také schvalují lidé s 
nižším vzděláním a lidé s malými vazbami na Česko. 
Naopak mezi lidmi 40 let, lidmi, kteří mají známé v 
Česku či vysokoškolské vzdělání, mírně převládá 
pocit, že rozdělení bylo chybou.
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Který národ získal rozdělením Československa více
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Česko

Slovensko

Určitě více Češi Spíše více Češi Obě země stejně Spíše více Slováci Určitě více Slováci Nevím, nezajímá mne to

OT07. Získali rozdělením víc Češi, nebo Slováci?

N ČR = 1000; N SR = 1001

V obou státech mírně převládá postoj, že rozdělením 
více získali Češi. Největším rozdílem je to, že na 
Slovensku je hodnocení rozpadu více polarizované (zisk 
Čechů x zisk Slováků) a v Česku si velmi velká část lidí 
myslí, že z rozdělení vyšly obě země stejně. 

U mladších a středně starých Čechů je výrazně 
silněji zastoupen postoj, že rozdělením vydělalo 
Česko (40-50 % respondentů). Starší lidé si 
většinou myslí, že z rozdělení vyšly obě země 
stejně či na něm vydělalo Slovensko. I díky těmto 
představám může mít mezi mladými má rozdělení 
federace vyšší podporu (viz výše). 

Slováci do 50 let si většinou myslí, že na rozdělení 
neprodělali. Mezi lidmi do 29 let převládá postoj, že 
na Slováci na něm vydělali více. Tuto představu sdílí 
i lidé, kteří nikdy nebyli v ČR. Starší a vzdělanější lidé 
jsou podobně jako v ČR většinou skeptičtější. To 
může být ovlivněno jak vyšším sentimentem po 
federaci a také pozitivním historickým narativem o 
rozdělení, který více akceptují lidé bez vlastní 
zkušenosti.
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Mělo se o rozdělení Československa rozhodnout v referendu?
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Slovensko

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím

OT08. Mělo se podle Vás o rozdělení Československa rozhodnout hlasováním v referendu? 

N ČR = 1000; N SR = 1001

S tím, že se mělo o rozdělení rozhodovat v referendu, 
souhlasí velká většina Čechů (74 %) i Slováků (64 %). 
Tento postoj trvá od počátku 90. let, kdy se pro konání 
referenda vyjadřovala většina Čechů i Slováků. Mírně 
menší zpětná podpora referenda na Slovensku může 
být dána tím, že zde je rozdělení více schvalováno 
(referendum totiž méně podporují lidé, kteří jsou s 
rozdělením spokojeni) či také obavou nad strukturou 
referenda (nutnost souhlasu obou států). 

Referendum obecně více podporují Češi, kteří si 
nejsou jisti, zda rozdělení federace bylo správné. 
Pro referendum jsou obecně pamětníci (zhruba 
80 % respondentů nad 40 let). Oproti Slovensku je 
však souvislost s věkem nižší a zpětně jsou pro něj i 
lidé, kteří si rozpad Československa příliš 
nepamatují. Poměrně často se proti referendu 
vyslovují voliči ODS (hypoteticky díky blízkosti 
pozici V. Klause)

I na Slovensku referendum podporují více lidé, kteří 
si nejsou jisti zda rozdělení federace bylo správné. 
V drtivé většině ale tento postoj zastávají obecně 
pamětníci, kteří měli v dané době hlasovací právo 
(zhruba 80 % respondentů nad 50 let). Velkou 
podporu má tento postoj mezi vzdělanějšími lidmi. 
Referendum považují za zbytečné lidé, kteří jsou 
velmi spokojeni s rozdělením a nejmladší 
respondenti. 



- 13 -

Jak by hlasovali v hypotetickém referendu o rozdělení federace v 90. letech?
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Slovensko

Určitě pro rozdělení Spíše pro rozdělení Spíše proti rozdělení Určitě proti rozdělení Nevím

OT09. Pokud byste na začátku devadesátých let mohl(a) hlasovat v hypotetickém referendu o rozdělení Československa, jak byste tehdy hlasoval(a)?

N ČR = 650; N SR = 597; pouze lidé, kterým je nyní alespoň 40 let (v roce 1993 jim bylo 15 let a více)

Na otázku, jak by v 90. letech sami hlasovali, odpovídali 
jen lidé, kterým bylo v dané době alespoň 15 let. 
Odpovědi zhruba odpovídají stavu výzkumů (fiktivních 
referend) z doby, kdy rozpad federace ještě nebyl 
politicky dohodnutý (konec roku 1991 a začátek roku 
1992). Zpětná podpora je vyšší u Slováků, ale i zde by 
pro rozdělení hlasovalo jen 30 %. 

Pro rozdělení Československa by nejčastěji (byť 
stále menšinově) hlasovali lidé do 50 let, kteří byli 
v době rozdělení na hranici dospělosti a neprožili 
ve federaci většinu života. Odpověď respondenta 
úzce souvisí s tím, zda považuje rozdělení za 
správné. Existuje ale skupina Čechů, která by 
hlasovala proti referendu a dnes rozdělení 
považuje za správné (cca 20 %).  

Pro rozdělení Československa by nejčastěji hlasovali 
Slováci do 50 let, lidé, kteří mají velmi slabé vazby 
s Českem, a také voliči národoveckých stran (např. 
většina voličů SNS). Skupina obyvatel, která by 
hlasovala proti rozdělení, ale dnes ho považuje za 
správné, tvoří na Slovensku asi 16 %. 
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Jaký spolu měli a mají Češi a Slováci vztah
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Jaký měli Češi a Slováci spolu vztah před rozpadem federace? 

OT10. Jaký měli a mají podle Vás Češi a Slováci spolu vztah?

Jaký mají Češi a Slováci spolu vztah dnes? 

N ČR = 1000; N SR = 1001

Vztahy Čechů a Slováků hodnotí oba národy pozitivně, 
ale celkově mírně lépe Slováci než Češi. Ze srovnání 
vyplývá, že v Česku je lépe hodnocen vývoj. Zhruba 
30 % Čechů lépe hodnotí současné vztahy než vztahy v 
době Československa, a 17 % je hodnotí jako horší. Na 
Slovensku je tento poměr 17 %:14 % a drtivá většina 
lidí hodnotí současné vztahy stejně jako ty v rámci 
Československa.

Zpětné hodnocení kvality vztahů před rozpadem 
federace v ČR příliš nezávisí na věku, starší lidé ale 
pozitivněji vnímají současné vztahy než ti mladší, 
kteří volí neutrální odpovědi. Ve výsledku tak často 
hodnotí dnešní vztahy jako lepší než ty minulé. 
U mladé generace pozitivní vztah ke Slovensku 
zřejmě omezuje nedostatek zkušenosti – výrazně 
horší hodnocení vztahů mají lidé, kteří nejezdí na 
Slovensko a neznají žádného Slováka. 

Na Slovensku na rozdíl od Česka vnímání vztahů 
před rozpadem výrazně závisí na generaci 
respondenta. Mladší lidé často předpokládají, že 
vztahy nebyly optimální a starší je zpětně hodnotí 
velmi pozitivně. Stejně jako v Česku hodnotí starší 
Slováci lépe aktuální vztahy s Čechy a existuje vliv 
osobních vazeb a znalostí (nejhůře hodnotí Slováci, 
kteří nebyli v Česku a neznají Čecha). 



II. Znalosti a představy o druhé zemi
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II. Znalosti a představy o druhé zemi – shrnutí

• Slováci znají mají o Česku mnohem lepší znalosti, než Češi o Slovensku. To se projevilo jak v otázkách, které se týkaly kultury, politiky i 
geografie zemí.

• Osobnosti druhé země, které si oba národy vybaví jako první, jsou nejčastěji spjati s polistopadovou politikou. Češi si nejčastěji jako prvního 
vybavili Vladimíra Mečiara a Roberta Fica. Nejvíce Slováků na prvním místě napadl Václav Havel, na druhém se umístil zpěvák Karel Gott.

• Slováci prokázali mnohem vyšší znalost češtiny, než Češi slovenštiny. Slova, která se řeknou v jazycích odlišně, nedělala problém přibližně 95 
% Slováků. Význam vybraných slovenských výrazů oproti tomu znalo jen 26–60% Čechů. Zatímco Slováci spíše posouvali význam slov 
(například místo sklenice láhev, místo svačina snídaně), Češi se nechali častěji zmást podobně znějícím českým ekvivalentem (žeriav – žár). 
Zatímco slovenštinu znají lépe starší generace Čechů, česká slova znala ve více případech nejlépe nejmladší slovenská generace (do 30 let).

• Oba národy inklinují k pozitivnímu hodnocení vlastních historických osobností. Češi lépe hodnotí E. Beneše, V. Klause a T.G. Masaryka. Slováci 
naopak M. R. Štefánika, A. Dubčeka, J. Tisa, G. Husáka i A. Hlinku. 

• Jaké jsou stereotypy o Čechů a Slovácích? A platí?
• Většina Čechů (90 %) si o Slovácích myslí, jsou velmi hrdí na svou národnost. A Slováci skutečně vyjadřují vyšší národní hrdost.
• Nadpoloviční většina (63 %) Čechů si myslí, že Slováci jsou vznětliví. Horkokrevnost Slováků se ale minimálně v subjektivním 

sebeposouzení neprojevuje – Češi a Slováci se v těchto otázkách hodnotí stejně. 
• Postoj, že Slováci si dopřávají a kupují věci nad svoje poměry, Češi nesdílí. Možná se jedná spíše o autostereotyp (představa Slováků o 

sobě samých). 

• Jaké jsou stereotypy o Čechů a Slovácích? A platí?
• Na Slovensku je velmi rozšířeným stereotypem o Češích jejich šetřivost. To ale minimálně subjektivně neplatí. Jako velmi spořivé se 

totiž označilo více Slováků než Čechů. 
• Méně je rozšířená představa o Čechovi jako člověku s ponožkami v sandálech (existuje jen v některých skupinách slovenské 

populace). K tomuto módnímu nešvaru se hlásí častěji Češi starší 60 let.
• K přeceňování svých sil se Češi přiznávají mírně častěji než Slováci, ale rozdíl je minimální.

• Většina respondentů řadí Českou i Slovenskou republiku mezi středoevropské země. Necelá třetina Čechů vnímá Slovensko spíše jako zemi 
východní Evropy.
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Významné české a slovenské osobnosti, které národy znají

OT11. Jaká významná slovenská/česká osobnost (z jakékoli oblasti) Vás napadne jako první? | Vypište: 

N ČR = 1000; N SR = 1001; POZN. Tato otázka byla položena jako druhá, tedy před hodnocením osobností československé historie; zobrazeny možnosti nad 2 % 

Češi i Slováci si při spontánní otázce na známou 
osobnost druhého národa vybaví na prvním místě 
především politiky polistopadové éry. Češi ovšem 
sahají i dále do historie (jmenují často Štefánika, 
Dubčeka). Z uměleckých odvětví zmiňují Češi i Slováci 
zpěváky a herce. Zajímavé je, že oba národy jmenovaly 
Andreje Babiše (2 % Slováků ho jmenovala jako Českou 
osobnost a 1 % Čechů jako Slovenskou osobnost).

Slovenské politiky, kteří se umístili na prvních 
příčkách, jmenovali častěji čeští muži než ženy. 
Ženy naopak častěji jmenovaly osobnosti z 
umělecké sféry, v čele s herečkou a diplomatkou 
Magdou Vašáryovou (7 % žen a 2 % mužů). Politiky 
působící za socialismu častěji jmenovali lidé starší 
60ti let. Více než čtvrtina (27 %) mladých Čechů do 
30 let si nevzpomněla na žádnou slovenskou 
osobnost.

Bývalé prezidenty, Tomáše Garrigua Masaryka 
a Václava Havla, častěji jmenovali Slováci s 
vysokoškolským vzděláním. Naopak Michala Davida 
si vybavili jako prvního pouze lidé s nižším 
vzděláním (7 % ZŠ a bez maturity). Zpěváka Karla 
Gotta, který skončil na druhém místě, si jako první 
českou osobnost vybavilo více slovenských žen 
(17 %) než mužů (11 %). 
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Vnímání osobností československé politiky a historie - % pozitivního hodnocení
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OT11B. Jak vnímáte následující osobnosti československé politiky a historie? | Pozitivně (velmi + spíše) 

N ČR = 1000; N SR = 1001; zobrazeno % pozitivního hodnocení

Národy obecně inklinují k pozitivnímu hodnocení 
vlastních historických osobností. Češi lépe hodnotí 
E. Beneše, V. Klause i T.G. Masaryka. Slováci naopak 
M. R. Štefánika, A. Dubčeka, J. Tisa a G. Husáka (ačkoli 
zde je hodnocení celkově negativní) i A. Hlinku. 
Výjimkou jsou slovenští porevoluční politici V. Mečiar 
a M. Čalfa, kterého hodnotí Slováci hůře než Češi, 
a K. Gottwald, kterého hodnotí Češi. Národy nejvíce 
pozitivně spojují osobnosti Masaryka a V. Havla. 
Znalost M. Čalfy je překvapivě nižší v SR než v ČR.

Nejmladší Češi a Češi, kteří nikdy nebyli na 
Slovensku a nemají slovenské přátele, zhruba ve 
30-40 % vůbec neznají M. R. Štefánika, A. Dubčeka 
a V. Mečiara a skoro v polovině případů neznají A. 
Hlinku a J. Tisa. Drtivá většina Čechů nad 55 let 
pozitivně hodnotí Štefánika i Dubčeka a naopak 
odmítá Tisa, Husáka i Hlinku. To platí i pro české 
respondenty s VŠ vzděláním, kteří navíc 
nadprůměrně oceňují M. Čalfu (45 % pozitivně). 

U Slováků znalost „českých“ osobností méně závisí 
na věku – drtivá většina lidí 18–29 let zná všechny 
české osobnosti. To může být vlivem výuky i větší 
oficiální rolí těchto osobností v Československých 
vládách apod. U mladších Slováků do 49 let zaujme 
převážně pozitivní hodnocení A. Hlinky. Slováci do 
29 let také výrazně častěji pozitivně hodnotí J. Tisa. 
Starší respondenti jsou k těmto osobnostem kritičtí. 
Na české stráně rozporuplně hodnotí V. Havla a 
naopak vyzdvihují roli Dubčeka a Štefánika.
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Znalost rozdílných českých a slovenských slov

OT12. Víte, co znamená slovensky/česky: 

N ČR = 1000; N SR = 1001

Slováci znají české výrazy výrazně lépe než Češi 
slovenské. Zatímco znalost českých slov na Slovensku 
je srovnatelná (okolo 85–95 %), znalost slovenských 
slov se výrazně liší - nejvíce Češi znali slovo pery (rty), 
nejméně slovo olovrant (svačina).

Nejméně známé slovenské slovo je pro Čechy 
olovrant. Jeho význam nezná 65 % Čechů, dalších 
9 % odpovědělo špatně (nejčastěji kolovrátek, 
snídaně). Slovo žeriav nezná 56 % Čechů a dalších 
7 % odpovědělo špatně (nejčastěji žervé nebo 
slova související s žárem a ohněm). Výrazně vyšší 
znalost vykazují Češi, kteří někdy byli na Slovensku, 
starší oproti mladším, a vzdělanější lidé.

Znalost českých slov na Slovensku souvisí s věkem, 
na rozdíl od České republiky zde neplatí přímá 
úměra (čím starší, tím spíše zná). Nejčastěji slova zná 
střední generace (30–59 let), s výjimkou slov rty a 
sklenice, které znali častěji nejmladší respondenti. 
Zajímavý je posun u slova venkov, které mladší lidé 
překládají jako vidiek a starší jako dedina. Nejčastější 
mylnou odpovědí u slova sklenice byla fľaša
a u slova jeřáb bocian. 
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Znalost současného prezidenta České republiky/Slovenska

OT13. Víte, kdo je nyní prezidentem Slovenska/České republiky? 

N ČR = 1000; N SR = 1001

Slováci mají lepší přehled i o české politice. Zatímco 
naprostá většina (92 %) Slováků uvedla správně, že 
prezident České republiky je Miloš Zeman, nejčastější 
odpovědí v Česku na analogickou otázku bylo „nevím“. 
Kromě míry znalosti politiky druhé země může do 
srovnání vstupovat i delší působení Miloše Zemana na 
politické scéně.

To, že je prezident Slovenska Andrej Kiska, ví v 
Česku více mužů (44 %) než žen (30 %), což může 
souviset s vyšším zájmem mužů o zahraniční 
politiku. Znalost slovenského prezidenta Andreje 
Kisky dále ovlivňuje věk respondenta (největší 
znalost ve středních věkových skupinách) a 
vzdělání respondenta (zná jej 49 % lidí s VŠ, ale 
pouze 33 % bez maturity).

Miloše Zemana jako českého prezidenta správně 
uvedla naprostá většina slovenských respondentů ze 
všech socioekonomických kategorií. Znalost českého 
prezidenta je nejnižší u nejstarších respondentů 
(starších 70 let 87 %) a u méně vzdělaných, což však 
může být nepřímý vliv věku (starší respondenti mají 
nižší vzdělání).
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Znalost druhého největšího města Česka/Slovenska

OT14. Víte, jaké je DRUHÉ největší město Slovenska/Česka? 

N ČR = 1000; N SR = 1001

I o geografii druhé země mají větší přehled Slováci, i 
když rozdíl není tak markantní jako u jazyka či politiky.
To, že jsou Košice se svými 240 000 obyvateli druhým 
největším městem Slovenska, věděly správně necelé 
2/3 Čechů. To, že je druhým největším městem ČR 
Brno, správně ví nad 80 % Slováků. 

Správně odpovídali častěji čeští respondenti, kteří 
někdy byli na Slovensku, a lidé ve starším středním 
věku (40–69 let). Znalost se liší i dle dosaženého 
vzdělání respondentů (40 % ZŠ, 70 % VŠ). 

Správnost odpovědí Slováků nezávisí na tom, zda 
někdy byli v České republice nebo zda mají mezi 
příbuznými Čecha či Češku. Správně odpovědělo 
90 % respondentů ve věku 18–29 let. Díky 
nezávislosti na cestování se může jednat o vliv výuky 
a dalších kulturních faktorů na Slovensku, které 
zvyšují znalost mladých lidí o Česku.
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Souhlas Čechů s výroky o Slovácích: Souhlas s výroky:

Rád(a) si dopřeju – i v 
případě, že je to nad mé 
poměry.

Jsem hrdý/hrdá na to, že 
jsem Čech/Češka/ 
Slovák/Slovenka.

Je těžké pro mě řešit 
věci v klidu, bez emocí.

Souhlas Čechů se stereotypy o Slovácích a jejich vnímání v obou zemích
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Slováci si dopřávají nad své poměry (kupují více, než si
mohou dovolit)

Slováci jsou velmi hrdí na svoji národní příslušnost

Slováci jsou „horké“ hlavy a nedokáží řešit věci bez 
emocí

Určitě souhlasím Spíše souhlasím

OT15. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky o Slovácích/Češích? // OT16. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

N ČR = 1000; N SR = 1001

V Česku je velmi rozšířeným stereotypem o Slovácích 
jejich národní hrdost (souhlasí 90 % Čechů) a 
vznětlivost (63 %). Postoj, že Slováci si dopřávají a 
kupují věci nad svoje poměry, Češi nesdílí. Možná se 
jedná spíše o autostereotyp (představa Slováků o sobě 
samých). 

Postoj, že Slováci jsou velmi hrdí na svou 
národnost, je nejvíce rozšířený mezi Čechy staršími 
50 let (93–99 %) a respondenty s vyšším 
vzděláním. Stejný vzorec kopíruje i vnímání 
vznětlivosti Slováků. Naopak to, že si Slováci 
dopřávají nad své poměry, je rozšířenější mezi 
Čechy do 50 let (35 %) a mezi lidmi s nižším 
vzděláním (ZŠ 42 %).

Slováci jsou skutečně více než Češi hrdí na svou 
národnost. S tímto výrokem určitě souhlasí 73 % 
respondentů a dalších 18 % spíše. Horkokrevnost 
Slováků se ale minimálně v subjektivním 
sebeposouzení neprojevuje – to, že je pro 
respondenta těžké řešit věci v klidu a bez emocí 
říká stejný počet Čechů i Slováků. 
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Souhlas Slováků s výroky o Češích: Souhlas s výroky:

Jsem velmi spořivý 
člověk.

Ponožky do sandálů si 
klidně vezmu.

Stává se mi, že při 
cestování či sportu 
přecením své síly.

Souhlas Slováků se stereotypy o Češích a jejich vnímání v obou zemích
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Češi šetří, kde se dá

Na dovolené Čecha poznám podle ponožek v sandálech

Češi přeceňují své síly

Určitě souhlasím Spíše souhlasím

OT15. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky o Slovácích/Češích? // OT16. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

N ČR = 1000; N SR = 1001

Na Slovensku je velmi rozšířeným stereotypem o 
Češích jejich šetřivost (souhlasí 74 % Slováků). Postoj, 
že Češi přeceňují svoje síly (například na horách) sdílí 
57 % Slováků. Méně je rozšířená představa o Čechovi 
jako člověku s ponožkami v sandálech (existuje jen v 
některých skupinách slovenské populace).

Stereotypy o Češích se zdají být rozšířenější a to 
zejména mezi Slováky, kteří nemají s Čechy větší 
osobní zkušenost (nebyli v ČR, nemají příbuzného 
Čecha) a mezi mladšími respondenty. Naopak 
méně s nimi souhlasí lidé s vyšším vzděláním. 

Ten o spořivosti minimálně subjektivně neplatí. 
Jako velmi spořivé se totiž označilo více Slováků 
než Čechů. Češi ovšem skutečně významně častěji 
nosí ponožky v sandálech (zejména 55 % 
v generaci starší 60 let). I k přeceňování svých sil se 
Češi přiznávají mírně častěji než Slováci, ale rozdíl 
je minimální.
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Zařazení zemí v rámci Evropy
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západní země země střední Evropy východní země Nevím

Českou republiku řadím mezi:

Slovensko řadím mezi: 

OT17. Evropské země lze rozdělit na západoevropské, středoevropské a východoevropské. Kam byste zařadil(a): 

N ČR = 1000; N SR 1001

Obyvatelé obou zemí řadí shodně obě země bývalé 
federace nejčastěji mezi středoevropské země. Téměř 
třetina Čechů (29 %) řadí Slovensko mezi země 
východní Evropy. Hodnocení vlastní země se přitom 
neliší a zároveň se neliší ani hodnocení Česka oběma 
národy.

K středoevropským zemím Českou republiku i 
Slovenskou republiku zařazují zejména starší 
ročníky a obyvatelé s vyšším vzděláním. Až třetina 
Čechů ale řadí Slovensko mezi země východní 
Evropy. Tento názor je častější zejména mezi 
mladými a méně vzdělanými respondenty. 

Českou republiku i Slovenskou republiku řadí 
k středoevropským zemím zejména Slováci
v produktivním věku od 18–44 let. Naopak k zemím 
východní Evropy řadí tyto země častěji starší lidé ve 
věku 44 let a více, a co je zajímavé i lidé s vyšším 
vzděláním. Slováci však jednoznačně více vnímají 
obě země jako součást střední Evropy.



III. Soužití a budoucnost Čechů a Slováků
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III. Soužití a budoucnost Čechů a Slováků – shrnutí

• Úzký vztah Čechů a Slováků se ukazuje i po 25 letech od rozdělení federace. Většina respondentů z obou zemí považuje za přínosné, že v jeho 
zemi žijí příslušníci druhého národa. Mírně častěji to za přínosné pokládají Slováci. Méně často to jako přínosné vidí v obou zemích mladší lidé 
a lidé s nižším vzděláním.

• Naprostá většina Slováků sleduje alespoň občas česká média, a to bez ohledu na jejich věk či vzdělání. Slovenská média sledují alespoň občas 
necelé dvě třetiny Čechů, výrazně častěji lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a starší lidé.

• Nejvíce podporovaným možným budoucím společným projektem Čechů a Slováků je výstavba rychlodráhy mezi Bratislavou a Prahou. Češi i 
Slováci by si dále přáli spolupráci při pietních aktech, které se týkají Československé minulosti a spolupráci v oblasti kultury (společná televizní 
a filmová produkce, výuka o kultuře druhého národa).

• Obnovení federace by si přála pouze třetina Čechů (32 %) a pětina Slováků (20 %). Obnovení federace by si v obou zemích přáli nejčastěji lidé 
ve věku 45 až 59 let.
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Přínosnost toho, že v České republice žijí Slováci a na Slovensku Češi
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Slovensko

Určitě přínosné Spíše přínosné Spíše nepřínosné Určitě nepřínosné Nevím

OT18. Je pro Česko / Slovensko přínosné nebo nepřínosné, že tu žijí Slováci / Češi? 

N ČR = 1000; N SR 1001

Většina respondentů z obou zemí považuje za přínosné 
to, že v zemi žijí obyvatelé opačné národnosti. Mírně 
více to za přínosnější považují Slováci, což může být 
způsobné skutečností, že v Česku působí výrazněji více 
Slováků než Čechů na Slovensku i rozdílnou strukturou 
pracovních pozic. Přítomnost opačné národnosti 
považují za nepřínosnou v obou zemích shodně mladší 
ročníky a lidé se základním vzděláním.

Více než dvě třetiny Čechů považují za přínosné, že 
v jejich zemi žijí Slováci. Tento názor panuje 
zejména mezi lidmi staršími 30 let a mezi více 
vzdělanými (SŠ 75 %, VŠ 88 %). Naopak za 
nepřínosné to považují zejména lidé ve věku od 
18–29 let, lidé se základním vzděláním (40 %), ale i 
respondenti, kteří nikdy nebyli na Slovensku.

Téměř 76 % Slováků považuje za přínosné, že v jejich
zemi žijí Češi. K tomuto názoru se kloní v největší
míře muži, obyvatelé ve věku 45 let a více, i lidé s 
vyšším vzděláním (88 %). Jen 15 % lidí považuje 
naopak působení Čechů na Slovensku za nepřínosné. 
Tento názor se častěji vyskytuje mezi ženami, 
mladšími a lidmi se základním vzděláním (18 %).

Přínosnost toho, že v Česku žijí Slováci:

Přínosnost toho, že na Slovensku žijí Češi:
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Jak Češi sledují slovenská média (filmy, knihy) a Slováci česká média (filmy, knihy) 
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Velmi často Občas Nikdy

OT19. Sledujete slovenská / česká média, slovenské / české filmy či čtete knihy v slovenštině / češtině? 

N ČR = 1000; N SR 1001

Téměř všichni Slováci sledují česká média (velmi často 
nebo občas) a to bez ohledu na věk nebo vzdělání. 
Naopak slovenská média sleduje jen přibližně 60 % 
Čechů a to zejména starší ročníky a zároveň lidé se 
středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Právě 
výrazně vyšší zájem Slováků o česká média může stát 
za lepšími znalostmi Slováků o českém jazyce, kultuře a 
politice.

Velmi často nebo alespoň občas sleduje slovenská 
média více než 60 % Čechů. Slovenské relace 
sledují zejména starší věkové skupiny (starší 45 let) 
a lidé se středoškolským a vysokoškolským 
vzděláním. Nicméně téměř 40 % Čechů nesleduje 
slovenská média vůbec. Nikdy je nesledují častěji 
mladí lidé ve věku 18–29 let (63 %) a lidé se 
základním vzděláním (54 %).

Více než 90 % Slováků sleduje česká média velmi 
často nebo alespoň občas. Česká média sledují 
Slováci bez ohledu na věk a vzdělání. Jen 6 % 
Slováků nesleduje česká média vůbec.

Sledujete slovenská média, slovenské filmy či čtete knihy v slovenštině?

Sledujete česká média, české filmy či čtete knihy v češtině?
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Měly by země spolupracovat na uvedených projektech?
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Železniční rychlodráha mezi Prahou a Bratislavou

Pietní akty k významným událostem
Československé historie

Společná televizní a filmová produkce

Výuka o kultuře a dějinách Slovenska

Společné vystupování v rámci Evropské unie

Společná fotbalová či hokejová liga

Společné vlastnictví nadzvukových stíhaček

Obnovení federace

Češi Slováci

OT20. Nabídnu Vám několik konkrétních projektů, na kterých by Česko a Slovensko mohly spolupracovat. Měly by země v této oblasti spolupracovat? 

N ČR = 1000; N SR 1001

Češi i Slováci se shodují, že by uvítali spolupráci v 
oblasti výstavby strategických staveb, ale i v kulturní 
oblasti. Zájem o vzájemnou spolupráci v těchto 
oblastech narůstá s věkem a vzděláním. Jako nejméně 
potřebnou hodnotí Češi i Slováci potřebu obnovy 
federace a společné vlastnictví nadzvukových stíhaček. 
Zajímavé je, že v porovnání s ostatními věkovými 
skupinami se pro obnovení federace nejčastěji 
vyjadřovali Češi (39 %) i Slováci (29 %) ve věku 45–59 
let.

Nejintenzivnější spolupráci by Češi uvítali při 
výstavbě rychlodráhy mezi hlavními městy obou 
zemí, při realizaci pietních aktů týkajících se 
společné historie a zároveň i v kulturní oblasti při 
tvorbě televizní a filmové produkce nebo výuce a 
kultuře dějin Slovenska.

Slováci by v největší míře uvítali spolupráci v oblasti 
kultury a to zejména při realizaci společné televizní a 
filmové produkce, dále při pietních aktech k 
významným událostem týkajících se společné 
historie, ale i při budování rychlodráhy mezi 
metropolemi. Naopak nejmenší zájem projevují o 
případné obnovení federace nebo společné 
vlastnictví nadzvukového letectva.



Struktura vzorku
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Struktura vzorku – Sociodemografie I

Česká republika Slovensko

Pohlaví

Muž 49 48

Žena 51 52

Věková skupina

18–29 let 17 21

30–39 let 19 20

40–49 let 18 16

50–59 let 15 17

60–69 let 16 14

60 let a více 15 12

Dosažené vzdělání

Základní 11 16

Vyučen/ Střední škola bez maturity 35 35

Středoškolské s maturitou 36 34

Vysokoškolské 18 15
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Struktura vzorku – Sociodemografie II

Česká republika Slovensko

VMB

do 999 obyv. 17 16

1000 – 4999 obyv. 22 30

5 000 – 19 999 obyv. 19 16

20 000 – 99 999 obyv. 21 26

100 000 a více obyv. 21 12

Region

Praha 12 Bratislavský kraj 12

Středočeský 12 Trnavský kraj 11

Jihočeský 6 Trenčiansky kraj 11

Plzeňský 5 Nitriansky kraj 13

Karlovarský 3 Žilinský kraj 13

Ústecký 8 Banskobystrický kraj 12

Liberecký 4 Prešovský kraj 14

Královéhradecký 5 Košický kraj 14

Pardubický 5

Vysočina 5

Jihomoravský 11

Olomoucký 6

Zlínský 6

Moravskoslezský 12
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