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SAMETOVÁ REVOLUCE JE JEDNOU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ 
NAŠICH NOVODOBÝCH DĚJIN, SOUDÍ VĚTŠINA OBČANŮ. 

Tzv. sametovou revoluci řadí k nejvýznamnějším událostem našich soudobých dějin dvě 
třetiny (66 %) občanů. Více než polovina (56 %) si myslí, že se České republice podařilo 
naplnit heslo „Zpátky do Evropy“, pod polovinou (43 %) je však názor, že 
polistopadová éra patří k nejlepším obdobím našich dějin.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 12.–19. října 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1270 respondentů. 

Dvacáté výročí posledního výrazného dějinného zlomu v naší novodobé historii, tzv. 
sametové revoluce v listopadu 1989, vyvolává řadu otázek a diskusí spojených s hodnocením 
významu této události a s bilancováním následujícího období, které znamenalo společenskou 
transformaci, přechod od totalitního společenského systému k demokracii, od plánovaného 
hospodářství k tržní ekonomice, a rovněž postupné začleňování do evropských a 
euroatlantických struktur. 

Společnost STEM se dlouhodobě zabývá společensko-historickou reflexí české veřejnosti, 
zejména názory na porovnání předlistopadové a současné společnosti. V pravidelném 
říjnovém výzkumu se otázky zaměřily zejména na vnímání významu společenské změny 
v roce 1989 a na hodnocení období, které následovalo. Z výsledků vyplývá, že tzv. sametovou 
revoluci považuje většina občanů – dvě třetiny (66 %) – za jednu z nejvýznamnějších událostí 
našich novodobých dějin. Následující dvacetiletí však veřejnost hodnotí o poznání 
rezervovaněji. Více než polovina (57 %) nesouhlasí s názorem, že patří mezi nejlepší období 
v našich dějinách. 
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Z uvedených čísel je zřejmé, že hodnocení významu tzv. sametové revoluce a náhled na 
období, které po ní následovalo, se u nemalé části občanů rozchází. Z kombinace kladných a 
záporných odpovědí na obě otázky plyne, že: 

• 40 % občanů považuje sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí a 
dvacet let po ní patří podle nich k nejlepším obdobím naší historie, 

• 26 % občanů sice považuje sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí, 
ale následující dvacetiletí podle nich nepatří k nejlepším obdobím našich dějin, 

• 31 % občanů si nemyslí, že sametová revoluce byla jednou z nejvýznamnějších 
událostí našich dějin, a ani následujících dvacet let neřadí k nejlepším obdobím našich 
dějin, 

• zbylá 3 % nepovažují sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí, ale 
následující období podle nich patří k nejlepším v našich dějinách. 

Jedním z nosných hesel listopadových událostí bylo heslo „Zpátky do Evropy!“, které se 
posléze uplatnilo i v prvních svobodných volbách v roce 1990 jako slogan Občanského fóra. 
Vyjadřovalo potřebu změny geopolitické i kulturně-civilizační orientace naší země, vymanění 
se ze sféry sovětského vlivu a začlenění do struktur evropských a euroatlantických, ale i 
„dohnání“ a vyrovnání se ekonomické úrovni západních zemí, jejich životnímu standardu. Jak 
česká veřejnost dnes hodnotí úspěšnost této snahy? Následující graf napovídá, že mírná 
většina občanů (56 %) má za to, že Česká republika dokázala heslo „Zpátky do Evropy“ 
naplnit. Početná je ovšem i skupina těch, podle nichž toto heslo naplněno nebylo (44 %).  

 

„Řekl(a) byste, že za dvacet let od listopadu 1989 dokázala Česká republika naplnit 
heslo sametové revoluce "Zpátky do Evropy"?“ 
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Názory na tzv. sametovou revoluci a na polistopadové období souvisejí se 
sociodemografickými charakteristikami. Mínění, že sametová revoluce je jedna 
z nejvýznamnějších událostí novodobých českých dějin, že dvacet let po roce 1989 patří 
k nejlepším obdobím naší historie a že se ČR podařilo naplnit heslo „Zpátky do Evropy“, 
sdílejí zejména lidé s vyšším vzděláním a lepším materiálním zabezpečením a rovněž lidé 
mladší. Např. zatímco mezi lidmi s nejvyšším vzděláním základním a mezi občany staršími 
60 let si jen 36 % myslí, že poslední dvacetiletí patří k nejlepším v našich dějinách, mezi 
vysokoškolsky vzdělanými občany a mezi lidmi ve věku 18-29 let tento podíl přesahuje 
polovinu (55 % resp. 56 %).  

 

Hodnocení sametové revoluce a polistopadového období  
podle věku (podíly kladných odpovědí v %) 
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Ještě výraznější jsou rozdíly v náhledu na listopadové události podle stranických preferencí. 
Příznivě sametovou revoluci a posledních dvacet let vnímají zejména sympatizanti ODS. 
Stoupenci TOP 09 a KDU-ČSL s nimi sdílejí výrazně pozitivní pohled na sametovou 
revoluci, poněkud kritičtější je však jejich názor na uplynulých dvacet let. Znatelně méně 
příznivě se na listopadové události a polistopadový vývoj dívají stoupenci ČSSD – jen 
polovina z nich si myslí, že se podařil návrat do Evropy, a jen asi třetina řadí dvacet let po 
roce 1989 k nejlepším obdobím naší historie. Nepřekvapí, že nejvíce negativních odpovědí 
nalézáme u přívrženců KSČM, kteří jen vzácně hodnotí sametovou revoluci a uplynulé dvě 
dekády kladně. 

 
Hodnocení sametové revoluce a polistopadového období 
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