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Otisky historie v regionálních 
identitách obyvatel pohraničí
Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů 
a Němců v přímém sousedství

Centrum pro výzkum 
veřejného mínění

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je 
výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR. 
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt 
Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset 
šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění 
na reprezentativním vzorku české populace. 
Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt 
velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně 
řazena politická, ekonomická i další obecně 
společenská témata. Díky dlouhodobému 
a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt 
zkoumání veřejného mínění v České republice 
ojedinělý a  jeho výstupy jsou cenným materiálem 
pravidelně využívaným zejména odbornou veřejností, 
studenty a žurnalisty.

Kromě šetření projektu Naše společnost provádí CVVM 
speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického 
ústavu AV ČR a pro vnější zadavatele z řad institucí 
státní správy či výzkumných organizací a univerzit, 
včetně zahraničních.

http://www.cvvm.cas.cz

Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí

Publikace shrnuje výsledky empirického šetření v rámci mezinárodního vědeckého projektu „Otisky historie v 
regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém 
sousedství“, který v letech 2003 až 2005 realizovalo oddělení České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i, společně s Centrem pro užitý politický výzkum Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově a financovala 
jej Nadace Volkswagen/Volkswagen Stiftung. Členové výzkumného týmu představují poznatky jednotlivých 
dílčích témat projektu. Zařazena je rovněž souhrnná kapitola charakterizující výsledky šetření na bavorské 
straně hranice.

Oddělení České pohraničí 
Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., 

se tematicky zaměřuje na výzkum společenské 
problematiky v pohraničních regionech (sociální 
změna, česko-německé vztahy). Cílem jeho zkoumání 
je zhodnocení současného stavu a možného vývoje 
přeshraniční spolupráce mezi ČR a SRN. Tým 
dlouhodobě zkoumá proces sociální změny na území, 
kde proběhla v poválečném období výměna velké 
části obyvatelstva. Na základě zkušeností konkrétních 
obcí a dalších empirických údajů jsou analyzovány 
podoby přeshraniční spolupráce, možnosti jejich 
dalšího využití a jsou hledány jejich nové formy. 
Dlouhodobým předmětem výzkumu oddělení jsou 
interní faktory zahraniční politiky ČR, systematické a 
dlouhodobé sledování specifických postojů obyvatel 
pohraničí k Německu (včetně historické dimenze 
vzájemných vztahů) a jejich role v procesu integrace 
České republiky do euroatlantických struktur.


