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1 ÚVOD 

Kaţdé město má svá specifika a silné stránky, na které se snaţí upozorňovat. 

Budování dobré image je proces dlouhodobý a náročný. Jde o vytvoření názorů, myšlenek a 

dojmů lidí na konkrétní město. Jsou utvářeny na základě osobních zkušeností, informací 

získaných od jiných osob, či jsou ovlivněny marketingovou komunikací města. Města mohou 

existovat díky lidem, kteří v nich ţijí, kteří jsou ochotni je za nějakým účelem navštívit, či 

s městem spolupracovat. Image je prvek, který rozhodování o těchto skutečnostech velmi 

ovlivňuje, proto je mu přikládaná velká důleţitost.  

V mé diplomové práci se věnuji analýze image městyse Buchlovice. Téma bylo 

zvoleno především na základě znalosti prostředí, kterým se v práci zabývám. V Buchlovicích 

ţiji jiţ 24 let. Měla jsem tedy moţnost pozorovat, jak se městys v průběhu let mění, rozvíjí 

a rozrůstá. Městys Buchlovice má mnoho atributů, na kterých můţe budovat svou image. 

Nacházejí se zde významné kulturní památky a přírodní krásy. Městys dbá na svůj celkový 

vzhled a nabízí prostředí vhodné pro rekreaci a organizuje mnoho kulturních akcí. Dochází 

ke spolupráci s jinými městy a obcemi, které určitým způsobem Buchlovice propagují. 

Na základě podobných spoluprací dochází k budování nových projektů, které image městyse 

rovněţ ovlivňují.  

 Cílem mé diplomové práce je zjistit, na jaké úrovni se v součastnosti nachází image 

městyse Buchlovice. Analýza image bude prováděná na základě názorů a dojmů občanů 

Buchlovic a návštěvníků Buchlovic. Návštěvníci Buchlovic nejsou pouze rekreanti a turisté, 

ale i lidé, kteří dojíţdějí do Buchlovic za prací, apod. Mým úkolem je odhalit slabiny městyse, 

které mohou mít negativní vliv na budování dobré image. Následně podat návrhy 

a doporučení, které by vedly k eliminaci těchto slabých stránek. Práce by měla být pro městys 

Buchlovice impulzem pro zlepšení případných nedostatků.  

 Data budou získávána na základě marketingového výzkumu, který bude zaměřen 

na image městyse Buchlovice. Bude uplatněna kvantitativní metoda dotazování. 

Shromaţdování dat bude probíhat elektronicky. Získaná data budou analyzována pomocí 

třídění prvního a druhého stupně. Výsledky analýz budou zkoumány a zhodnoceny. 

Na základě marketingového výzkumu budou sepsány návrhy a doporučení, které by mohly 

vést ke zlepšení vnímání image městyse jak ze strany občanů, tak ze strany návštěvníků.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA IMAGE MĚSTA 

Kapitola obsahuje teoretická východiska, která popisují image a jeho historii, druhy 

a vlastnosti image, analýzu image. Dále je zde rozvedená marketingová koncepce měst a obcí 

a její vývoj. Je zde tedy charakterizováno makroprostředí a mikroprostředí obce. Kapitola 

je věnována také marketingovému mixu obce a SWOT analýze.   

2.2  Definice image 

Existuje mnoho publikovaných definic image. Kaţdý z autorů definuje image trochu 

jinak, podstata je však u všech zachována. Pro příklad jsou zde uvedeny některé definice, 

které povaţuji za nejvýstiţnější.  

Slovo image vychází s anglického jazyka. Kořeny tohoto výrazu jsou ovšem v latině. 

Vychází z pojmu „imago.“ Tento latinský výraz se překládá jako podoba nebo představa. [10] 

„Image je soubor názorů, myšlenek a dojmů, které si člověk o firmě/organizaci nebo 

výrobku vytvoří na základě osobních zkušeností, vlivu marketingových komunikací, 

informací získaných od jiných osob. Image je vnějším obrazem corporate identity, 

je ovlivněna firemní komunikací a firemním designem, vychází z firemní kultury, odráţí 

kvalitu produktu. Image je multidimenzionální pojem ovlivněný řadou faktorů, které mají 

odlišnou důleţitost u jednotlivých cílových skupin.“ [10, str. 91] 

„Image je soubor představ, idejí a dojmů, které chová určitá osoba k jistému objektu. 

Postoje a jednání lidí vůči určitému objektu jsou vysoce podmíněny tím, jakou image objekt 

má.“ [12, str. 580] 

„Podle převaţujícího názoru spojuje všechny představy jedince nebo skupiny 

veřejnosti o určitém předmětu mínění, kterým mohou být subjekty nebo objekty, například 

osoby (osobnostní image, image politika, image podnikatele atp.), země nebo města (image 

země, národa či města), instituce nebo organizace (např. městské a obecní úřady, spolky 

a svazy, politické strany) a firmy s jejich aktivitami určenými pro veřejnost (podnikový, 

produktový image, image značky, obalový image, propagační image).“ [20, str. 15] 
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2.3  Historie image 

Publikace, která jako první pojednává o image, se zabývá analýzou poznatku, 

ţe technologické vlastnosti výrobku nemusejí být aţ tak důleţité, jako dobrá image. Jedná 

se o publikaci Gardnera a Levyho z první poloviny 20. století, konkrétně z roku 1955. 

Publikace těchto amerických psychologů nese název The Product and the Brand. [10, 23] 

O rok později, vyšla další velmi významná práce K. Bouldinga, jejíţ název 

je „The image.“ Boulding se v této práci věnuje tomu, jak je image ovlivňována zprávami. 

[23] 

V roce 1961 byla vydána práce „Die Struktur der Meinungsverteilung in sozialen Feld 

– das Psychologosche Marktmodell“ autora B. Spiegela. Poznatek autora v této práci ovlivnil 

směr výzkumu v trţní psychologii. Jedná se o sociálně – psychologický poznatek, 

prostřednictvím kterého autor tvrdí, ţe jedině představa spotřebitele je realitou v trţní 

psychologii. Tímto tvrzením ovšem nedegradoval objektivní povahu zboţí. [20, 23] 

V Norimberku v roce 1962 byla vydána práce autora Reinholda Berglera s názvem 

„Psychologie des Marken und Firmenbildes.“ V této práci byl definován firemní image 

a autor zde sleduje firemní osobnost z různých úhlů pohledu. [23] 

Uwe Johansenn je autorem jedné z nejrozsáhlejších monografií, která pojednává 

o image. Název je „Das Marken und Firmen Image“ a byla vydána roku 1971. Toto dílo 

je vnímáno jako srovnávací studie prací, které se taktéţ věnují tématu image. Pojednává také 

o dimenzích image a věnuje se analýze druhového, značkového a firemního image. [23] 

2.4  Druhy a vlastnosti image 

Druhů image je celkem šest. Uvádí se vnitřní image, vnější image, skutečný image, 

druhový image, produktový/značkový image a firemní image. [23] 

Vnitřní image – tento druh image si tvoří kaţdý objekt sám vůči sobě o svém produktu, 

značce, sluţbě apod. [23] 

Vnější image – vnější image se můţe dále dělit na chtěný a nechtěný. Chtěný image 

je tvořený objektem. Nechtěný image si vytváří veřejnost samostatně, bez ohledu na působení 

a ovlivňování objektu. Je důleţité zmínit, ţe vnímání image je v podstatě dvojí. Můţe se týkat 
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jak lidí tak institucí například státu, firmy, úřadu. Zároveň se můţe týkat produktů, které jsou 

jimi produkovány. Obojí spolu můţe, ale i nemusí, splývat. [20, 23] 

Skutečný image – je image, který si veřejnost vytvořila na určitý objekt. Není zde důleţité to, 

jaké představy a názory měly být vzbuzeny, ale jaké představy a názory jsou skutečně 

vzbuzeny. [23, 35] 

Druhový image – pomáhá utvářet pozici výrobku konkrétního druhu v rámci celé situace 

na trhu. Tento image se vztahuje na celý druh nebo na skupinu zboţí, není výjimkou, 

ţe je spojován i s firmami a institucemi. Hlavní roli zde hrají emocionální vztahy k druhu 

nebo skupině zboţí. [23] 

Produktový/značkový image – vztahuje se na výrobek, který patří pod určitou značku, 

pod kterou také vystupuje a je prodejný. Tento druh image se vztahuje na vlastnosti daného 

výrobku, díky kterým se výrobek odlišuje od konkurence. Produktový/značkový image 

je důleţitý při rozhodování spotřebitele mezi daným produktem a ostatními konkurenčními 

produkty. [23, 24] 

Firemní (podnikový) image – Je nemateriální součástí podniku, která je tvořena především 

kvalitou firmy a také schopností firmy o dané kvalitě přesvědčit veřejnost na základě 

komunikace. Tento image se dlouhodobě orientuje na chování zákazníků a taktéţ vytváří 

odlišení se od konkurence. [20, 23] 

Za základní vlastnosti image je povaţována celistvost, strukturovanost, 

vícedimenzionalita, stabilita a ovlivnitelnost, přičemţ tyto vlastnosti nejsou vnímány jako 

dobré nebo špatné. Vlastnosti vycházejí z posouzení vůči nějaké normě či subjektu. Můţe 

se jednat o porovnání vůči konkurenčnímu subjektu, vůči tzv. ideální image nebo vůči lepší 

image firmy, které dosahovala v minulosti. Různé cílové skupiny mohou chápat vlastnosti 

image dost rozlišně. Jedná se o jiný pohled například na firmu ze strany zaměstnanců 

či ze strany zákazníků nebo dodavatelů. [23, 35] 

2.5  Analýza image 

Analýza image je prováděná za účelem získání informací o psychologickém vnímání 

trhu. Prostřednictvím této analýzy lze dost dobře image diagnostikovat, popřípadě provést 

následnou terapii, která by vedla k zlepšení. Tuto analýzu je moţno provádět například 

ve vztahu k firmě, produktu, značce, městu apod. Pokud je prováděna v pravidelných 
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intervalech, nebo alespoň vícekrát za určité období, je na základě výsledků snadnější reagovat 

na jakékoliv výkyvy týkající se image nebo na nové psychologické skutečnosti. Ve fázi 

realizace je nutné zjistit, definovat a popsat proměnné, které na analyzovaný image působí. 

Od těchto základních kroků analýzy se odvíjí další postup. [23, 24] 

Tvorba analýzy je zaloţená na afektivním neboli emočním komponentu, kognitivním 

neboli poznávacím komponentu a jako poslední tvorbu této analýzy tvoří komponent 

konativní neboli aktivní či behaviorální. [23] 

Afektivní komponent – je zaměřen na pocitové hodnocení respondenta, které se váţe 

na určitý objekt. [23] 

Kognitivní komponent – je zaměřen jiţ na proţité osobní zkušenosti, vázající 

se na analyzovaný objekt. Zjišťování znalostí a názorů je také zahrnuto do tohoto 

komponentu. [23] 

Konativní komponent – se zaměřuje na aktivitu a chování respondenta, které jsou vázány 

na určitou lokalitu. [23] 

2.6  Marketingová koncepce měst a obcí a její vývoj 

Koncept marketingu se začal rozšiřovat o marketing měst a obcí v druhé polovině 

70. let 20. století. Aby se oblast marketingu mohla úspěšně rozvíjet, bylo nutné zaměřit se i na 

jiné souvislosti, neţ které byly spojeny se zboţím, sluţbami. Oblast marketingu začala být 

součástí neziskových organizací, marketing začal být pouţíván při propagaci osob a jejich 

názorů, událostí či míst. [9] 

Marketing míst se můţe zabývat jak většími oblastmi, jako například regiony, 

tak i malými oblastmi, za které jsou povaţovány právě města a obce. Můţe být realizován 

na různých prostorových úrovních. Původně se marketing týkal jen několika úrovní prostoru 

v obci, a to komplexních operací, průmyslových zón a úrovně celé obce. [9, 13] 

Komplexní operace – například renovace, restrukturalizace středu obce, operace týkající 

se veřejných či soukromých úřadů, společensko-kulturních zařízení, ale i bytových domů. [9] 

Průmyslové zóny – jedná se o zóny tohoto typu, které jsou zřízené místní komunitou nebo 

příslušnými komorami. Jedná se o vysokonákladové projekty. [9] 
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Úroveň celé obce – Cílem marketingu na této úrovni bylo zpracování strategie obce, 

či zlepšit vnímání obce u veřejnosti. Tomu předcházel sběr informací o obci. [9] 

Postupem času byly tyto úrovně rozšířeny o sluţby poskytované úřadem obce jejím 

občanům a dalším subjektům, působícím na území dané obce. [9] 

2.6.1 Marketingové prostředí obce 

Marketingové prostředí je velmi pohyblivé, rychle se vyvíjející a také nejisté. Nabízí 

velké mnoţství příleţitostí i hrozeb. Je tvořeno subjekty, které se v daném prostředí pohybují 

ale také okolnostmi, které mohou prostředí ovlivňovat. Základní členění marketingového 

prostředí je členění na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí obce ovlivňují 

demografické faktory, ekonomické faktory, politicko - právní faktory, technologické faktory, 

přírodní faktory a sociální faktory. Do mikroprostředí obce patří správa obce nebo také 

zaměstnanci obce. Marketingové prostředí bývá analyzováno a to za účelem přizpůsobení 

se prostředí. Přizpůsobení se prostředí, ve kterém podnik existuje, je důleţité k získání 

či udrţení stability v daném prostředí a k podpoře rozvoje. [1, 8, 9] 

Makroprostředí  

Demografické faktory – do těchto faktorů spadá velikost populace ve městě či obci, sociální, 

příjmová, věková, vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita, mobilita apod. Je důleţité, 

aby obec byla s demografickými faktory a trendy jejich vývoje seznámena, jelikoţ na základě 

nich je schopna se přizpůsobovat a ovlivňovat budoucí vývoj města či obce. [9] 

Ekonomické faktory – soubor ekonomických faktorů lze nazvat také jako stav hospodářství, 

ve kterém se obec nachází. Je velmi důleţitý pro úspěch marketingových plánů a dosaţení 

marketingových cílů daného útvaru. Do ekonomických faktorů se řadí faktory, jako hrubý 

domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, konkurenceschopnost, úrokové sazby, měnové 

kurzy, ale i fáze ekonomického cyklu. Jsou to faktory, které ovlivňují kupní sílu a strukturu 

výdajů spotřebitelů. [1, 8] 

Politicko-právní faktory – mezi tyto faktory se řadí především vnitrostátní, 

ale i mezinárodní politické dění. Legislativa je dalším důleţitým faktorem. Obec 

má pravomoc danou zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích a dalšími zákony, které obci umoţňují 

podporovat svými aktivitami malé a střední podniky nacházející se v dané obci nebo naopak 

zamezit negativním důsledkům podnikání na svém území. [1, 9] 
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Technologické faktory -  změny v technologické oblasti mohou výrazně změnit jakékoliv 

odvětví. V dnešní době je nutno technologie inovovat a drţet krok s novými trendy v této 

oblasti, jelikoţ jsou zdrojem konkurenční výhody a prostředkem zvyšování 

konkurenceschopnosti. Veškeré marketingové aktivity jsou ovlivněny technologiemi a jejich 

rozvojem. Pro řízení obce jsou technologie důleţité k vytvoření vnitřního i vnějšího 

informačního systému, k vyuţití komunikačních technologií k propagaci obce nebo také 

ke komunikaci s občany, návštěvníky apod. [9, 18]  

Přírodní faktory – přírodní faktory výrazně figurují při rozhodování o usídlení se v obci 

jak u potenciálních občanů, tak u podniků, nebo ovlivňují turisty při rozhodování o jejich 

návštěvě.  Do faktorů je zahrnuta geografická poloha obce a její umístění v rámci regionu, 

velikost obce, klimatické podmínky, přírodní zdroje a také ekologické podmínky. Právě oblast 

ekologie je často oblastí střetu zájmů podniku, obyvatel a návštěvníků obce. [9] 

Sociálně-kulturní faktory – kultura, tradice, vzdělání, obecné zvyklosti se řadí mezi 

sociálně - kulturní faktory. Kultura, tradice a obecné zvyklosti jsou faktory, na kterých 

lze stavět konkurenceschopnost obce ve smyslu získání vyšší návštěvnosti či odlišení 

se od konkurence zajímavými akcemi či místy. [9] 

Mikroprostředí 

„Vnitřní prostředí můţeme z hlediska správy obce definovat jako situaci organizace, 

která je pověřena zabezpečováním správy a dalších úkolů svěřených obci ze zákona.“ 

[9, str. 24]  

Důleţitou roli zde hraje obecní rozpočet. Ten je závislý na makroprostředí, které obec 

obklopuje nebo také na dotacích, které plynou obci ze státního rozpočtu. [9]  

2.6.2 Marketingový mix obce 

Termín marketingový mix byl prvně pouţit v roce 1948. Pouţil jej N. H. Borden, 

profesor z Harvard Business School, který tím chtěl poukázat na skutečnost, ţe marketingové 

aktivity musí být brány jako komplexní záleţitost, ne pouze jako jednotlivá opatření. [3, 11] 

Počátkem 60. let byl navrţen marketingový mix, který byl tvořen čtyřmi sloţkami 

neboli čtyřmi P. Mezi tyto sloţky patřil „product, price, place a promotion“ tedy produkt, 
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cena, místo a propagace. Navrhl jej profesor Jerome McCarthy. Všechny tyto sloţky se dají 

členit na další tzv. mixy tedy produktový mix, cenový mix apod. [11] 

Marketingový mix obcí je ovšem poněkud rozšířenější. Mimo obvyklých čtyř 

P obsahuje sloţky jako lidé, materiální prostředí, procesy a partnerství. Rozšíření 

marketingového mixu je dáno především tím, ţe obce jsou tvořeny jak hmotnými, 

tak nehmotnými prvky. Nehmotné prvky jsou sluţby, které obec poskytuje a které mají samy 

o sobě další vlastnosti (neodělitelnost, heterogenita, nevlastnění atd.), coţ přispívá 

ke sloţitosti marketingu obcí. [9] 

Produkt  

„Podle vymezení Americké marketingové asociace se za produkt povaţuje to, co lze 

na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k pouţívání nebo ke spotřebě, co má schopnost 

uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí.“ [3, str. 129]  

Na základě této charakteristiky se mezi produkt řadí fyzické předměty, sluţby, osoby, 

místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory a další. [3] 

  Produktem obce je vše, co slouţí k uspokojování individuálních a kolektivních potřeb 

obyvatel obce, návštěvníků, podniků či potenciálních investorů a je nabízeno ze strany obce. 

Produkt obce se od ostatních produktů, tedy zboţí a sluţeb, liší například moţností 

současného uspokojování kolektivní i individuální potřeby. V rámci obce mohou 

být poskytovány sluţby čistě pozitivního charakteru. Některé z nabízených sluţeb obce musí 

spotřebitel přijmout a nelze být vyloučen ze spotřeby. Produkt obce by měl být v souladu 

se strategií a vizí obce. Je také ovlivňován rozpočtovým omezením. Produktem mohou být 

veřejné sluţby, které obec poskytuje. Mohou to být prostory, které má obec ve vlastnictví 

a nabízí je k vyuţívání soukromým vlastníkům nebo k investování. Do produktů obce patří 

akce, které jsou obcí organizovány. Produktem můţe být i obec jako taková. [9] 

Cena 

 Cena je v marketingovém mixu úzce spojena s produktem, dotváří jeho charakter a ten 

je prodáván na základě cenových údajů. Cena je tvořena mimo jiné na základě zájmů 

prodávajících a kupujících. Stát můţe ceny kontrolovat a více či méně ovlivňovat. Cena 

je v marketingové oblasti povaţována za významný marketingový nástroj, konkurenční 

nástroj a zdroj příjmů. [8, 19] 
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 Mnohé sluţby, které jsou poskytovány obcí, jsou povaţovány za bezplatné. Sluţby 

jsou ovšem placeny vţdy z daní občanů, podniků nebo ze systému povinného pojištění. 

V případech, kdy zákon obci umoţňuje stanovit ceny svých sluţeb, je důleţité rozhodnutí 

obce, zda bude sluţby poskytovat zdarma, nebo za sluţby stanoví cenu. V této situaci 

rozhodování je důleţité zváţit, zda je moţné identifikovat spotřebitele sluţby, jaký cíl 

sledujeme zavedením ceny, zda je spotřebitel za sluţbu schopen zaplatit a také jaké budou 

náklady, které bude nutno vynaloţit na vybírání poplatků.  Obec poskytuje také produkty. 

Mohou to být produkty, jejichţ cena je určena, ale podléhá částečné nebo úplné regulaci. 

V případě některých produktů má obec taktéţ moţnost cenu určovat sama. [9, 19] 

Distribuce  

 Prodávající se musí vţdy rozhodnout, jakým způsobem se bude jeho zboţí dostávat 

k cílovým zákazníkům. Můţe být vyuţit přímý prodej nebo prodej zprostředkovaný 

prostředníky. Distribuce je velmi důleţitým prvkem marketingového mixu, jelikoţ můţe 

ovlivňovat jiné prvky jako je např. produkt samotný. Distribuce produktů bývá ujednána 

na základě smluv, díky kterým nelze tento prvek měnit operativně. Proto je před ujednáním 

distribučních cest důleţité plánování, předvídání a následné rozhodování. Za součást 

distribučního kanálu jsou povaţováni všichni jednotlivci a podniky, kteří se stanou vlastníky 

produktu, nebo budou nápomocni při převodu vlastnictví produktu. [3, 11] 

 Obec můţe taktéţ vyuţívat přímé a nepřímé distribuční kanály. Při rozhodování 

o volbě distribučního kanálu je třeba zvaţovat výši nákladů, pohodlí pro spotřebitele, 

spolehlivost, dostupnost a kvalitu. V případě, ţe obec poskytuje produkt či sluţbu sama nebo 

vykonává přenesenou působnost státní správy, vyuţívá přímý distribuční kanál. Výhodou 

je zejména moţná kontrola nad poskytováním sluţby a také  bezprostřední zpětná vazba 

od zákazníků. Nepřímý distribuční kanál vyuţívá v případě, kdy obec svěří poskytování 

sluţby soukromé či neziskové organizaci, které mají moţnost sluţbu efektivněji poskytnout. 

[9] 

Marketingová komunikace  

Celý marketing je zaloţen na marketingové komunikaci, jejíţ cílem je představit 

produkt zákazníkům a poskytnout o produktu informace. Komunikační mix je tvořen dvěma 

formami marketingové komunikace. Jedná se o osobní a neosobní komunikaci. Do osobní 

komunikace se řadí osobní prodej. Neosobní komunikace zahrnuje nástroje jako například 
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reklamu, podporu prodeje, přímí marketing, public relations. Existuje i kombinace osobní 

a neosobní formy komunikace, za coţ jsou povaţovány výstavy a veletrhy. [3, 16] 

Reklama je v mnohých případech povaţována jako nejdůleţitější prvek komunikace. 

Je to neosobní forma komunikace, kdy se subjekty snaţí zapůsobit především na svou cílovou 

skupinu prostřednictvím různých medií. Cílem je informovat a přesvědčit o uţitečnosti 

výrobků, sluţeb, ale i myšlenek. [16] 

 Aktivity vykonávané v rámci podpory prodeje podporují kupní chování spotřebitele 

a představují jednoznačný a konkrétní motiv koupě. Konkrétní marketingové aktivity v rámci 

podpory prodeje mohou být účasti na výstavách a veletrzích, předvádění produktů, 

ochutnávky, soutěţe pro zákazníky, kupony, vzorky, prémie, zvýhodněné balení, soutěţe 

pro prodejní personál apod. [16] 

Přímý marketing lze charakterizovat jako kontaktování zákazníku, jak stávajících, 

tak potenciálních, za účelem vyvolání okamţité a měřitelné reakce na daný podnět. Přímá 

komunikace je zprostředována obvykle poštou, telefonicky, prostřednictvím katalogů, kuponů 

či osobní návštěvou, kdy zákazník je adresně osloven a poţádán o odpověď. [15] 

Cílem public relations je vybudování a udrţení si dobrých vztahů, dobrého jména, 

porozumění a sympatií vůči veřejnosti. Nástroje, které patří do public relations, jsou 

publikace, veřejné akce, novinky, angaţovanost pro komunitu, lobbovací aktivity apod. Vztah 

s veřejností lze budovat i prostřednictvím sponzorignu, záţitkového marketingu 

a vestavěného marketingu. [8, 15]  

Osobní prodej umoţňuje na základě osobního působení ovlivnit a přesvědčit 

zákazníka k určitému chování. Výhodou je moţnost zachycení bezprostřední reakce 

zákazníka a moţnost rychle na ně reagovat. Zákazníky při osobním prodeji výrazně ovlivňuje 

způsob představení a předvedení produktu, také následné seznámení zákazníka s pouţíváním 

produktu. [3] 

Lidé  

 Do této skupiny se řadí zaměstnanci obce, zákazníci obce, obyvatelé a návštěvníci 

obce a také podnikatelé. Zaměstnanci obce jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní na obecních 

úřadech nebo vysoce postavení zaměstnanci organizací, které podléhají místní správě. 

Zaměstnanci výrazně ovlivňují dojem zákazníka, který si tvoří při čerpání určité sluţby. 
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Zaměstanci mohou být děleni na kontaktní pracovníky, kteří se dostávají do častého styku 

se zákazníky, dále na koncepční pracovníky, kteří se dostavají do kontaktu se zákazníky 

pouze občas a podílejí se na vývoji marketingové strategie. Potom je zde skupina 

zaměstnanců označovaná jako obsluhující, kteří se dostávají do kontaktu se zákazníky často, 

tomu musí odpovídat i jejich schopnosti komunikace. Podpůrní pracovníci vykonávají 

podpůrné funkce a minimálně se podílejí na marketingových činnostech. Zákazníci  jsou 

další velmi důleţitou skupinou. Mohou mít roli producenta sluţeb, uţivatele sluţeb nebo 

nositele podpory prodeje a šiřitele informací. Obyvatelé, návštěvníci a podnikatelé mohou 

svým chováním výrazně ovlivnit image a dobré jméno obce. [9, 22] 

Materiální prostředí   

 Do materiálního prostředí obce patří nejen obec samotná, ale i její celkové prostředí, 

jako je příroda, územní uspořádání, budovy, architektura nebo také komunikace. Image obce  

je z části tvořena právě materiálním prostředím. To můţe pomoci také při snaze odlišení 

se od konkurence. Jak u budování image tak u budování konkurenceschopnosti je často 

vyuţíváno kulturní dědictví, jakoţto součást materiálního prostředí. Díky materiálnímu 

prostředí existuje v obci určitá atmosféra, která ovlivňuje chování cílových skupit. Tuto 

atmosféru je moţno přizpůsobovat poţadavkům například prostřednictvím velikosti a tvaru 

budov, osvětlení, barev, materiálů, vybavení apod. [9, 13]  

Procesy   

 Do procesů se řadí činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, díky kterým zákazník 

můţe obdrţet produkt či sluţbu. Procesy výrazně ovlivňují vnímání kvality produktů a sluţeb 

a jsou často povaţovány za součást samotného produktu. Za tento prvek marketingového 

mixu jsou odpovědni zaměstnanci. Zaměstnanci ovlivňují fungování procesu a tedy i následné 

vnímaní produktu či sluţby ze strany zákazníka. Zákazníci by měli být uspokojeni 

jak produktem, tak způsobem, jakým jim byl produkt nebo sluţba dodána a poskytnuta. Tyto 

procesy mohou být poskytované obecním úřadem, organizací, která byla za tímto účelem 

vytvořena, nebo soukromou organizací. Proces můţe probíhat s vysokým, nízkým anebo 

středním kontaktem se zákazníkem. [9, 22] 

Partnerství  

 Partnerství je jeden z nejvýznamějších prvků marketingového mixu, jelikoţ produkt 

obce je velmi sloţitý a sestávající z různých sloţek, které produkují různé subjekty a sektory. 
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Je tedy velmi důleţité budovat a udrţovat spolupráci neboli partnerství, coţ prospívá i rozvoji 

produktu. Partnerství se účastní soukromý i veřejný sektor. Organizace se nemůţe soustředit 

pouze na trh spotřebitelů. Důleţité jsou i vztahy s referenčním trhem, jehoţ prostřednictvím 

můţe obec získat dobré reference od návštěvníků, obyvatelů, podnikatelů a jiných a posilovat 

tak svou image. Dále s trhem dodavatelů, se kterými má obec převáţně dlouhodobé vazby. 

Trhy potenciálních pracovníků zaručuje příliv inteligence. Trh ovlivňovatelů zahrnuje 

politické činitele, podnikatele, ale i novináře. Interní trhy jsou tvořeny vlastními zaměstnanci 

a neméně důleţitým je tedy i trh spotřebitelů. [9]  

2.7  SWOT analýza obcí 

SWOT analýza sestává ze čtyř oblastí, jsou to silné (strengths) a slabé (weaknesses) 

stránky analyzovaného subjektu a jeho příleţitosti (oportunities) a hrozby (threats). Skládá 

se ze dvou analýz. Analýza SW a OT. Ve většině případů je doporučováno začít s analýzou 

OT, kterou ovlivňuje vnější prostředí subjektu tedy makroprostředí i mikroporostředí. Poté 

je doporučováno provést analýzu SW, kterou ovlivňuje vnitřní prostředí firmy, tedy 

organizační struktura, management, mezilidské vztahy, zdroje, cíle, systémy apod. [8] 

SWOT analýza podá základ k vytvoření strategie obce, případně konkrétních 

rozvojových programů obce. Je také důleţitá pro partnery obce, kteří jsou díky SWOT 

analýze informováni o současném stavu obce. [9]  

Při analýze vnitřních faktorů SWOT analýzy, tedy silných a slabých stránek obce, 

dochází k hodnocení jednotlivých vnitřních faktorů obce. Tyto faktory jsou následně 

obodovány v rozsahu 1-5 bodů, podle důleţitosti. Jsou jim stanoveny také váhy, které jsou 

stanoveny na základě moţnosti ovlivnění zkoumaného subjektu konkrétním faktorem. Jsou 

prováděny dílčí analýzy jako analýza fyzických a přírodních podmínek obce, obyvatelstva, 

ekonomiky města, trhu práce, infrastruktury i podnikatelského prostředí. V rámci analýzy 

vnějších faktorů, tedy příleţitostí a hrozeb, dochází k hodnocení vnějších faktorů obce, které 

jsou taktéţ ohodnoceny dle důleţitosti, ve stejném bodovém rozmezí. Můţe se jednat 

o faktory jako rostoucí mobilita firem, vstupy zahraničního kapitálu, podpůrné programy 

rozvoje, mezinárodní tendence k vytváření euroregionů, rostoucí význam sluţeb a cestovního 

ruchu a mnoho dalšího. [9]  
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3 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE BUCHLOVICE 

3.2  Základní údaje 

Městys Buchlovice se nachází na jiţní Moravě, v národopisném regionu Slovácko, 

konkrétněji ve Zlínském kraji. Právě daný region, který se vyznačuje zachovalými lidovými 

tradicemi, folklorem, dobrým vínem a mnohým dalším, nejvíce ovlivňuje svou kulturou 

i Buchlovice. 

Počet obyvatel Buchlovic se vyšplhal v roce 2014 na číslo 2 444. V počtu obyvatel 

mají mírnou převahu ţeny nad muţi. Průměrný věk obyvatelstva Buchlovic je přibliţně 

46 let. Rozloha městyse je 3 196 ha a leţí v nadmořské výšce 234 m n. m. V bezprostřední 

blízkosti je rozprostřeno pohoří Chřiby, které Buchlovice z jedné strany obklopuje. Nejvyšším 

bodem tohoto pohoří je Brdo s nadmořskou výškou 586,7 m n. m. V Buchlovicích jsou 

vhodné podmínky pro pěstování pšenice a některé okolní svahy vytvářejí příhodné podmínky 

pro vinnou révu, která je s touto oblastí spojena uţ od nepaměti. [26, 36, 41,] 

V Buchlovicích a jeho okolí se nachází mnoho kulturních památek. Mezi 

nejvýznamnější patří hrad Buchlov, kaple sv. Barbory, zámek Buchlovice se zámeckou 

zahradou a parkem. [6] 

Městys v současné době disponuje mateřskou a základní školou, lékařskými 

ordinacemi, lékárnou, sítí obchodů, restauračními zařízeními, poštou, spořitelnou, Policií ČR, 

Sborem dobrovolných hasičů a kulturním zázemím. 

Nejbliţším městem je Uherské Hradiště, které je povaţováno jiţ od dávných let 

za střed Slovácka. Je vzdálené asi 9 km severozápadně od Buchlovic. Počet obyvatel 

k 1. 1. 2014 činil 90 307 osob. Protéká jím také řeka Morava, která protéká napříč celým 

Slováckem. [26] 

3.3  Historie Buchlovic 

Na základě archeologických nálezů, které byly uskutečněny jiţ v dobách paleolitu 

a neolitu, nelze vyvrátit tvrzení, ţe kořeny Buchlovic sahají do velmi dávné minulosti. 

Buchlovické údolí slouţilo jiţ od dávných dob jako cesta s velkým jak obchodním, 

tak strategickým potenciálem. V období středověku se na území dnešních Buchlovic 

nacházely pravděpodobně tři samostatná osídlení. Postupem času byla tato osídlení propojena 
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zástavbou. Vznikaly zde větší stavby, které patřily bohatým statkářům, ale také malé chalupy, 

situované stranou a spíše na okrajích osídlení. Na rozdíl od staveb, které patřily bohatým, 

byly základem domků hlína, kámen a slámové došky. Díky této střešní krytině vznikaly 

mohutné poţáry, proto je postupem času nahradila břidlice a pálené tašky. [21] 

Od dávných dob byly Buchlovice se svými pozemky a usedlostmi ve vlastnictví 

mnoha majitelů. První písemná zmínka je datována rokem 1202. Jedná se o diplomatickou 

falzu listiny krále Přemysla Otakara I. V listině je zmíněno jméno Smil z Buchlovic, který 

v té době vlastnil dědičný majetkový podíl v této obci. Od roku 1540 se obec Buchlovice stala 

součástí buchlovského hradního panství. Mezi majeteli se řadí páni ze Zástřizl, Petřvaldští 

a nakonec rod Berchtoldů, jejichţ majetek byl zkonfiskován na konci druhé světové války, 

tedy roku 1945. [21] 

Právě díky jednomu pánu ze Zástřizl, konkrétně díky Jiřímu Zikmundu Prakšickému 

se Buchlovice na přelomu 16. a 17. století těšily prvnímu významnému rozmachu. 

Vybudováním hospodářského dvoru s pivovarem, zaloţením rozlehlých vinných sklepů 

a později postavením sklářské huťi, dostaly Buchlovice jiný rozměr. [21] 

Význam Buchlovic vzrostl také po vybudování zámku Buchlovice, které proběhlo 

na začátku 18. století. Zámek nechal vybudovat tehdejší pán z hradu Buchlova Jan Dětřich 

z Petřvaldu. Zámek slouţil nejen jako sídlo pánů, ale také jako místo, kde se konaly 

nejrůznější schůzky tehdejších významných osob. Nejvýznamnější je bezesporu tajná schůze, 

které se účastnil rakousko-uherský ministr zahraničních věcí Alois Lexa z Aehrenthalu 

a Alexandr Petrovič Izvolský. Konala se v roce 1908 a bylo zde projednáváno hlavně 

politické napětí na Balkáně. [6] 

Některá období nebyla pro obyvatelstvo a okolí Buchlovic příliš šťastná. Obec 

se nevyhla různým zpustošením. Za třicetileté války se obec potýkala s nájezdy švédských 

vojsk. Po jejich skončení se v obci nacházelo 48 pustých usedlostí. V letech 1683 – 1706 

čelila obec vpádům kuruckých oddílů. Buchlovice zasáhla i známá bitva u Slavkova roku 

1805. Nebyly to ovšem jen katastrofy válečného charakteru. V letech 1772 a 1888 to byly 

rozsáhlé poţáry, které zničily velkou část obce a zasáhly velký počet obyvatelů obce. 

Epidemie cholery vtrhla na území obce v letech 1836 a 1866. Vyţádaly si mnoho obětí 

na ţivotech. [4] 
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Poslední zásadní rozšíření dnešního městysu proběhlo v 70. a 80. letech 20. století. 

V této době se zde budovaly rodinné domy, řadové zástavby a v neposlední řadě také bytové 

zástavby. [21] 

3.4  Turistické atraktivity městyse 

Městys Buchlovice je často cílem cest turistů, také díky mnohým místům a památkám, 

které lze přímo v městysi či jeho okolí navštívit. K významným památkám patří hrad 

Buchlov, zámek Buchlovice společně se zámeckou zahradou a parkem, kaple sv. Barbory 

na Modle, údolí Smraďavka, farní kostel sv. Martina, kaple sv. Alţběty nebo také Mariánský 

sloup na náměstí. 

Je nutno také zmínit zajímavá místa v blízkém okolí Buchlovic, kterými je například 

Velehrad, archeoskanzen Modrá, zřícenina hradu Cimbukr a také barokní hřbitov Střílky. 

Hrad Buchlov 

Tato národní kulturní památka zaujme kaţdého, kdo se v okolí Buchlovic nachází. 

Hrad Buchlov nelze přehlédnout. Leţí na jenom z jiţních chřibských kopců, které obklopují 

malebné Buchlovice. Řadí se mezi nejstarší, nejrozlehlejší a nejlépe dochované hrady 

na Moravě. Datum stavby hradu není přesně známo. S velkou pravděpodobností byl hrad 

zaloţen jiţ v 1. polovině 13. století, ovšem první písemná zmínka o něm pochází aţ z roku 

1300. Hrad původně slouţil jako obranná pevnost, která byla strategicky velmi dobře 

situována. Hrad Buchlov byl královkým hradem aţ do 16. století, byl ovšem často dáván 

do zástavy. Do 18. století hrad střídal majitele mezi moravskými rody. Jednalo se o pány 

ze Ţerotína, ze Zástřizl, Petřvaldských, z Petřvaldu nebo také Berchtoldů. [2, 5, 32] 

Stavba hradu byla postupem let a střídáním svých majitelů rozšiřována. Na svém 

začátku byla stavba tvořena dvěma hranolovými věţemi, jednopodlaţním palácem a jiţní věţí 

s branou a kaplí. Rozšiřování hradu bylo ukončeno poslední výstavbou roku 1662, kdy 

tehdejší majitelé Petřvaldští dali vybudovat předhradí s barokním bastionem a bránou. Dále 

bylo nádvoří doplněno o arkádové ochozy. Dále se tento hrad nemodernizoval, jelikoţ 

se nároky pánů zvyšovaly a studený hrad v chřibských kopcích jim nebyl dostatečně 

pohodlný. Rod Petřvaldských si proto začal budovat pohodlnější a reprezentativnější zámek 

přímo v obci Buchlovice. Posledními majiteli byli ovšem páni z rodu Berchtoldů, kteří 

přeměnili hrad z obytného sídla na muzeum. [2, 32] 
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V současné době je hrad Buchlov zpřístupněn veřejnosti, jak nádvoří, tak i interiér 

hradu, v podobě prohlídkových okruhů. Na hradě se odehrává také velké mnoţství kulturních 

akcí, například exteriérové divadlo, zabijačkové slavnosti, přehlídky kovářského umění apod. 

Zámek Buchlovice, zámecká zahrada a park 

Zámek Buchlovice byl postaven počátkem 18. století, kdy jej dal postavit Jan Dětřich 

Petřvaldský z Petřvaldu své manţelce Aneţce Eleanoře z Colonna-Felsu. Zámek je barokní 

a právě díky jeho honosnosti a propracovanosti je pokládán za jeden z nejvýznamnějších 

a nejkvalitnějších příkladů barokního slohu na Moravě. Zámecký komplex tvoří dvě protilehlé 

budovy obloukovitého tvaru. Mezi budovami se nachází nádvoří s kašnou. [5] 

Zámecká zahrada vznikala společně se zámkem, tedy od 18. století. V současné době 

má rozlohu přibliţně 19 ha a společně se zámkem je chloubou Buchlovic. Zámecké zahradě 

a parku je věnována patřičná pozornost a údrţba. Svou elegantní symetričností uvádí v úţas 

mnoho návštěvníků. Nachází se zde mnoţství vzácných a starých vzrostlých stromů, které 

stály ještě za dob našich dávných předků. V patřičném ročním období park oţiví sortimentální 

sbírky rozkvetlých rododendronů. [4, 5] 

Součástí zámecké zahrady a parku je také kaţdoroční výstava fuchsií a také Záchranná 

stanice volně ţijících ţivočichů, která tvoří v parku menší zoo koutek. 

Kaple sv. Barbory na Modle 

Kaple sv. Barbory se vyjímá na jednom z chřibských kopců, který leţí hned vedle 

hradu Buchlova. Společně tvoří nepřehlédnutelnou dvojici staveb. Vznik kaple se datuje 

do 13. století, ovšem kaple, která na kopci stojí dnes, není původní. Nynější stavba vznikla 

v roce 1672. Kaple je kříţového půdorysu, její dominantou je centrální kopule. Pod kaplí jsou 

uloţeny těla pánů dvou posledních rodů, které Buchlov vlastnily, tedy z rodu Petřvladů 

a Berchtoldů. [4] 

V současné době je přes sezónu kaple přístupná veřejnosti, v případě zájmu 

i s odborným výkladem. V bezprostředním okolí kaple se pořádají poutě, které se zde 

odehrávají na svátky Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie. Tyto tradiční poutě zde 

probíhaly i v dávných dobách. Tradice byla v tomto případě zachována. 
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Smraďavka 

Nedaleko Buchlovic se nachází malebné údolí zvané Smraďavka. Je vzdálené asi 3 km 

od centra městyse a je velmi hojně navštěvováno turisty, především díky lázním, které se zde 

nachází, ale také okolní přírodě. Toto údolí bylo popisováno uţ v letech 1547 a také 

1580 v písemnostech tehdejších spisovatelů. [5] 

Dnes v centru tohoto údolí stojí poměrně nově zrekonstruovaný lovecký zámeček, 

ve kterém se nacházejí i léčivé lázně. Zámeček byl zbudován jiţ v 17. století. O dvě století 

později byla vybudována také lázeňská budova. Příhodné místo pro lázně je Smraďavka 

především díky sirovodíkovému léčebnému prameni a dalším minerálním pramenům, které 

se v blízkém okolí nachází. [7] 

3.5  Kulturní akce města 

Městys Buchlovice je, co se počtu obyvatel a rozlohy týče, nevelký, ale kulturní 

program je zde skutečně bohatý. Obyvatelé Buchlovic mají rádi zábavu, kulturu, tradice, 

dobré víno a zpěv. Proto se zde aktivně organizují nejrůznější slavnosti a akce. 

Mezi nejznámější a nejvíce navštěvované patří například Česnekový festival, Kosecké písně, 

Martinské hody, Buchlovské léto, Den vína, Pouť na Barborku nebo také Fašaňk. 

Festival česneku Buchlovice 

Česnekové slavnosti vznikly roku 2002 a v roce 2015 budou slavit své čtrnácté 

narozeniny. Tento netradiční festival je raritou nejen v České republice, ale i v Evropě. 

Slavnosti pořádá Folklorní agentura Buchlov a odehrávají se vţdy v letních měsících, obvykle 

na přelomu července a srpna. V roce 2014 Buchlovice v den konání této akce navštívilo 

přibliţně 4500 návštěvníků, jak z České republiky, tak ze zahraničí a desítky prodejců, díky 

kterým se v městysi nacházelo přes deset tun česneku. Oslavy jsou dokonale zorganizované 

a propracované. Na začátku dne probíhá slavnostní zahájení v zámeckém parku, kterého 

se účastní mimo návštěvníků a pořadatelů i starosta městyse Buchlovice a také například 

prezident Clubu ctitelov cesnaku (CCC). Zahájení provází česneková hymna, přípitek 

česnekovým zákysem, nakrojení česnekového koláče a na závěr se zvedá prapor s emblémem 

česneku. [31] 
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Buchlovské hudební léto 

 Buchlovské hudební léto je celoletní hudební festival. V rámci tohoto festivalu 

navštěvují Buchlovice v letních měsících známé hudební skupiny i sóloví zpěváci, důsledkem 

toho je také příliv návštěvníků do městyse. Festival je pod záštitou společnosti Vichr 

Production, která byla zaloţena v roce 1998, a od svého počátku se podílí na pořádání série 

koncetrů Buchlovského hudebního léta. Koncerty jsou pořádány v amfiteátru Buchlovice. 

Pravidelnými účastníky festivalu je např. velmi známá kapela Tři sestry, účastníkem byl 

i Jaromír Nohavica, Věra Špinarová, skupina Monkey Bussines a jiní. V roce 2015 tvoří 

program festivalu skupina Olympic, Vladimír Mišík, Karel Plíhal a také jako obvykle skupina 

Tři sestry. [44, 45]  

Kosecké písně 

Kosecké písně jsou oslavou starých tradic a atmosféry, kterou zaţívali pouze naši 

předkové. Akce se koná většinou na přelomu měsíců května a června jiţ od brzkého rána. 

Je to velká událost nejen pro moravské Slovácko. Všechno probíhá v prostorách zámecké 

zahrady a parku, kde jsou k dispozici neposečené louky, která sekáči upraví svými 

nabroušenými kosami. Na toto místo se sjíţdí ţenské i muţské sbory z celého Slovácka. 

K dispozici jsou tedy ke zhlédnutí jak místní tak okolní kroje. Vše probíhá za bujarého zpěvu 

a tance. Program začíná kutím kos a následuje slavnostní zahájení. Dalším zajímavým bodem 

programu je snídaně v trávě, soutěţ o nejlepší sekáčku nebo sekáče a samozřejmě slavnostní 

vyhlášení vítěze. 

Martinské hody 

Hody se konají v Buchlovicích v měsíci listopadu, pravidelně okolo svátku 

sv. Martina. Hody jsou významnější událostí pro obyvatele Buchlovic, kteří jsou s danou 

kulturní akcí sţití jiţ mnohá léta. Ovšem tím, jak jsou Buchlovice známé, se do nich sjíţdějí 

v období hodů návštěvníci z různých koutů České republiky. Buchlovické hody jsou totiţ 

opravdu pestré a bohaté. Probíhají celý víkend. V pátek probíhá zapalování hodů, den 

na to probíhá slavnostní zahájení na náměstí Buchlovice, kde promlouvá starosta obce 

a stárci, kteří se o hodovou chasu starají po celý průběh hodů. Nechybí ani večerní zábavy, 

kde se návštěvníci mohou pobavit u dechové a cimbálové muziky a zatančit si mezi 

krojovanými. 
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3.6  Charakteristika marketingového prostředí městyse Buchlovice 

 Aby se snadněji identifikovalo marketingové prostředí měst či obcí, rozděluje se toto 

prostředí na makroprostředí a mikroprostředí.  

Makroprostředí městyse 

K realizaci analýzy makroprostředí slouţí identifikace jednotlivých faktorů, které 

makroprostředí ovlivňují. Pro lepší a přehlednější analýzu makroprostředí, se všechny 

zkoumané faktory budou týkat převáţně celého Zlínského kraje, ve kterém je městys 

Buchlovice situovaný. U některých faktorů je věnován krátký odstavec i městysu Buchlovice, 

pro srovnání s krajem. 

Demografické faktory 

Celkový počet obyvatel ţijících na území České republiky je dle nejnovějších údajů 

10 528 477 osob. Z tohoto počtu obyvatel ţilo k datu 30. 9. 2014 na území Zlínského kraje 

585 583 obyvatel, přičemţ jsou zastoupeny více ţeny. V porovnání s rokem 2013 došlo 

k poklesu o 0,1%. Zlínský kraj je čtvrtým nejmenším krajem v republice s rozlohou 

3 963 km
2
. Svou hustotou zalidnění se ovšem dostává na páté místo z krajů, nacházejících 

se u nás. Hustota obyvatel činí přibliţně 150 osob na km
2
. [25, 29] 

  V přepočtu na tisíc obyvatel se ve Zlínském kraji v roce 2013 ţivě narodilo 9,5 dětí 

a zemřelo 10,8 osob. V tomtéţ roce se do Zlínského kraje přistěhovalo přibliţně 3 100 osob. 

V převaze byl počet ţen s 52,1%. Naopak k vystěhování došlo u 3 725 osob, kde byly 

v převaze opět ţeny s 53,4%. V roce 2013 bylo na území Zlínského kraje evidováno 8 034 

cizinců, coţ učinilo Zlínský kraj druhým krajem České republiky s nejmenším počtem 

cizinců. Sňatkovost v roce 2013 poklesla o 37 sňatků v porovnání s předchozím rokem. 

Sňatek uzavřelo 2 383 párů. Naopak rozvodovost v porovnání s rokem 2012 vzrostla 

o 54 rozvedených párů. [25] 

Pro srovnání:  

V městysi Buchlovice bylo k datu 31. 12. 2013 evidováno 2 444 obyvatel. V tomto 

roce zde bylo narozeno 11 dětí a zemřelo 57 obyvatel. Do městyse se přistěhovalo 53 lidí. 

Naopak vystěhovaných bylo v tomto roce 27 obyvatel. [28] 
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Ekonomické faktory 

 Mzdy – v období 1. – 3. čtvrtletí 2014 činila průměrná mzda ve Zlínském kraji 22 137 

Kč. V roce 2013 dosáhla průměrná mzda hodnoty 23 069 Kč. Tyto hodnoty dokazují 

dlouhodobě nízkou mzdovou úroveň ve Zlínském kraji, kdy tento kraj má nejniţší 

případně druhou nejniţší mzdovou úroveň v porovnání s ostatními kraji v České 

republice. V kraji platí, ţe průměrná mzda muţů je vyšší neţ průměrná mzda ţen. 

V roce 2013 činil tento rozdíl přibliţně 6 000 Kč. [25, 29] 

 HDP – regionální HDP se vyšplhalo v roce 2013 na hodnotu 193 226, přičemţ měřící 

jednotka je v mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o 0,2 %. HDP 

ve Zlínském kraji mělo rostoucí trend od roku 1995 do roku 2008.  V roce 2009 došlo 

téměř po třinácti letech k jeho poklesu. Od tohoto roku je vývoj HDP proměnlivý. 

[25, 29] 

 Nezaměstnanost – obecná míra nezaměstnanosti v 3. čtvrtletí 2013 dosáhla 

v procentuálním vyjádření hodnoty 5,8. V porovnání se stejným obdobím předchozího 

roku došlo k poklesu o 1,4%. V roce 2013 Zlínský kraj disponoval 2 217 volnými 

pracovními místy. V roce 2012 bylo volných pracovních míst o 948 méně. [29] 

Politicko -  právní faktory 

Hlavní město zlínského kraje, Zlín, je samostatně spravováno Zastupitelstvem města 

Zlína, které mělo 40 členů v roce 2013. V tomtéţ roce bylo uskutečněno 7 řádných zasedání 

Zastupitelstva města Zlína. Pro zastupitelstvo pracují dva výbory, kontrolní a finanční, které 

slouţí jako iniciativní a kontrolní orgány. Dalšími důleţitými orgány, které ovlivňují chod 

a ţivot v celém zlínském kraji jsou: Rada města Zlína, primátor, Magistrát města Zlína, 

Městská policie Zlín a zvláštní orgány města. [14] 

Právní obor města Zlína se řídí usneseními rady a zastupitelstva města. Tento obor 

se podílí na přípravě smluv, na tvorbě a změnách vyhlášek a nařízení a také zastupuje město 

Zlín v soudních, správních a trestních řízeních. Právní obor se dále dělí na oddělení veřejných 

zakázek, oddělení přestupkové a oddělení vymáhání pohledávek. [14]  

Pro srovnání: 

Úkolem městyse Buchlovice je zajišťovat veřejnou správu na území jemu vymezeném. 

Při výkonu tohoto poslání se řídí zákony a ostatními závaznými předpisy k tomu 
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přizpůsobenými. Městys při správě svých záleţitostí jedná samostatně. Zastupitelstvo městyse 

Buchlovice, je tvořeno mimo zastupiteli i výbory zastupitelstva městyse. Pod zastupitelstvo 

spadají i komise rady městyse. [39] 

Technologické faktory 

 Zlínský kraj se vyznačuje především podnikatelskými aktivitami Tomáše Bati. Rodina 

Baťových zaloţila svůj první obuvnický podnik ve Zlíně roku 1894. Mimo jiné i firma Baťa 

a aktivity prováděné vedením této společnosti zaručily městu Zlín po roce 1989 růst 

podnikatelských a obchodních aktivit. Růst byl tak intenzivní, ţe i v současné době tato oblast 

převyšuje republikový průměr. Na základě tohoto historického vývoje převaţuje ve Zlínském 

kraji obuvnický průmysl. V popřední je dále gumárenství, strojírenství a letecký průmysl. 

Zpracovatelský průmysl ve Zlínském kraji převládá a je i největším zaměstnavatelem tohoto 

kraje. [33, 45]  

Pro srovnání:  

V městysi Buchlovice je to průmyslová zóna, která zabezpečuje podstatně velké 

mnoţství pracovních pozic pro občany Buchlovic i blízkého okolí. Průmyslová zóna 

se nachází na okraji Buchlovic a neustále se rozšiřuje. 

Přírodní faktory 

 Zlínský kraj sestává jak z kopcovitého terénu, tak i z níţin. Na základě polohy kraje 

zde dochází například k větším rozdílům mezi létem a zimou v  porovnání s jinými místy 

v České republice, které leţí v podobné nadmořské výšce, jako Zlínský kraj. Na výkyvy teplot 

mají vliv blízce poloţené hory a také povětrnostní podmínky. [40] 

 Zlínský kraj velmi dbá na své ţivotní prostředí a v této oblasti zastává hned několik 

důleţitých funkcí. Především se stará o ochranu místní přírody, krajiny a ovzduší. 

Má na starosti odpadové a vodní hospodářství, lesní hospodářství, myslivost i rybářství. Co se 

týče tématu ekologie, Zlínský kraj velmi aktivně podporuje ekologickou výchovu. [34] 

 V tomto kraji je spuštěn velmi zajímavý a uţitečný projekt Informační systém kvality 

ovzduší Zlínského kraje, coţ je veřejně přístupný systém, který podává aktuální informace 

o kvalitě ovzduší v dané lokalitě. Informace mohou slouţit veřejnosti, školám, státní správě 

i samosprávě. [40] 
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Pro srovnání:  

 Městys Buchlovice je situovaný v blízkosti pohoří Chřiby, kde se nachází mnoho 

krásných přírodních útvarů. Pohoří je protkáno velkým mnoţstvím cyklostezek, ale 

i turistických tras, na kterých je moţno se s přírodními krásami okolí Chřibů seznámit. 

K vidění jsou zde čisté smíšené lesy, studánky, potoky, skalní útvary údolí, ale i místa, odkud 

je moţný výhled na okolí. Nechybí zde ani přírodní rezervace a přírodní parky. [42] 

Sociálně - kulturní faktory 

Ve Zlínském kraji se nachází mnoho muzeí, galerií, divadel, koncertních sálů, pořádají 

se  zde nejrůznější akce, které přispívají k obohacování jak sociálního tak kulturního ţivota 

v kraji. Vyhlášené divadlo je například Slovácké divadlo Uherské Hradiště nebo také Městské 

divadlo Zlín. Velmi zajímavé muzeum se nachází ve Starém Městě, je to Muzeum Velké 

Moravy. Akce pořádané ve zlínském kraji jsou mnohdy spjaty s folklorem, který je tomuto 

kraji blízký. Jedná se například o Slovácké Slavnosti vína v Uherském Hradišti a tam taktéţ 

pořádanou Letní filmovou školu.  Ze sportovních akcí patří mezi nejznámější Barum Czech 

Rally. V kraji nechybí ani mnoho kulturních památek. Nachází se zde památky UNESCO, 

hrady, zámky, zříceniny, památkové rezervace i církevní památky. 

Pro srovnání: 

Městys Buchlovice je turisticky velmi navštěvovaný a to především díky mnoţství 

zajímavých míst a akcí, které lze v Buchlovicích a jeho okolí navštívit. Nachází se zde také 

Československé kulturní centrum. V tomto objektu se nachází knihovna městyse a sály, 

ve kterých se pořádají různé akce jak pro místní občany, tak pro širokou veřejnost. Akce jsou 

různě tematicky rozděleny. Pořádají se zde například gastronomické košty, výstavy 

regionálních umělců, tematické hudební večery, cestopisné besedy, autorská čtení a mnoho 

dalšího. 

Mikroprostředí městyse 

Mikroprostředí bezprostředně ovlivňuje realizaci hlavních funkcí městyse. V této 

kapitole mikroprostředí městyse je popsána pouze organizační struktura městyse. Další prvky 

mikroprostředí jsou popsány v kapitole 2.7 Marketingový mix městyse. [1] 
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Organizační struktura městyse 

V čele organizační struktury městyse Buchlovice stojí starosta a místostarosta 

městyse. Starosta městyse vykonává úkoly, které jsou mu uděleny zastupitelstvem a radou 

městyse. Jeho povinností je stanovit platy zaměstnancům městyse, plnit úkoly statutárního 

orgánu zaměstnavatele a vydávat vnitřní směrnice městyse. Do jeho oblastí výkonu spadají 

i sluţby poskytované městysem a základní a mateřská škola, která se zde nachází. 

Místostarosta městyse se věnuje kulturní a zájmové činnosti, zpravodaji, údrţbě veřejné 

zeleně a komunikací, odpadovému a bytovému hospodářství a v neposlední řadě poţární 

ochraně. Do jeho oblasti působnosti spadá i Sbor dobrovolných hasičů, Československé 

kulturní centrum, tedy i turistické informační centrum a místní knihovna. [37] 

Dále organizační struktura zahrnuje odbor vnitřní správy a odbor výstavby neboli 

stavební úřad. Odbor vnitřní správy vede spisové agendy orgánů městyse, personální agendy 

zaměstnanců městyse, zajišťuje provoz počítačové sítě úřadu, provoz sluţebních vozidel 

a také organizuje výběrová řízení. Tento odbor se skládá ze sekretariátu, podatelny, matriky 

a účtárny. Pod odbor výstavby spadá oddělení výstavby a územního plánování a oddělení 

přípravy investic. [37]  

3.7  Marketingový mix městyse  

Produkt 

 Za produkt obce je povaţováno vše, co obec poskytuje svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům a investorům. Městys poskytuje veřejné sluţby jako zajištění 

základního vzdělání, zajištění péče o seniory, zajištění péče o malé děti. Nachází se zde 

knihovna, kulturní centrum, zdravotní středisko. Turistické informační centrum slouţí 

k podávání informací a poskytování sluţeb jak občanům, tak návštěvníkům. V Buchlovicích 

se nachází dům sluţeb, kde jsou malým podnikatelům nabídnuty prostory k pronájmu. 

V městysi je pořádáno velké mnoţství akcí, které jsou organizovány městysem. Jako příklad 

lze uvést Festival česneku nebo Kosecké písně.  

Cena 

 Sluţby, které se v městysi jeví jako bezplatné, jsou placeny z daní občanů nebo 

podniků nebo také ze systému povinného pojištění. Do těchto sluţeb se řadí např. úklidové 

sluţby městyse, údrţba komunikací, podpora třídění odpadu apod. V městysi se poskytují 
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i sluţby, jejichţ cena je městysem stanovená. Jedná se např. o sluţby, které jsou poskytované 

v turistickém informačním centru. Tedy kopírování, faxování, internet či úschovna kol 

a zavazadel.  

Distribuce 

 Městys Buchlovice vyuţívá při poskytování sluţeb jak přímých, tak nepřímých 

distribučních kanálů. Přímých distribučních cest vyuţívá v případě poskytování sluţeb 

v rámci obecního účadu, turistického informačního centra, kulturního centra, knihovny. Péče 

městyse o zeleň a komunikace je zrealizována také prostřednictvím přímé distribuční cesty. 

Nepřímá distribuční cesta je vyuţívána v případech dopravy z obce a do obce. V tomto 

případě existuje přepravce, jehoţ sluţby městys vyuţívá.  

Marketingová komunikace 

Městys Buchlovice vyuţívá osobního prodeje například v turistickém informačním 

centru, kde jsou prodávány broţury, průvodci a také knihy tykající se Buchlovic a jeho 

blízkého okolí. Prostřednictvím osobní komunikace dochází zaměstnanci obecního úřadu 

do kontaktu jak s místními lidmi, tak s návštěvníky, se kterými vyřizují jejich poţadavky 

a uspokojují jejich potřeby. 

Reklama jako nástroj komunikace je v městysi vyuţívána spíše prostřednictvím 

reklamních nosičů, neţ reklamou v médiích. Je to tedy prostřednictvím tiskovin, prodejní 

literatury, reklamních předmětů apod. 

Podpora prodeje je komunikační nástroj, který městys vyuţívá prostřednictvím 

propagačních materiálů. Tyto materiály zahrnují mapy, turistické průvodce, broţurky, 

plakáty, knihy, pohlednice, turistické známky, zpravodaj městyse a také suvenýry. Propagační 

materiály jsou v městysi nejsnadněji k sehnání v místním turistickém informačním centru. 

Přímý marketing je vyuţíván v rámci komunikace městyse. Jako příklad lze uvést 

například emaily, které informují konkrétní osoby o akcích pořádaných v městysi. Konkrétně 

to mohou být emaily při pořádání Festivalu česneku v Buchlovicích, kdy je třeba informovat 

prodejce česneku a zajistit jejich účast. 

Městys Buchlovice nemá takové prostředky, aby se mohl aktivně zapojovat 

do sponzoringu. Pořádají se ale často v rámci Public relations výstavy, semináře a další 

události. 
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Lidé 

Zaměstnanci obce jsou osoby pracující jak na obecním úřadě, tak v institucích, které 

jsou obecním úřadem řízeny. V Buchlovicích jsou to tedy mimo zaměstnanců obecního úřadu 

zaměstnanci například základní a mateřské školy, turistického informačního centra, 

Československého kulturního centra, knihovny nebo Sboru dobrovolných hasičů. 

Zaměstnanci městyse výrazně ovlivňují chod městyse jako celku. Mají z velké části vliv 

na spokojenost občanů a dobré jméno městyse. 

Za zákazníky měst a obcí se povaţují lidé, kteří vyuţívají sluţeb či produktů daného 

útvaru. Na základě této charakteristiky se mezi zákazníky řadí jak občané, tak návštěvníci bez 

ohledů na věk. Obě tyto skupiny mohou například navštěvovat kulturní nebo sportovní akce, 

které jsou daným útvarem pořádány, vyuţívat informačních sluţeb, matričních sluţeb apod.  

V městysi Buchlovice jsou významní podnikatelé firmy, které působí v průmyslové 

zóně Buchlovice, jelikoţ právě zde se soustřeďuje největší mnoţství pracovních pozic 

v Buchlovicích. Konkrétně jsou to firmy jako BD Sensors, Fawex, Benjamin nebo Dekor. 

Materiální prostředí 

 Do materiálního prostředí jsou řazeny hmotné podněty, zařízení, rozmístnění, 

barevnost, úroveň hluku a atmosféra. Dominantou materiálního prostředí městyse Buchlovice 

jsou převáţně stavby a budovy. Jedná se jak o kulturní památky jako hrad Buchlov nebo 

zámek Buchlovice, ale také budovy, které se nachází v blízkosti náměstí a tedy centra 

Buchlovic. Například hotel Buchlovice je poměrně nově zrekonstruovaný a na náměstí 

městyse viniká. Důleţité je také rozmístnění staveb a budov. Hrad Buchlov nelze na jednom 

z chřibských kopců přehlédnout, v městysi se nachází zámek Buchlovice, okolo náměstí jsou 

budovy přehledně rozmístěny a dbá se také na barevnou sladěnost. Špatně můţe působit 

skládka odpadů, která se nachází při jednom z vjezdů do městyse.  

Procesy  

 Procesy slouţí k dodávání produktu zákazníkům. Do procesů lze zařadit turistické 

informační centrum, které komunikuje jak s návštěvníky, tak s obyvateli a poskytuje různé 

druhy sluţeb a produktů. V tomto prvku je také zastoupen přímo obecní úřad městyse. 

Poskytuje formuláře, vyřizuje telefonické i osobní dotazy a poţadavky, provozuje webové 
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stránky městyse apod. Do procesů jsou zahrnuty i veškeré provozní doby, čekací doby 

či intervaly v TIC, na obecním úřadě, v knihovně, u vstupů do kulturních památek apod.  

Partnerství 

Navázání spolupráce se spotřebitelským trhem městyse je samozřejmostí, ovšem je 

nutné neorientovat se jen na něj. Městys udrţuje vztah s referenčním trhem, do kterého patří 

návštěvníci, obyvatelé, podnikatelé investoři, ale i novináři prostřednictvím osobní, 

elektronické či marketingové komunikace. Dodavatelský trh tvoří například poskytovatelé 

elektrické energie, plynu či internetového připojení. Do dodavatelského trhu patří 

i poskytovatelé pracovních příleţitostí, kterými jsou firmy, nacházející se v průmyslové zóně 

Buchlovice. Trhy potenciálních pracovníků tvoří především studenti. Další důleţitou 

skupinou jsou ovlivňovatelé. Mohou ovlivnit přísun investic, zajistit dotace apod. Jsou jimi 

političní činitelé, podnikatelé, novináři apod. Posledním trhem, se kterým je nutno 

spolupracovat je interní trh, který je tvořen vlastními zaměstnanci.   

3.8  SWOT analýza městyse Buchlovice 

Pro ještě větší přiblíţení městyse a jeho situace je provedena SWOT analýza, která 

vyzdvihuje silné stránky a příleţitosti, kterými městys disponuje. Na druhou stranu jsou 

zmíněny i slabé stránky a hrozby městyse. Mimo jiné i na základě této analýzy je moţné 

formulovat doporučení a návrhy, jejichţ realizace by mohla vést například ke zlepšení sluţeb 

městyse či k jeho lepšímu rozvoji. 

Silné stránky 

Silné stránky jsou pro městys velkou konkurenční výhodou. Ze strany městyse 

udrţování a zaměřování se na tyto stránky vede k pozitivnímu rozvoji a k zlepšování image 

městyse. Mezi tyto stránky patří: 

 geografická poloha, 

 dobrá dopravní dostupnost, 

 zajímavé prostředí pro návštěvníky, 

 kulturní památky, 

 kulturní a společenské akce, 

 vysoká turistická návštěvnost, 
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 dobré zázemí pro návštěvníky (hotely, penziony, restaurace, TIC atd.), 

 navazování atraktivních spoluprací (Československé kulturní centrum), 

 cyklistické trasy, 

 vinařské stezky, 

 přírodní krásy, 

 udrţování tradic, 

 přeshraniční spolupráce, 

 časté rekonstrukce. 

Ze silných stránek je důleţité vyzdvihnout mnoţství kulturních památek a zajímavé 

prostředí pro návštěvníky, jelikoţ pro Buchlovice je velmi důleţitá turistická návštěvnost. 

Slabé stránky 

Slabé stránky upozorňují na oblasti městyse, na kterých je nutno zapracovat a vylepšit. 

To by vedlo ke zlepšení vnímání obce jak ze strany občanů, tak ze strany návštěvníků. Mezi 

slabé stránky patří:  

 nedostatek parkovacích míst, 

 upouštění od některých tradičních akcí (vánoční jarmark), 

 nevyuţité a zanedbané objekty, 

 problémy spojené s častými rekonstrukcemi, 

 nízká úroveň marketingové komunikace, 

 nedostatečná propagace městyse a akcí jím pořádané. 

Především zlepšení marketingové komunikace městyse by napomohlo ke zvýšení 

návštěvnosti a zvýšení povědomí o Buchlovicích. 

Příležitosti 

Definování příleţitostí městyse slouţí ke zjištění, kterým oblastem by se měl městys 

věnovat, aby vyuţil potenciálu, které mohou dané oblasti poskytnout. Příleţitosti Buchlovic 

jsou: 

 ekonomická stabilita ČR, 
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 politická stabilita ČR, 

 zvýšení zaměstnanosti, 

 zvýšená migrace obyvatelstva, 

 zvýšená porodnost, 

 zvýšený zájem veřejnosti o tradiční hodnoty a památky.  

Příleţitost, jejíţ uskutečnění by měla nejpozitivnější důsledek pro městys, 

je ekonomická a politická stabilita ČR. Dále také zvýšená migrace obyvatelstva a příliv 

inteligence. Tyto faktory jsou důleţité pro efektivní rozvoj městyse.  

Hrozby 

Pozornost městyse by měla být zaměřena rovněţ na hrozby, které mohou negativně 

zasáhnout do rozvoje či negativně působit na image městyse. Městysu hrozí tyto hrozby: 

 nepříznivá ekonomická a politická situace ČR, 

 rozvoj obcí v blízkém okolí, 

 sníţené mnoţství turistů, 

 sníţený zájem o akce pořádané městysem, 

 odliv inteligence, 

 zhoršování zaměstnanosti, 

 stěhování ekonomicky aktivních obyvatel za lepšími pracovními příleţitostmi. 

Nejváţnější hrozbou je pravděpodobně sníţený zájem o akce pořádané městysem. 

Je důleţité nezhoršovat kvalitu organizace a poskytovaných sluţeb v rámci pořádaných akcí, 

jelikoţ průběh akcí také výrazně ovlivňuje vnímání a tvorbu názoru na městys a následně 

na budování jeho image. 
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4 METODIKA SBĚRU DAT 

Marketingový výzkum mé diplomové práce je zaměřen na zjištění image městyse 

Buchlovice. Marketingkový výzkum je rozdělen na dvě části, na část přípravnou a část 

realizační. V této kapitole jsou popsány obě tyto části, které se dále člení na podskupiny, které 

jsou zde podrobněji rozebrány.  

4.2  Přípravná fáze 

V přípravné fázi výzkumu jsem se věnovala definování problému. Dále byl také 

stanoven cíl výzkumu, hypotézy, plán výzkumu, jeho předvýzkum a je zde znázorněn také 

harmonogram činností marketingového výzkumu.   

Definice problému 

Image je v současné době velmi důleţitý pojem jak pro firmy, jejich produkty, tak 

i pro města a obce. Městys Buchlovice, kterým se tato diplomová práce zabývá, je turisticky 

poměrně dost navštěvovaný. Problémem je ale neznalost zpětné vazby, tedy názorů, dojmů, 

postojů a problémů, které vznikají jak u návštěvníků, tak u občanů městyse Buchlovice. 

Z výsledků výzkumu této práce bude zjištěno, zda je zpětná vazba ze strany návštěvníků 

a občanů spíše pozitivního, či negativního charakteru. Také marketingovou komunikaci 

městyse shledávám za poměrně nedostatečnou, vzhledem na mnoţství kulturních a přírodních 

krás, pořádaných akcí apod., které lze v městysi a jeho okolí navštívit. Zlepšení této oblasti by 

mohlo vést k rozšíření povědomí o Buchlovicích u potenciálních návštěvníků a následně 

k zlepšení image městyse.  

Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je především zhodnotit image městyse Buchlovice. Marketingový 

výzkum by měl zajistit zpětnou vazbu od návštěvníků Buchlovic, od občanů Buchlovic, 

ale také od lidí, kteří Buchlovice nikdy nenavštívili, ale mají o nich alespoň nějaké povědomí, 

určité představy a postoje. Cílem výzkumu je zjistit, na jaké úrovni se image Buchlovic 

nachází a následně podat návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení image 

městyse.  
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Hypotézy výzkumu 

Na základě nabytých informací, vlastních zkušeností a také rozhovoru, který jsem 

vedla se starostou městyse Buchlovice panem Ing. Jiřím Černým, jsem stanovila hypotézy. 

Tyto hypotézy na základě výsledků výzkumu budou buď přijaty nebo nepřijaty.  

a) Zdroje informací o dění v městysi nezávisí na pohlaví.  

b)  Povědomí o webových stránkách městyse nezávisí na věkové kategorii respondentů.  

c)  Navrhované investice volných pěněţních prostředků městyse nezávisí na sociálním 

statusu respondentů. 

Plán výzkumu 

 Pro výzkum byla zvolena kvantitativní metoda, dotazování. Dotazníkové šetření zajistí 

primární data, která budou sbírána prostřednictvím elektronického dotazování. Dotazník bude 

umístněn k vyplňování na sociální síti facebook a webových portálech, které navštěvuje 

cílová skupina respondentů.    

Způsob sběru dat  

 Sběr primárních dat byl stanoven na měsíc únor. Sběr byl realizován prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky. Dotazník byl umístěn na 

sociální síť facebook. Byl umístěn jak na mém osobním profilu, tak na profilu portálu Kudy 

z nudy, Výletník a také na facebookovém profilu města Uherské Hradiště. Dále byl dotazník 

umístněn na webové stránky městyse Buchlovice. Při sběru dat pomohlo i sdílení vyvěšeného 

dotazníku. Základní soubor byl tvořen obyvateli ČR, starší 18 let, kteří mají přístup 

k internetu. Výběrový soubor byl stanoven na 200 respondentů, z toho 100 respondentů tvoří 

občané městyse Buchlovice a 100 respondentů tvoří návštěvníci městyse, či lidé, kteří městys 

nenavštívili, ale mají o něm nějaké povědomí.    

Dotazník 

 V úvodu dotazníku je respondent seznámen s účelem dotazníku a základními 

informacemi, které je důleţité před vyplněním dotazníku získat. Dotazník sestává z 16 otázek, 

4 otázky jsou identifikačního charakteru a jsou umístněny aţ v závěru dotazníku. Dotazník 

obsahuje dvě otázky, díky kterým se dotazník dále větví. První filtrační otázka rozděluje 

respondenty na občany a návštěvníky městyse Buchlovice. Občané Buchlovic zodpovídají 
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o 3 otázky více. Druhá filtrační otázka rozděluje respondenty, kteří nejsou občany městyse 

na ty, kteří městys alespoň navštívili, a na ty, kteří městys nikdy nenavštívili. Dotazník 

obsahuje uzavřené otázky, polouzavřené otázky a sémantický diferenciál, který se týká 

všeobecných charakteristik městyse. Je zde vytvořena hodnotící škála od 1 do 5. Sémantický 

diferenciál obsahuje 11 podotázek.  

Předvýzkum 

 Aby byl průběh dotazníkového šetření bez komplikací a nedocházelo k špatnému 

pochopení otázek ze strany respondentů, je důleţité realizovat předvýzkum. Předvýzkum 

slouţí k pozměnění a korekci dotazníku, na popud potenciálních respondentů. Předvýzkum 

byl realizován v měsici lednu. Dotazník byl poslán v elektronické podobě 15 respondentům. 

Na základě předvýzkumu byl mírně upraven sémantický diferenciál a kompletně změněna 

otázka č. 11. Mimo tyto důleţité změny respondenti, kteří se účastnili předvýzkumu, označili 

dotazník za srozumitelný, s dobrou návazností a větvením. 

Harmonogram 

 Následující tabulka slouţí pro přehledné vyjádření jednotlivých činností, které byly 

v rámci marketingového výzkumu vykonány v určitém asovém období. 

  Tab. 4.1: Hramonogram jednotlivých činností 

Činnosti Rok 2014/2015 

 zaří říjen listopad prosinec leden únor březen 

Definování problému X       

Definování cíle výkumu X       

Plán výzkumu  X      

Tvorba dotazníku   X X    

Předvýzkum     X   

Sběr dat      X  

Zpracování dat      X  

Analýza dat       X 

Návrhy a doporučení       X 
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4.3  Realizační fáze    

 V této podkapitole je shrnut sběr primárních dat, jejich zpracování a analýza a také je 

představena struktura výběrového souboru, tedy jejich pohlaví, věk, dosaţené vzdělání 

a sociální status.  

Sběr primárních dat   

 Sběr primárních dat probíhal v měsíci únoru. Data byla získávána prostřednictvím 

elektronického dotazování. V závěru bylo získáno 200 dotazníků. Polovinu, tedy 

100 dotazníků, vyplnili občané Buchlovic a druhou polovinu, tedy zbývajících 100 dotazníků, 

vyplnili lidé, kteří městys Buchlovice někdy navštívili, nebo o něm mají alespoň nějaké 

povědomí. Sběr primárních dat proběhl podle stanoveného plánu. Při sběru dat nedošlo 

k ţádným komplikacím. Dotazovaní měli moţnost kontaktovat zadavatele dotazníku, tedy 

mě, Bc. Danu Knopfovou, kvůli případným dotazům a nesrovnalostem. Tuto moţnost nikdo 

z dotazovaných nevyuţil.  

Zpracování a analýza primárních dat  

 Pro zpracování a analýzu primárních dat byly pouţity programy Microsoft Excel 2010 

a SPSS. V programu Microsoft Excel 2010 byla vytvořena a zkontrolována datová matice, 

která byla následně převedena do programu SPSS. V programu Microsoft Excel 2010 byl 

vytvořen i sémantický diferenciál a byly zde upravovány také grafy, pro lepší přehlednost. 

Pomocí programu SPSS byly vytvořeny tabulky a grafy, díky kterým mohly být 

interpretovány výsledky výzkumu v kapitole č. 5 Analýza image. V programu SPSS byly 

vytvořeny frekvenční a kontingenční tabulky, sloupcové a koláčové grafy, dále One - Sample 

T Test. Výsledky dosaţené prostřednicvým těchto programů poté potvrdily nebo vyvrátily 

stanovené hypotézy a - c.  

Struktura výběrového souboru  

Poslední čtyři otázky v dotazníku byly identifikační. Respondenti zde uváděli svůj 

pohlaví, věk, nejvyšší dosaţené vzdělání a sociální status. Díky těmto otázkám lze 

charakterizovat strukturu výběrového souboru.  

Výběrový soubor tvořil 200 respondentů. Výběrový soubor tvořil 37,5 % muţů 

a 62,5 % ţen. Zastoupení ţen je v mírné převaze.  
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Věková struktura respondentů byla následující. Největší zastoupení měla věková 

kategorie v rozmezí do 26 let (52,5 %). Tato kategorie tvořila více jak polovinu respondentů. 

Nejmenší zastoupení měla kategorie 65 let a více (4,5 %), coţ mohlo být způsobeno 

elektronickým dotazováním. 

 

     Obr. 4.1: Věk respondentů 

 

V oblasti nejvyššího dosaţeného vzdělání si byly s dosaţenými procenty podobny dvě 

kateogorie. Nejvíce respondentů spadalo do kategorie vysokoškolského vzdělání (39 %), 

s druhým nejvyšším počtem respondentů byla kategorie středoškolského vzdělání s maturitou 

(38,5 %). Rozdíl mezi těmito kategorii je takřka mizivý. Procentuálně nejméně zastoupena 

skupina byla s vyšším odborným vzděláním (4,5 %).  

 
      

               Obr. 4.2: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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 Dotazník vyplňovali nejvíce zaměstnaní lidé (45,5 %), dále také studenti (29,5 %). 

Nejméně respondentů spadalo do sociální skupiny důchodců (5 %) a ţen na mateřské 

dovolené (5 %).  

 

               Obr. 4.3: Sociální status respondentů 
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5 ANALÝZA IMAGE  

V této kapitole mé diplomové práce budou analyzovány výsledky výzkumu, který 

jsem prováděla za účelem zjištění, na jaké úrovni se v současné době nachází image městyse 

Buchlovice. Získaná data plynoucí z vyplněných dotazníků jsou zpracována v programu 

SPSS. V této kapitole jsou výsledky graficky znázorněny a slovně okomentovány. Na základě 

třídení druhého stupně budou některé otázky propojovány s identifikačními otázkami. 

Tato kapitola obsahuje také porovnání výsledků se stanovenými hypotézami (a – c). 

Tyto hypotézy jsou následně přijaty nebo nepřijaty.  

Otázky nacházející se v dotazníku byly rozděleny na tři části: 

 vzhled a dění v městysi, 

 spokojenost občanů, 

 zdroje informací.  

5.2  Vzhled a dění v městysi 

V této podkapitole dochází k analýze otázek, které se týkají městyse Buchlovice 

a které byly vyplněny všemi respondenty. Bylo analyzováno, co se respondentům nejdříve 

vybaví v souvislosti s Buchlovicemi (otázka č. 1), dále charakteristiky Buchlovic 

(otázka č. 7), kulturní akce (otázka č. 8), ochota doporučení návštěvy (otázka č. 11) 

a investice volných peněţních prostředků městyse (otázka č. 12).   

Souvislosti s městysem Buchlovice 

Ze získaných výsledků je zřejmé (viz Obr. 5.1), ţe se nejčastěji jako první lidem 

vybaví hrad Buchlov (42,5 %). Je to patrně zapříčiněho jeho polohou, která hradu zajišťuje 

nepřehlédnutelnost. Dalším důvodem můţe být i jeho historická a kulturní významnost, 

rozhloha či jeho název, který koresponduje s názvem městyse. Jako druhý nejčastěji volený 

byl zámek Buchlovice (28 %). Zámek je další velmi významnou památkou, ovšem je situován 

přímo v městysi a není na první pohled viditelný jako v případě hradu Buchlova. K druhé 

pozici zámku mohla dopomoci také zámecká zahrada. Na předposledním místě bylo 

označováno atraktivní okolí (3,5 %). Příčinou je pravděpodobně obecnost odpovědi a 

soustředění se respondentů přímo na městys. Na Obr. 5.2 je potvrzeno, ţe okolí městyse je 

velmi dobře hodnoceno. Respondenti také vyuţili moţnost označit odpověď jiné a následně 
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vepsat svůj osobní názor (6 %). V tomto případě respondenti nejčastěji uváděli domov, 

Smraďavka, vzpomínky, rodná vesnice, práce, kamarádi.  

 

Obr. 5.1: Co se respondentům nejdříve vybaví v souvislosti s městysem Buchlovice 

Pomocí třídění druhého stupně dle občanů a návštěvníků (viz Příloha č. 9, Tab. 9.1) 

bylo zjištěno, ţe hrad Buchlov se častěji vybaví občanům (52 %) neţ návštěvníkům (33 %). 

Naopak tomu je v případě zámku Buchlovice, který se vybaví občanům méně častěji (18 %) 

neţ návštěvníkům (38 %). V tomto případě je to patrně díky poloze zámku. Návštěvníci se ve 

větší míře soustřeďují spíše v městysi a vyuţívají sluţeb poskytovaných přímo zde. Zámek je 

pro ně dostatečně atraktivní a společně se zámeckým parkem a zahradou tvoří dostatečný 

prostor pro trávení času. Hrad je pro ně příliš vzdálený. To potvrzuje i skutečnost, ţe ve větší 

míře se zámek vybaví lidem, kteří Buchlovice navštívili. Naopak lidé, kteří městys 

nenavštívili, volili spíše hrad Buchlov (viz Příloha č. 9, Tab. 9.2). 

  Návštěvníci označili Buchlovské léto za akci, která se jim vybaví ve větší míře 

ve spojitosti s Buchlovicemi (6 %) v porovnání s občany (3 %). Této akce se účastní převáţně 

lidé z okolí jak blízkého, tak vzdáleného. Občané Buchlovic se neúčastní v takovém počtu 

a často jim tato akce způsobuje spíše nepříjemnosti. Proto má pravděpodobně většího zastání 

u návštěvníků. Větší procento návštěvníků (4 %) volilo také Festival česneku v porovnání 

s občany (2 %). Důvody jsou stejné jako u akce Buchlovské léto (viz Příloha č. 9, Tab. 9.1).  

Hodnocení charakteristik městyse 

Respondenti hodnotili charakteristiky městyse, kde měli moţnost hodnotit 

charakteristiky na škále 1 – 5. Z hodnocení vznikl sémantický diferenciál. Střed škály byl 
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stanoven číslem 3 (viz Obr. 5.2). Charakteristika, u které bylo zaznamenáno nejvyšší 

nadprůměrné hodnocení bylo pěkné okolí (1,45). Je tedy zřejmé, ţe okolí městyse je velmi 

dobře vnímáno. Pro městys tato charakteristika ovšem není zdaleka tak důleţitá, jako 

například čistota, klid či modernost samotného městyse. Tyto charakteristiky se řadí svými 

průměry aţ pod pěkné okolí.  

Podprůměrně byly hodnoceny pouze tři charakteristiky z jedenácti, coţ je pro městys 

velmi pozitivní výsledek. Jedná se o charakteristiky, které souvisí s ţivotem v městysi, je to: 

sportovní vyţití (3,1), vhodné místo pro podnikání (3,1) a dostatek pracovních míst (3,49). 

Byly podprůměrně ohodnoceny jak ze strany občanů, tak i návštěvníků městyse (viz Příloha 

č. 9, Tab. 9.3). Jsou tedy vnímány nejen ze strany občanů, kterých se tyto charakteristiky 

převáţně týkají, ale i ze strany návštěvníků. To můţe ovlivňovat také migraci do městyse, 

jelikoţ se jedná o atributy, které v současné době hrají velkou roli při rozhodování o místě 

trvalého pobytu.   

 

Obr. 5.2: Hodnocení charakteristik městyse Buchlovice 

Kulturní akce městyse 

Z Obr. 5.3 je patrné, ţe nejraději by respondenti navšívili kulturní akci Buchlovské 

léto (36,1 %). Je to zapříčiněno pravděpodobně tím, ţe tato akce probíhá přes letní měsíce, 

tudíţ je to akce dlouhodobá. Jedná se o vystoupení různých zpěváckých skupin, které 

probíhají většinou o víkendech v letní sezóně. Tato akce tedy zabírá širokou škálu 

učinkujících a následně i fanoušků, proto byla patrně nejčastěji volena. Akce je také poměrně 

dobře propagována. Díky tomu je akce v povědomí cílové skupiny lidí a fanoušci této akce 

jsou dobře informováni. Martinské hody byly druhou nejčastěji volenou akcí (26,8 %). 

Nejméně volenou odpovědí se stala akce Pouť na Barborku (4,9 %). Jedná se o tradiční akci, 
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která ovšem není příliš atraktivní svým programem. Akce je také minimálně propagována. 

Respondenti vyuţili moţnost uvést jinou akci, které by se rádi zůčastnili (4,9 %). 

V odpovědích se nejčastěji objevoval Vánoční jarmark, který byl ovšem městysem zrušen. 

Lídé by také uvítali novou akci, která by oţivila dosavadní výčet či navštívili košt vína.  

 

Obr. 5.3: Kulturní akce, které by respondenti nejraději navštívili 

Na základě třídění druhého stupně dle občanů a návštěvníků Buchlovic bylo zjištěno, 

ţe občané by nejraději navštívili akci Martinské hody (36 %), coţ dokazuje Příloha č. 9, Tab. 

9.4. To potvrzuje silné folklorní cítění občanů Buchlovic, kteří Martinské hody povaţují 

za tradici. Mnoho občanů se akce účastní jako účinkující neboli krojovaní a mnoho občanů 

je s akcí spojeno díky organizaci, rodinným vazbám, folkloru a zábavě. Návštěvníci vybírali 

nejčastěji akci Buchlovské léto (48,2 %), přičemţ důvody tohoto výběru jsou popsány výše. 

Ovšem Martinské hody byly i u návštěvníků poměrně frekventovanou odpovědí (15,7 %). 

To poukazuje na zajímavý program této akce, zaujetí folklorem a patrně i na časté reference 

známých a přátel.   

Jak můţete vidět v Příloze č. 9, Tab. 9.5, ženy by nejraději navštívily akci Buchlovské 

léto (41,5 %). Muži by ovšem nejraději navšívili tradiční akci Martinské hody (30,8 %). 

Předpoklad byl obrácený. K udrţování tradic inklinují většinou více ţeny, naopak muţi se 

rádi účastní festivalů a podporují své oblíbené kapely, či zpěváky na koncertech. Výsledky 

mohly být ovlivněny tím, ţe ţeny účast na akci Martinské hody povaţují za samozřejmost, 

proto vybraly jinou odpověď.  
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Doporučení návštěvy Buchlovic  

Respondenti by téměř jednoznačně doporučili návštěvu svým známým a přátelům 

(97,8 %), coţ můţete vidět v Příloze č. 8, Tab. 8.8. To je důkazem jejich převáţně pozitivních 

pocitů z městyse. Je tedy velmi pravděpodobné, ţe atmosféra městyse je dobrá. Doporučení je 

zaloţeno především na dobrých zkušenostech se sluţbami městyse, s kulturními památkami, 

přírodními krásami či materiálním prostředím. Je tedy potvrzeno, ţe tyto atributy jsou v 

městysi na úrovni, která dostačuje k zodpovědnému doporučení návštěvy známým a přátelům. 

Ochota doporučit návštěvu městyse v takové míře, která byla zjištěna, je pro image městyse 

velmi pozitivní. Tento druh reference je zásadní a v určité míře ovlivňuje i návštěvníka, 

kterému byl městys doporučen k návštěvě.   

Vhodné investice 

Jak můţeme vidět v Příloze č. 8, Tab. 8.9, respondenti by nejraději vloţili peněţní 

prostředky do kulturních akcích (36,1 %). V rámci městyse je pořádáno poměrně dost 

kulturních akcí, tato nejčastější odpověď patrně cílí k lepší organizaci akcí, průběhu 

nabízených sluţeb v rámci akcí či realizace nové akce, která upoutá jak místní občany, tak 

návštěvníky.  

Do odpovědi spadaly i sportovní akce (36,1%). Tento výsledek je pravděpodobně 

následkem nedostatečných sportovních akcí pořádané městysem. Sportovní vyţití bylo 

podprůměrně hodnoceno i v rámci charakteristik městyse (viz Obr. 5.2).  V městysi není příliš 

moţností účastnit se jak aktivně, tak pasivně sportovních akcí, mimo fotbal a petanque. 

V rámci pořádání kulturních a sportovních akcí jsou ale také důleţitá parkovací místa.  

V případě větších akcí je v městysi nedostatek parkovacích míst, který je poté řešen 

provizorním parkováním v areálu fotbalového hřiště apod. V některých případech byly ulice 

městyse téměř neprůjezdné v důsledku mnoţství aut. Do této oblasti by ovšem respondenti 

věnovali pěněţní prostředky nejméně (9,3 %), coţ můţeme vidět v Příloze č. 8, Tab. 8.9. 

Můţe to být důsledkem struktury respondentů. Jelikoţ nejvíce respondentů se pohybuje ve 

věkové kategorii do 26 let, je pravděpodobné, ţe nemají svá auta, tudíţ parkovací místa 

nepovaţují za důleţitá.  

Jelikoţ se jednalo o polouzavřenou otázku, respondenti by mimo stanovené moţnosti 

nejraději volné finanční prostředky vloţili do stavby kulturního domu. Je zde vidět velký 

zájem o rozvoj a podporu kultury. Další frekventovanou odpovědí byla podpora sportu, tedy 
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vybudování víceúčelové haly, workoutové hřiště či finanční podpora fotbalu a petanque. 

Zmíněny byly i odlehlejší části Buchlovic, tedy Smraďavka a Trnávky. Zejména do části 

Smraďavka vede nepříliš kvalitní silnice a osvětlení je velmi špatné. Dále byly zmíněny 

prostory pro děti: dětská hřiště, prolézačky apod.   

 Obě skupiny, občané (35 %) i návštěvníci (37,3 %) by nejraději investovali 

do kulturních a sportovních akcí (viz Příloha č. 9, Tab. 9.6). Návštěvníci volili jako druhou 

vhodnou oblast pro investice rekonstrukce objektů (21,7 %). Pro občany byla tato volba aţ 

čtvrtá v pořadí. Je to zapříčiněno pravděpodobně tím, ţe lidé, kteří se nevyskytují v městysi 

tak často jako občané, vnímají více vzhledové nedostatky městyse. Bylo by dobré se na tuto 

skutečnost zaměřit, jelikoţ vzhled městyse výrazně ovlivňuje i jeho image. Pokud by byly 

rekonstrukce zanedbávány, image městyse by se jistě výrazně sníţila.   

 Jak můţete vidět na Obr. 5.4, ženy by nejraději volné finanční prostředky investovaly 

do kulturních a sportovních akcí (42,4 %). Muži by investovali do kulturních a sportovních 

akcí a nových projektů (24,6 %). Rozvoj této sféry tedy podporují obě pohlaví (viz Příloha č. 

9, Tab 9.7). Můţi by více ocenili nové projekty, které by otevřely i nové moţnosti. Parkovací 

místa by ţeny finančně podpořily nejméně (5,1 %). Muţi by nejméně finančně podpořili 

rekonstrukci objektů (12,3 %). U ţen byla rekonstrukce objektů druhou volbou, kam by 

nejraději investovaly finanční prostředky. Je to dáno patrně tím, ţe ţeny přikládají větší váhu 

vzhledu městyse. 

 

Obr. 5.4: Nejvhodnějsí investice volných finančních prostředků dle pohlaví 
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5.3  Spokojenost občanů 

V této podkapitole jsou analyzovány otázky orientované výhradně na občany 

Buchlovic. Na základě zodpovězení zadaných otázek je moţné zjistit míru spokojenosti 

s ţivotem v městysi a také výhrady, které občané proti městysu či jeho vedení mají. 

Analyzována byla jak spokojenost se ţivotem v městysi (otázka č. 3), tak informace plynoucí 

ze strany městyse (otázka č. 4) a hrdost občanů (otázka č. 5). 

Spokojenost s životem v městysi 

Výrazná většina občanů je spokojena se ţivotem v městysi (75 %). U mužů a žen 

nebyly zaznamenány ţádné rozdíly týkající se spokojenosti se ţivotem v Buchlovicích 

(viz Příloha č. 9, Tab. 9.8).  

Jak můţete vidět na Obr. 5.5, největší spokojenost z hlediska věkových kategorií byla 

zaznamenána u mladých občanů s věkem do 26 let (81,6 %). Tento výsledek můţe být 

důkazem toho, ţe mladí lidé nevěnují pozornost problémům se ţivotem v městysi v takové 

míře, jako lidé vyššího věku. Lidé do 26 let často studují v univerzitních městech, kde tráví 

většinu svého času. Tato skutečnost také můţe ovlivnit spokojenost se ţivotem v městysi 

u respondentů do 26 let. Nejméně spokojení jsou občané ve věku 41 – 64 let. Můţe to být 

důsledek ţivotních zkušeností, ale také potřeb, které se v tomto věku výrazně liší od potřeb 

mladých občanu. V oblasti uspokojování potřeb občanů městys pravděpodobně zaostává. 

Důvod, který je nejčastěji uváděn pro objasnění nespokojenosti respondentů, je postoj 

samotného městyse k potřebám občanů. Občané mají pocit, ţe jejich protřeby nejsou 

vyslýchány ani uspokojovány. Dochází také k nespokojenosti s tokem finančních prostředků 

městyse. Mezi další výhrady patří špatná vybavenost. Jedná se i o vybavenost základních 

objektů, jako například obchodů s potravinami. Také chybí dětský lékař a prostor pro 

předškolní děti. Zníměny byly také byty pro potenciální obyvatele či sociálně slabší občany.   
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Obr. 5.5: Spokojenost občanů s životem v městysi dle věkových kategorií 

Informace ze strany městyse 

Občané městyse jsou ve větší míře spokojeni s komunikací mezi městysem 

a samotnými občany (74 %), jak můţeme vidět v Příloze č. 8, Tab. 8.11. Je to pravděpodobně 

zapříčiněno snahou zaměstnanců obecního úřadu o vytvoření dobrých vztahů mezi nimi a 

občany. Takové jednání má i pozitivní dopady na image městyse. Ovšem občané, kteří nejsou 

spokojeni s komunikací mezi těmito dvěma skupinami apelují opět na finanční toky. Občany 

by zajímalo, kam jsou peníze z rozpočtu obce konkrétně investovány, důvody těchto investic 

a další podrobnosti. Občané nejsou přesvědčeni, ţe finanční prostředky obce jsou vyuţívány 

efektivně. Také chybí běţné informace o chodu obce, webové stránky městyse jsou neaktuální 

a městys nevyuţívá sociální síť facebook. Běţné informace tedy nejsou tak snadno dostupné, 

jak je v dnešní době jiţ standartní. Lidé by také uvítali online přenosy ze zasedání městyse, 

které jsou v jiných obcích běţně dostupné. Výše uvedené dokazuje, ţe chybí informace, které 

by podpořily důvěru ze strany občanů vůči městysi.  

 Na základě třídění druhého stupně dle mužů a žen nebyly zjištěny výrazné rozdíly 

(viz Příloha č. 9, Tab. 9.10). Informace ze strany městyse ovšem postrádají ve větší míře ţeny 

(28,1 %) neţ muţi (22,2 %). Poměrně vyrovnané odpovědi mezi muţi a ţenami mohou být 

díky charakteru informací, které jsou ze strany občanů postrádany. Jedná se o zásadní 

a obecné informace, které jsou důleţité jak pro muţe, tak pro ţeny.  

 Z Obr. 5.6 vyplývá, ţe z hlediska věkových kategorií jsou informace ze strany 

městyse nejvíce postrádány u respondentů mezi 41 – 64 lety (46,7 %). Naopak informace 

nejméně postrádají respondenti do 26 let (20,4 %). Zde jsou jiţ rozdíly výraznější. 
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Ano 81,6% 72,2% 60,0%

Ne 18,4% 27,8% 40,0%
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Je to zapříčiněno pravděpodobně tím, ţe se lidé do 26 let nezabývají takovými problémy, jako 

jsou finanční toky městyse, jeho rozpočet a dění na zastupitelstvu městyse. Tyto záleţitosti 

zajímají většinou aţ občany vyššího věku, kteří se o chod městyse zajímají hlouběji. Je také 

moţné, ţe respondenti ve věkové kategorii do 26 let se tak často v městysi nenachází. Lidé 

v tomto věku často studují v univerzitních městech. Tam tráví většinu svého času a problémy 

spojeny s chodem městyse nevnímají v tam velké míře, čímţ zájem o informace s tím spojené 

klesá. Naopak lidé ve věku 41 – 64 let jsou většinou jiţ usazeni v trvalém místě bydliště. 

Městys je tedy místo, kde tráví pravděpodobně nejvíce času, tudíţ kladou důraz na jejich 

dobrou informovanost ze strany městyse.   

 

Obr. 5.6: Chybějící informace ze strany městyse dle věkových kategorií 

Hrdost ve spojitosti s městysem 

V tomto případě došlo k potvrzení toho, ţe kulturní památky (42 %) a celkový vzhled 

městyse (29 %) jsou pro Buchlovice velice významné (viz Obr. 5.7). Na tyto dva atributy jsou 

občané nejvíce hrdí. Památky i celkový vzhled městyse výrazně ovlivňuje image městyse. 

Hrdost občanů dokazuje, ţe oba tyto atributy jsou na velmi dobré úrovni. Nejméně hrdí jsou 

občané na okolí (8 %). Pro městys je to pozitivní, jelikoţ ostatní moţné odpovědi souvisí 

přímo s městysem. Okolí v rámci kompetencí městyse je těţké ovlivnit a proto by přímo 

s městysem nemělo být ve velké míře spojováno. Mimo jiné občané uváděli jako zdroj hrdosti 

fotbal. Je tedy patrné, ţe je pro občany sportovní směr také důleţitý. V rámci městyse 

se sportovní oblasti ovšem nevěnuje dostatečná pozornost.   
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Do 26 let 27 - 40 let 41 - 64 let

Ano 20,4% 25,0% 46,7%
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Obr. 5.7: Hrdost občanů Buchlovic ve spojitosti s městysem Buchlovice 

U mužů a žen nebyly zjištěny v otázce hrdosti ve spojitosti s městysem většinou 

výrazné rozdíly (viz Příloha č. 9, Tab. 9.12). Nejčastěji volili muţi i ţeny moţnost památky a 

jako druhé celkový vzhled městyse. Největší rozdíl byl zaznamenán u moţnosti folklor 

a tradice. Na folklor a tradice jsou více hrdé ţeny (18,8 %), ovšem muţi volili tuto odpověď 

výrazně méně (2,8 %). Bylo jiţ zmíněno, ţe ţeny pravděpodobně vnímají folklor a tradice 

více jako součást ţivota neţ muţi. To způsobuje i tento rozdíl. Na druhou stranu to, ţe muţi 

volili folklor a tradice nejméně v souvislosti s hrdostí neznamená, ţe pro ně není kultura 

v obecnějším pojetí důleţitá.  

5.4  Zdroje informací 

V této podkapitole dochází k analýze otázky, která se týká různých zdrojů informací, 

které slouţí jak pro občany, tak pro návštěvníci (otázka č. 9), a otázky týkající se přímo 

webových stránek městyse (otázka č. 10).  

Zdroje sloužící k poskytování informací o dění v městyse 

 Městys spolupracuje s turistickými webovými portály. Z výzkumu vyplynulo, ţe tato 

spolupráce je velmi efektivní (viz Obr. 5.8). Právě z těchto zdrojů se lidé nejčastěji dozvídají 

potřebné informace o dění v Buchlovicích (47 %). Jako druhý nejčastější zdroj informací 

respondenti uvádějí webové stránky městyse, zde je ale procento výrazně niţší (14,8 %). 

Důvody rozdílných výsledků mohou být různé. Turistické webové portály poskytují 

informace nejen o Buchlovicích, ale o turistických akcí v České republice obecně, jsou tedy 

pro respondenty pravděpodobně zajímavější v komplexnosti informací. Důvodem velkého 

rozdílu je pravděpodobně i nezajímavost a neaktuálnost webových stránek městyse.  
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Obr. 5.8: Z jakých zdrojů se respondenti nejčastěji dozvídají informace o dění  v městysi 

Zajímavostí je, ţe turistické webové portály slouţí jako hlavní zdroj informací jak 

občanům (37 %), tak návštěvníkům (59 %), coţ dokazuje Příloha č. 9, Tab 9.13. U občanů 

by se dalo předpokládat, ţe budou vyuţívat spíše moţnosti jako zpravodaj, rozhlas a  

informace od známých. Nepředpokládané je také to, ţe pro návštěvníky je jako druhý 

nejvyuţívanější zdroj informací místní zpravodaj (26,5 %), přičemţ občané zpravodaj 

pro tyto účely nevyuţívají vůbec. Důvodem můţe být celkově malý zájem občanů 

o zpravodaj. Popřípadě jej vyuţívají jako zdroj jiných informací či zábavy. Zpravodaj mohou 

mít návštěvníci k dispozici od známých či ho číst v elektronické podobě na webových 

stránkách městyse.   

 Nejčastěji volenou odpověď, tedy jiné webové portály, zvolily ve větším počtu ženy 

(48,3 %) neţ muži (44,6 %). Nejedná se ovšem o výrazný rozdíl (viz Příloha č. 9, Tab. 9.14). 

To dokazuje, ţe turistické webové portály jsou oblíbeným zdrojem informací jak pro muţe, 

tak pro ţeny v téměř stejné míře. Největší rozdíl mezi muţi a ţenami byl zaznamenán při 

vyuţívání webových stránek městyse, jakoţto zdroje informací. Muţi jej vyuţívají ve větší 

míře (20 %) neţ ţeny (11,9 %). Můţe to být ovlivněno vzhledem a přehledností webových 

stránek. Vzhled webových stránek muţe pravděpodobně při vyuţívání tohoto zdroje příliš 

neovlivňuje. Pro ţeny mohou být stránky co se týče vzhledu nezajímavé a nepřehledné. 

Informace jsou podávány ve velmi stručné formě, coţ vyhovuje pravděpodobně více muţům.  

 Z hlediska věkových kategorií dochází k výraznějším rozdílům pouze v případech 

vyuţívání webových stránek městyse, zpravodaje a rozhlasu (viz Příloha č. 9, Tab. 9.15). 

Webové stránky městyse vyuţívají nejvíce respondenti ve věku 41 – 64 let (28,6 %). To můţe 
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být následkem toho, ţe mladší věkové kategorie přihlíţí více na design webových stránek. 

Věková kategorie do 26 let tento zdroj vyuţívá nejméně (10,6 %). Zpravodaj je z věkových 

kategorií oblíben nejvíce u respondentů do 26 let (17 %). Věková kategorie, u které by 

vyuţívání zpravodaje jako zdroje informací bylo předpokládanější, tedy mezi lety 41 – 64, 

je vyuţíván nejméně (3,6 %). Rozhlas je vyuţíván nejvíce u věkové kategorie 27 – 40 let. 

Je také vyuţíván více ţenami neţ muţi. Můţe to být zapříčiněno tím, ţe ţeny pracují 

v městysi více neţ muţi, jsou v domácnosti nebo na mateřské dovolené, tím pádem 

v doslechu.  

Oficiální webové stránky městyse 

 Webové stránky městyse jsou podstatně důleţité, jelikoţ umoţňují snadnější 

komunikaci mezi městysem a návštěvníky či obyvateli. Z výsledků výzkumu ovšem 

nevyplývají pro webové stránky Buchlovic přímo příznivé hodnocení (viz Příloha č. 8, Tab. 

8.14). Většina respondentů webové stránky zná, ale nenavštěvuje (40,4 %), případně neznají 

web vůbec (30,6 %).  

Mezi těmi, kteří web znají ale nenavštěvují ho, jsou převáţně občané městyse (50 %), 

a mezi těmi, kteří web neznají, jsou většinou návštěvníci (60,2 %). Pozitivní tedy je, ţe 

občané mají o webu alespoň nějaké povědomí (viz Obr. 5.9). Jejich důvody k nenavštívení 

stránek jsou patrně neaktuálnost, nezajímavost, zastaralý design nebo špatná přehlednost. 

Vysoké procento návštěvníků, kteří web neznají, dokazuje patrně špatnou informovanost o 

existenci webu. Na webové stránky by mělo být více upozorňováno v místech, kde dochází k 

vysoké koncetraci návštěvníků. Návštěvníci pravděpodobně v dnešní době hledají cíle svých 

cest a informace o nich na internetu. Měli by tedy mít moţnost najít komplexní informace 

právě na oficiálních webových stránkách městyse. Na image městyse by to jistě mělo dobrý 

vliv a mohlo by se dosáhlo i vyšší návštěvnosti.  
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Obr. 5.9: Povědomí respondentů o oficiálních webových stránkách městyse dle 

občanů/návštěvníků  

Jak můţeme vidět v Příloze č. 9, Tab. 9.17, webové stránky městyse nezná více mužů 

(35,4 %) neţ žen (28 %). Ovšem odpověď, ţe webové stránky respondenti navštěvují 

několikrát týdne nebo několikrát do měsíce, volili spíše muţi. Důvodem můţe být vzhled 

webových stránek. Muţe pravděpodobně design při vyuţívání webových stránek příliš 

neovlivňuje, naopak to můţe být u ţen, které mají raději příjemný design a hlavně 

přehlednost. Důvodem můţe být i charakter informací, které jsou na webových stránkách 

k dispozici.  

5.5  Vyhodnocení hypotéz 

Hypotézy byly zaměřeny na otázky týkající se zdrojů informací o dění v městysi a také 

na otázku týkající se investic volných finančních prostředků městyse. Byly stanoveny tři 

hypotézy.  

a) Zdroje informací o dění v městysi nezávisí na pohlaví.  

H0: Neexistuje závislost mezi pohlavím a zdroji informací o dění v městysi. 

H1: Existuje závislost mezi pohlavím a zdroji informací o dění v městysi.   

Hypotéza byla testována pomocí chí-kvadrát testu na hladině významnosti Sig. X
2
 = 

0,05, tedy s 5 % moţností omylu. Pokud se vypočítaná statistika X
2
 přibliţuje k 0, jsou 

proměnné nezávislé. Závislost se s rostoucí statistikou zvyšuje. Očekávaná četnost pro kaţdou 
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buňku by neměla převýšit hodnotu 1 a více neţ 80 % buněk by mělo mít očekávanou četnost 

větší neţ 5.  

Podmínky chí-kvadrát testu byly splněny (viz Tab. 5.1). Test tedy lze pouţít 

pro testování závislosti. Sig. – 0,081 coţ je větší hodnota neţ 0,05. To znamená, ţe nelze 

zamítnout hypotézu H0 na hladině významnosti 5 %.   

Tab. 5.1: Statistická závislost pohlaví na výběru zdrojů informací o dění v městysi 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,812a 5 ,081 

Likelihood Ratio 9,656 5 ,086 

Linear-by-Linear Association ,009 1 ,927 

N of Valid Cases 183   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,84. 

 

b) Povědomí o webových stránkách městyse nezávisí na věkové kategorii respondentů.  

H0: Neexistuje závislost mezi věkovou kategorií a povědomí o webových stránkách městyse. 

H1: Existuje závislost mezi věkovou kategorií a povědomí o webových stránkách městyse. 

Hypotéza byla testována pomocí chí-kvadrát testu na hladině významnosti Sig. X
2
 = 

0,05, tedy s 5 % moţností omylu. Aby mohly být splněny podmínky testu, došlo ke sloučení 

věkových kategorií 41 – 64 let a 65 let a více. Tím vznikla kategorie 41 let a více. Byly také 

sloučeny odpovědi, které obsahovaly moţnost ano a dále bylo specifikováno, jak často jsou 

webové strány navštěvovány. Po sloučení vznikly odpovědi ano a ne.  

Po těchto úpravách byly splněny podmínky chí-kvadrát testu (viz Tab. 5.2). Test tedy 

lze pouţít pro testování závislosti. Sig. – 0,203 coţ je větší hodnota neţ 0,05. To znamená, 

ţe nelze zamítnout hypotézu H0 na hladině významnosti 5 %. 
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Tab. 5.2: Statistická závislost věkové kategorie na povědomí o webových stránkách     

městyse 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,187a 2 ,203 

Likelihood Ratio 3,064 2 ,216 

Linear-by-Linear Association 1,561 1 ,212 

N of Valid Cases 183   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

10,71. 

 

 

c) Investice volných pěněžních prostředků městyse nezávisí na sociálním statusu 

respondentů. 

H0: Neexistuje závislost mezi sociálním statusem a investicemi. 

H1: Existuje závislost mezi sociálním statusem a investicemi. 

Hypotéza byla testována pomocí chí-kvadrát testu na hladině významnosti Sig. X
2
 = 

0,05, tedy s 5 % moţností omylu. Aby mohl být chí-kvadrát test proveden, došlo ke sloučení 

nezaměstnaných, podnikatelů, důchodců a mateřská dovolená do jedné kategorie a to jiné.  

Po těchto úpravách byly splněny podnímky chí-kvadrát testu (viz Tab. 5.3). Test tedy 

lze pouţít pro testování závislosti. Sig. – 0,042 coţ je menší hodnota neţ 0,05. To znamená, 

ţe lze příjmout alternativní hypotézu H1 na hladině významnosti 5 %.   

Tab. 5.3: Statistická závislost sociálního statusu na vložení volných peněžních 

prostředků 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,047a 8 ,042 

Likelihood Ratio 20,711 8 ,008 

Linear-by-Linear Association 7,454 1 ,006 

N of Valid Cases 183   

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4,46. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V mé diplomové práci jsem se zabývala analýzou image městyse Buchlovice. Cílem 

této práce je zjistit, na jaké úrovni je současná image městyse. Analýza byla stavěná 

na názorech, dojmech, myšlenkách občanů obce a návštěvníků obce. Mezi návštěvníky obce 

nejsou zahrnuty pouze turisté, ale i lidé, kteří dojíţdějí do městyse za prací apod.  

Na základě zrealizovaného marketingového výzkumu bylo zjištěno, ţe image městyse 

Buchlovice je na dobré úrovni. Městys je vnímán jako čistý, klidný, s pěkným okolím, 

kulturními památkami a mnoţstvím kulturních akcí. Bylo zjištěno ale také mnoho nedostatků, 

jejichţ eliminace by zlepšila atmosféru, vnímání a samozřejmě i image městyse k lepšímu. 

Z toho důvodu je kapitola věnována návrhům a doporučením, které by měly slouţit převáţně 

městysi Buchlovice. Díky realizaci těchto návrhů a doporučení by došlo k posunu image 

městyse na vyšší úroveň.   

Kapitola je rozdělena dle oblastí, kterých se návrhy a doporučení týkají. V těchto 

oblastech byly na základě marketingového výzkumu zjištěny nedostatky. Jedná 

se o marketingovou komunikaci městyse, sluţby, vybavenost, podpora podnikání 

a zaměstnanosti, kultura, sport a investice. 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MĚSTYSE 

Informace ze strany městyse 

 Jak vyplynulo z výzkumu, občanům Buchlovic v převáţné míře nechybí informace 

ze strany městyse. Bylo by ovšem dobré, kdyby vedení městyse poskytovalo občanům 

moţnost informovat se o finančních tocích městyse. Občané Buchlovic by rádi věděli, jak 

efektivně se volné finanční prostředky vyuţívají a z jakých důvodů. Občané by se také rádi 

dělili s vedením městyse o své názory a návrhy, kam by finanční prostředky mohly být 

investovány. Bylo by velmi inovativní, kdyby mohli občané jakoukoli formou vyjádřit své 

názory.  

Webové stránky městyse 

 Výzkum odhalil, ţe webové stránky městyse Buchlovice znají převáţně občané, ale 

nenavštěvují je. Návštěvníci Buchlovic ve velké míře webové stránky neznají. Bylo by dobré 

tento zdroj inovovat. Webové stránky nejsou designově příjiš zajímavé a jsou spíše 
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zastaralého vzhledu. Barevná kombinace není ničím zajímavá. Přehlednost stránek také není 

příliš dobrá, převáţně v případě, ţe má uţivatel zájem vyhledat tiskoviny a dokumenty 

obecního úřadu. Stránky by bylo dobré častěji aktualizovat. Webové stránky městyse také 

nejsou dostatečně propagovány. Bylo by moţné je uvádět například ve zpravodaji, vyvěsit je 

v TIC, na recepcích, na pokladnách kulturních památek apod.   

Sociální sítě 

 Za velkou chybu povaţuji neexistenci fanouškovských stránek městyse na sociální síti 

Facebook. V dnešní době vyuţívají sociální sítě všechny věkové kategorie a stránky měst 

na sociálních sítích bývají velmi oblíbené. Jedná se o vhodnou formu rychlé komunikace 

s veřejností. Je také moţné získat okamţitou a jednoduše získanou zpětnou vazbu. 

Facebookový profil by mohl slouţit k informování veřejnosti o nejrůznějších akcích, 

aktuálních událostech, moţnostech apod. Mohly by být na sociální síti umísťovány dotazy 

směřované na občany, návštěvníky, různé věkové kategorie apod. s okamţitou zpětnou 

vazbou. 

Turistické webové portály 

 Ná základě výzkumu bylo také zjištěno, ţe lidé se o dění v Buchlovicích informují 

nejčastěji z webových portálů, které jsou určeny převáţně pro turisty. Doporučila bych tento 

efektivní způsob komunikace s webovými portály nadále udrţovat a tyto portály aktivně 

informovat o veškerém kulturním dění v městysi.  

Zpravodaj, rozhlas 

Lidé v malé míře vyuţívají zdroje, které má na starosti samotný městys. Webové 

stránky, zpravodaj a rozhlas jsou vyuţívány málo. Bylo by vhodné tyto zdroje inovovat 

a přidat jim na zajímavosti. Zpravodaj městyse by mohl dostat například jiný design a mohl 

by být nabízen na více místech v městysi. Bylo by zajímavé ve zpravodaji vyhradit prostor 

pro občany, kde by mohli vyjádřit své dojmy a postoje na určité téma a některé byly následně 

otištěny.  

 Rozhlas by mohl být vyuţíván nejen na informace, které se týkají úmrtí, nárazového 

prodeje nebo vyřazení z provozu např. elektřiny. V rozhlase by mohly zaznít i informace, 

které se týkají nadcházejících kulturních událostí. Mohly by být hlášeny informace o TJ 
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Buchlovice například o místě zápasů, které se konají mimo městys apod. Informace podávány 

z rozhlasu by mohly být rozmanitější.  

SLUŽBY 

Doprava na hrad Buchlov 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe 42,5 % respondentů si jako první v souvislosti 

s městysem vybaví právě hrad. Hrad Buchlov leţí nedaleko Buchlovic v chřibských kopcích. 

Lze se k němu dopravit automobilem, pěšky, případně na kole. Ovšem v případě, ţe někdo 

nedisponuje automobilem a není schopen vyuţít moţnosti dopravit se na hrad pěšky 

či na kole, není návštěva hradu moţná. V čase letní sezóny, kdy jsou Buchlovice velmi 

turisticky navštěvované, bych navrhovala zařídit autobus, který by odváţel a následně sváţel 

turisty z hradu. Tuto moţnost by jistě vyuţili i občané, kteří by měli zájem strávit čas na 

hradě. Frekvence jízd by nemusela být příliţ častá, jelikoţ většina občanů i návštěvníků 

automobilem disponují. Dostačující by byly odvozy a svozy v nejfrekventovanějších časech. 

Tím by se zmírnily náklady na provoz autobusu.  

Jak jiţ bylo zmíněno, na hrad Buchlov je moţno jít pěšky po turistické trase, která 

vede z městyse aţ k hradu. Tuto moţnost také lidé hojně vyuţívají. V městysi ovšem není 

ţádný navigační systém, který by pomohl turistům v orientaci. Doporučila bych umístnit 

směrovou tabuli v centru městyse a následně v místech, které by mohly být pro turistu 

ohledně směru trasy matoucí. Jednalo by se o maximálně tři směrové tabule v městysi.  

VYBAVENOST 

Osvětlení 

Při zjištování spokojenosti respondentů s ţivotem v městysi, byly zaznamenány 

výhrady k veřejnému osvětletí. Některé části městyse jsou špatně osvětleny. Obecné osvětlení 

je zastaralé, v některých případech nefunguje. Nejhůře jsou na tom části Buchlovic, které jsou 

mírně odlehlé, tedy Smraďavka a Trnávky. Smraďavka je navštěvovaná část díky lázním a 

pěknému prostředí, kterým tato část městyse disponuje. Osvětlení by pomohlo pro větší pocit 

bezpečí a také pro lepší orientaci ve večerních hodinách. Trnávky je část Buchlovic, kde se 

nacházejí rodinné domy. Osvětlení by mělo být na stejné úrovni jako v městysi.  
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Infrastruktura 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, ţe lepší kvalita komunikací a výstavba cyklostezek 

by také dopomohly k větší spokojenosti jak občanů, tak návštěvníků. Jedná se především opět 

o odlehlejší části městyse Smraďavku a Trnávky. Cyklostezky, které by vedly do okolních 

obcí, by zvýšily bezpečnost. Lidé se často do okolních obcí dopravují na kole, či pěšky. To 

platí i pro průmyslovou zónu Buchlovice, kam lidé dochází za prací. V okolí Buchlovic se 

nachází mnoţství cyklotras, které převáţně v letních měsících lákají i do městyse mnoho 

cyklistů. Vybudování cyklostezek by zvýšilo jejich bezpečnost v bezprostředním okolí 

městyse.  

PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI 

Podnikání 

Respondenti hodnotili Buchlovice jako místo, které má podprůměrné podmínky 

pro podnikání. Zdejším malým podnikatelům by měl městys vytvářet podmínky, které by 

ulehčily jejich těţkým začátkům. Bylo by moţné zrekontruovat nevyuţité prostory, které 

se v městysi nachází a poskytnou je k vyuţívání právě těmto podnikatelům. Ceny nájmů 

v těchto objektech by měly být nízké.  

Dále by pomohlo sníţení nájmů v budově trţnice. Nájem pro malé podnikatele je zde 

podstatně vysoký. Jedná se přitom o malé prostory. Přihlédnout by se mohlo také k tomu, 

ţe mimo sezónu není frekvence návštěvníků, tedy ani zákazníků vysoká. Často právě tento 

jev způsobuje drobným podnikatelům problémy a přestávají mít prostředky k placení takové 

výše nájmu. Při stanovení výše nájmu za tato objekty by měla být brána v potaz sezónnost.  

Pracovní místa 

S tím souvisí i podprůměrné hodnocení, které se týkalo počtu pracovních míst 

v městysi. S podporou malých podnikatelů by počet pracovních míst mírně vzrostl. 

Doporučeno je i nadále vytvářet takové podmínky pro investory, kteří by do městyse 

přesunuly svou výrobu. Tím by docházelo k rozšiřování průmyslové zóny městyse 

a k následné tvorbě většího počtu pracovních míst.  
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KULTURA 

Buchlovské léto bylo označeno za kulturní akci v Buchlovicích, kterou by respondenti 

nejraději navštívili. Buchlovské léto se pořádá v areálu amfiteátru Buchlovice. Areál ovšem 

není v nejlepším stavu. Bylo by dobré v areálu vyrovnat půdu, popřípadě vytvořit úpravou 

půdy umělý kotel, který by umoţnil lepší viditelnost na pódium. Brána, která slouţí jako 

vchod do amfiteátru není vzhledově hezká. Vzhled amfiteátru by se změnil také odstraněním 

křovin, které se v prostoru nacházejí. Areál by potřeboval úpravy, aby měli lidé lepší zázemí 

a podmínky při účasti na této akci.  

SPORT 

Sportovní akce 

Sportovní vyţití městyse bylo rovněţ hodnoceno podprůměrně a při zjišťování, 

do jakých oblastí by respondenti vloţily volné finanční prostředky městyse, byla nejčastější 

odpověď kulturní a sportovní akce. V Buchlovicích ţije mnoho obyvatel, kteří by se rádi 

aktivně zapojovali do sportovních akcí v městysi. Sportovních akcí ovšem není pořádáno 

mnoho a míst, kde by se sportovní akce mohly konat, také není dost. Byly by jistě uvítány 

například běţecké závody, které by probíhaly v terénu v okolí Buchlovic.  

Areál fotbalového hřiště 

Jediný sportovní areál, který se v městysi nachází, je fotbalové hřiště. V rámci městyse 

existuje TJ Buchlovice. Fotbalové zápasy TJ Buchlovice bývají poměrně dost navštěvovány 

místními obyvateli. V areálu fotbalového hřiště se nachází poměrně starý stánek, který slouţí 

pro občerstvení během zápasů. Stánek by potřeboval rekonstrukci, která by také pomohla 

v kvalitě poskytovaných sluţeb občerstvení během zápasu.  

Vedle fotbalového hřiště se nachází také tři tenisové kurty, které nejsou zastřešené. Ty 

ovšem nejsou příliš navštěvovány. Modernizace tenisových kurtů a vybudování menšího 

zázemí pro hráče by jistě návštěvnost tenisových kurtů zvýšilo. Jeden tenisový kurt by mohl 

být také předělán na prostor, který by byl vyhrazen pro badminton. Moţnost výběru mezi 

tenisem a badmintonem by byl jistě uvítán. Dále by bylo vhodné vytvořit podmínky pro 

moţnost zapůjčení si potřeb, které jsou pro praktikování těchto sportů nezbytné. 
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Víceúčelová hala 

Vybudování víceúčelové haly by jistě pomohlo ke zvýšení spokojenosti se sportovním 

vyţitím v městysi. Neexistují ţádné interiérové prostory, které by mohly být vyuţity pro 

různé druhy sportu. V některých případech můţe být vyuţívána tělocvična, která se nachází 

na místní základní škole. Tato moţnost je ale nedostatečná. Víceúčelová hala, byť nevelká, by 

umoţnila realizaci mnoţství sportovních akcí, turnajů, zápasů apod.  

INVESTICE 

Kulturní dům 

Respondenti by nejraději volné finanční prostředky investovali do kulturních 

a sportovních akcí. Kulturních akcí je v Buchlovicích pořádano poměrně dost. Chybí ovšem 

vhodné zázemí, které by kulturní akce pozvedly na vyšší úroveň. V Buchlovicích chybí 

kulturní dům. Respondenti v polouzavřené otázce týkající se investice volných finančních 

prostředků nejčastěji zmiňovali stavbu kulturního domu.  

Kulturní dům by jistě zvýšil spokojenost občanů městyse Buchlovice, jelikoţ jsou 

v účasti na kulturních akcích velmi aktivní. V současné době jsou kapacity akcí, které je 

potřeba pořádat v interiérech, kapacitně omezeny. Kulturní dům by dopomohl i ke zvýšení 

návštěvnosti ze strany obyvatel jiných měst a obcí. Realizace tohoto projektu by také 

pozvedla na vyšší úroveň konání Martinských hodů. Tato akce byla označená jako druhá 

v pořadí, kterou by respondenti nejraději navštívili.  

Na stavbu kulturního domu by mohly být vyuţity objekty, které nejsou v současné 

době efektivně vyuţívány. Na stavbě by se jistě podíleli i dobrovolníci, kteří mají zájem 

udrţovat městys na dobré kulturní úrovni. Výtěţek ze vstupného na akce, které by se konaly 

v novém objektu, by mohly plynout jako příspěvky na stavbu objektu. Na objekt by se mohla 

uspořádat i dobrovolná sbírka. Finanční prostředky by se mohly získat také díky novým 

spolupracím či partnerstvím. 

 Finance by byly touto stavbou vloţeny do oblasti, kterou respondenti nejvíce volili. 

Byly by tedy vyuţity dle představ občanů a návštěvníků. To by mělo za následek zlepšení 

vztahů mezi vedením městyse a veřejností. Image městyse by jistě také stoupla. I okolní 

menší obce kulturním domem disponují. Buchlovice by stavba kulturního domu a jeho 

následné efektivní vyuţívání pozvedlo jednoznačně na vyšší úroveň.  
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Prostor pro děti 

Občané Buchlovic by ocenili vynaloţení volných finančních prostředků na výstavbu 

prostoru, který by slouţil dětem na hraní. Tento problém by částečně mohlo v zimních 

měsících vyřešit uměle vyrobené kluziště. Mohlo by být umístěno v areálu fotbalového hřiště 

či v centru městyse.  
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7 ZÁVĚR 

Název mé diplomové práce je Analýza image městyse Buchlovice. Práce je zaměřena 

na místo, které je pro mě velmi důleţité. Jedná se o moji rodnou obec, ve které jsem 

od narození vyrůstala. Na základě výsledků mé práce bych  ráda pomohla městysi Buchlovice 

ke zvýšení jeho image. 

Cílem práce bylo analyzovat současnou image městyse jak z pohledu občanů, 

tak z pohledu návštěvníků, či osob pracujících v oblasti Buchlovic. Dále najít rozdílnosti 

v názorech, dojmech a vnímání těchto skupin. Cílem bylo také nalézt slabiny, jejichţ 

odstranění by vedlo k lepší image městyse. 

Diplomová práce se skládá z několika částí. V první kapitole jsou popsána teoretická 

východiska, díky kterým je moţno se blíţe seznámit s problematikou. Tato teoretická 

východiska byla následně aplikována přímo na městys Buchlovice, který byl také představen. 

Následně byla provedena metodika této práce, díky které bylo moţno přejít na samotnou 

analýzu image. Na základě výsledků marketingového výzkumu byly v závěru této práce 

sepsány návrhy a doporučení, jejichţ realizace by mohla mít pozitivní vliv na image městyse.  

Z výsledků analýzy image bylo zjištěno, ţe městys Buchlovice má dobrou image. 

Městys je označován za čistý, klidný, s pěkným okolím a kulturou. Byly zjištěny také 

nedostatky, jejichţ odstranění by velmi pomohlo k zvýšení image městyse. Nedostatky 

má městys především v marketingové komunikaci. Dále byly zjištěny slabiny v oblasti sportu, 

investic finančních prostředků, vybavenosti nebo podpory podnikání a zaměstnanosti. Image 

městyse by jistě zvýšily nové webové stránky městyse, účet na sociální síti Facebook nebo 

také výstavba nového kulturního domu. 

Image je v dnešní době velmi důleţitá. Přispívají k tomu i vymoţenosti současné doby 

jako je internet, sociální sítě, rychlá komunikace mezi jednotlivci i skupinami. To znamená, 

ţe reference je velmi snadné rozšířit. Proto by se měla města a obce snaţit co nejlépe působit 

na občany i návštěvníky. Města totiţ mohou existovat právě díky nim. 

Tato práce bude v případě zájmu předána pracovníkům obecního úřadu městyse 

Buchlovice. Pevně věřím, ţe bude inspirací ke krokům, které povedou ke zvýšení image 

městyse.   
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Příloha č. 1 Organizační struktura městyse 

 

Zdroj:http://www.buchlovice.cz/cz/upload/urad/zakony/organizacni_struktura_mestyse_buchl

ovice_2015.pdf 

Příloha č. 2 Hrad Buchlov 

 

Zdroj: http://www.hrad-buchlov.cz/ 
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Příloha č. 3 Zámek Buchlovice 

 

Zdroj: http://www.zamek-buchlovice.cz/fotogalerie/zamek-na-podzim/ 

Příloha č. 4 Náměstí Buchlovice 

 

Zdroj: http://www.buchlovice.cz/cz/webkamery 

Příloha č. 5 Webové stránky městyse 

 

Zdroj: http://www.buchlovice.cz/cz/ 

http://www.zamek-buchlovice.cz/fotogalerie/zamek-na-podzim/
http://www.buchlovice.cz/cz/webkamery
http://www.buchlovice.cz/cz/
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Příloha č. 6 Buchlovský zpravodaj 

 

Zdroj: http://www.buchlovice.cz/cz/upload/zpravodaj/2015/144.pdf 

http://www.buchlovice.cz/cz/upload/zpravodaj/2015/144.pdf
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Příloha č. 7 Dotazník 

Dobrý den váţený respondente,  

jmenuji se Dana Knopfová a jsem studentkou VŠB-TU Ostrava, oboru Marketing a obchod. 

Tímto Vás prosím o vyplnění anonymního dotazníku, který mi umoţní zpracovat mou 

diplomovou práci na téma Analýza image městyse Buchlovice. Vyplnění dotazníku zabere 

pár minut a odpovědi budou vyuţity jen pro zpracování mé práce. Vaše odpovědi mohou vést 

ke zlepšení image městyse Buchlovice a k lepšímu uspokojení potřeb občanů městyse. Velmi 

si váţím Vašeho času vynaloţeného na vyplnění dotazníku.  

Děkuji a přeji příjemný den.  

Není-li uvedeno jinak, označte poze jednu odpověď.  

1. Co se Vám nejdříve vybaví v souvislosti s městysem Buchlovice? 

  hrad Buchlov    Buchlovské léto 

  zámek Buchlovice    kulturní a folklorní akce obecně 

  kulturní památky obecně   atraktivní okolí  

  Festival česneku    jiné (uveďte)  

2. Jste občanem městyse Buchlovice?  

  ano   ne 

3. Jste spokojeni se ţivotem v městyse Buchlovice?  

  ano   ne (uveďte prosím, z jakých důvodů nejste spokojeni)   

4. Chybí Vám jakékoli informace ze strany městyse Buchlovice? 

  ano   ne (uveďte prosím, o jaké informace se jedná) 

5. Na co jste v Buchlovicích nejvíce hrdí?  

  na památky     na celkový vzhled městyse 

  na folklor a tradice    nejsem hrdý/á 

  na okolí     jiné (uveďte) 
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6. Pokud nejste občanem Buchlovic, navštívili jste někdy městys Buchlovice?  

  ano   ne 

7.  Označte prosím, jaké charakteristiky podle Vás nejvíce městys Buchlovice vystihují? 

čistý      1  2  3  4  5  špinavý 

pěkné okolí   1  2  3  4  5  ošklivé okolí 

klidný    1  2  3  4  5  rušný 

moderní   1  2  3  4  5  nemoderní 

s prestiţním image  1  2  3  4  5  s neprestiţním image 

s kulturním vyţitím  1  2  3  4  5  bez kultury 

se sportovním vyţitím 1  2  3  4  5  bez sportovního vyţití 

komunikující s lidmi  1  2  3  4  5  nekomunikující s lidmi 

vhodné pro zaloţení rodiny   1  2  3  4  5  nevhodné pro zaloţení rodiny 

vhodné pro podnikání  1  2  3  4  5  nevhodné pro podnikání 

s dostatkem pracovních míst 1  2  3  4  5  s nedostatkem pracovních míst 

8. Jakou kulturní akci, by jste v městyse nejraděi navštívili?  

  Festival česneku    Pouť na Barborku 

  Buchlovské léto    ţádnou  

  Kosecké písně    jinou (uveďte) 

  Martinské hody      

9. Z jakých zdrojů se dozvídáte potřebné informace o dění v Buchlovicích?  

  z webových stránek městyse  od známých 

  ze zpravodaje městyse   z jiných webových portálů  

  z rozhlasu     jiné (uveďte) 

10. Znáte oficiální webové stránky městyse Buchlovice www.buchlovice.cz?  

  ano, navštěvuji je denně    ano, ale nenavštěvuji je 

  ano, navštěvuji je jednou týdně   ne 

  ano, navštěvuji je několikrát měsíčně 

http://www.buchlovice.cz/
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11. Doporučili by jste svým známým a přátelům návštěvu Buchlovic? 

  ano   ne 

12. Do jakých oblastí, by dle Vás měl městys investovat případné volné peněţní prostředky?  

  kulturní a sportovní akce   nové projekty 

  rekonstrukce objektů   jiné (uveďte) 

  parkovací místa 

13. Jaké je Vaše pohlaví? 

  muţ   ţena 

14. Jaký je Váš věk? 

  do 26 let     41 – 64 let 

  27 – 40 let     65 a více let  

15. Jaké je Vaše dosaţené vzdělání?  

  základní     vyšší odborné 

  vyučený/á     vysokoškolské 

  středoškolské s maturitou 

16. Jaký je Váš sociální status? 

  student     podnikatel/ka 

  zaměstnaný/á    důchodce 

  nezaměstnaný/á    na mateřské dovolené 
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Příloha č. 8 Frekvenční tabulky 

Tab. 8.1: Pohlaví 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muţ 75 37,5 37,5 37,5 

Ţena 125 62,5 62,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Tab. 8.2: Věková struktura 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid do 26 let 105 52,5 52,5 52,5 

27 - 40 let 56 28,0 28,0 80,5 

41 - 64 let 30 15,0 15,0 95,5 

65 let a více 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Tab. 8.3: Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní 12 6,0 6,0 6,0 

Vyučený/á 24 12,0 12,0 18,0 

Středoškolské 

s maturitou 
77 38,5 38,5 56,5 

Vyšší odborné 9 4,5 4,5 61,0 

Vysokoškolské 78 39,0 39,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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Tab. 8.4: Sociální status 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Student 59 29,5 29,5 29,5 

Zaměstnaný/á 91 45,5 45,5 75,0 

Nezaměstnaný/á 10 5,0 5,0 80,0 

Podnikatel/ka 18 9,0 9,0 89,0 

Důchodce 12 6,0 6,0 95,0 

Mateřská dovolená 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Tab. 8.5: Co se respondentům nejdříve vybaví ve spojitosti s městysem 
 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hrad Buchlov 85 42,5 42,5 42,5 

Zámek Buchlovice 56 28,0 28,0 70,5 

Kulturní památky 

obecně 
17 8,5 8,5 79,0 

Festival česneku 6 3,0 3,0 82,0 

Buchlovské léto 9 4,5 4,5 86,5 

Kulturní a folklorní akce 

obecně 
8 4,0 4,0 90,5 

Atraktivní okolí 7 3,5 3,5 94,0 

Jiné 12 6,0 6,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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Tab. 8.6: Charakteristiky městyse 

 

 Průměry 

Čistý vs špinavý 1,89 

Pěkné okolí vs ošklivé okolí 1,45 

Klidný vs rušný 2,13 

Moderní vs nemoderní 2,87 

S prestiţním image vs Neprestiţní image 2,45 

S kulturním vyţitím vs Bez kulturního vyţití 2,22 

Se sportovním vyţitím vs Bez sportovního vyţití 3,10 

Komunikující s lidmi vs Nekomunikující s lidmi 2,80 

Vhodné pro zaloţení rodiny vs Nevhodné pro zaloţení rodiny 2,19 

Vhodné pro podnikání vs Nevhodné pro podnikání 3,10 

S dostatkem pracovních míst vs S nedostatkem pracovních míst 3,49 

 

Tab. 8.7: Jakou kulturní akci by respondenti nejraději navšívili 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Festival česneku 21 10,5 11,5 11,5 

Buchlovské léto 66 33,0 36,1 47,5 

Kosecké písně 18 9,0 9,8 57,4 

Martinské hody 49 24,5 26,8 84,2 

Pouť na Barborku 9 4,5 4,9 89,1 

Ţádnou 11 5,5 6,0 95,1 

Jinou 9 4,5 4,9 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   

 

Tab. 8.8: Ochota doporučit návštěvu městyse známým a přátelům 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 179 89,5 97,8 97,8 

Ne 4 2,0 2,2 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   
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Tab. 8.9: Kam by měl městys investovat volné peněţní prostředky 
 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kulturní a sportovní 

akce 
66 33,0 36,1 36,1 

Rekonstrukce objektů 32 16,0 17,5 53,6 

Parkovací místa 17 8,5 9,3 62,8 

Nové projekty 37 18,5 20,2 83,1 

Jiné 31 15,5 16,9 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   

 

Tab. 8.10: Spokojenost občanů s ţivotem v městysi 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 75 37,5 75,0 75,0 

Ne 25 12,5 25,0 100,0 

Total 100 50,0 100,0  

Missing System 100 50,0   

Total 200 100,0   

 

Tab. 8.11: Chybějící informace ze strany městyse  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 74 37,0 74,0 74,0 

Ano 26 13,0 26,0 100,0 

Total 100 50,0 100,0  

Missing System 100 50,0   

Total 200 100,0   
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Tab. 8.12: Hrdost v souvislosti s městysem 
 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Na památky 42 21,0 42,0 42,0 

Na folklor a tradice 13 6,5 13,0 55,0 

Na okolí 8 4,0 8,0 63,0 

Na celkový vzhled 

městyse 
29 14,5 29,0 92,0 

Nejsem hrdý/á na nic 4 2,0 4,0 96,0 

Jiné 4 2,0 4,0 100,0 

Total 100 50,0 100,0  

Missing System 100 50,0   

Total 200 100,0   

 

Tab. 8.13: Zdroje informací o dění v městyse 
 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Z webových stránek 

městyse 
27 13,5 14,8 14,8 

Ze zpravodaje městyse 22 11,0 12,0 26,8 

Z rozhlasu 25 12,5 13,7 40,4 

Od známých 15 7,5 8,2 48,6 

Z jiných webových 

portálů 
86 43,0 47,0 95,6 

Jiné 8 4,0 4,4 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   
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Tab. 8.14: Povědomí a návštěvnost webových stránek městyse 
 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano, navštěvuji je 

denně 
1 ,5 ,5 ,5 

Ano, navštěvuji je 

jednou týdně 
10 5,0 5,5 6,0 

Ano, navštěvuji je 

několikrát měsíčně 
42 21,0 23,0 29,0 

Ano, ale nenavštěvuji je 74 37,0 40,4 69,4 

Ne 56 28,0 30,6 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   

 

Tab. 8.15: Lidé, kteří navštívili či nenavštívili městys 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 83 41,5 83,0 83,0 

Ne 17 8,5 17,0 100,0 

Total 100 50,0 100,0  

Missing System 100 50,0   

Total 200 100,0   
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Příloha č. 9 Kontingenční tabulky 

 

Tab. 9.1: Co se respondentům nejdříve vybaví ve spojitosti  městysem dle pohlaví 

% within Občan   

 

Občan 

Total Ano Ne 

Dominanta Buchlovic Hrad Buchlov 52,0% 33,0% 42,5% 

Zámek Buchlovice 18,0% 38,0% 28,0% 

Kulturní památky obecně 10,0% 7,0% 8,5% 

Festival česneku 2,0% 4,0% 3,0% 

Buchlovské léto 3,0% 6,0% 4,5% 

Kulturní a folklorní akce obecně 4,0% 4,0% 4,0% 

Atraktivní okolí 5,0% 2,0% 3,5% 

Jiné 6,0% 6,0% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.2: Co se respondentům nejdříve vybaví ve spojitosti s městysem dle neobčanů 
 

% within Neobčan   

 

Neobčan 

Total Ano Ne 

Dominanta Buchlovic Hrad Buchlov 30,1% 47,1% 33,0% 

Zámek Buchlovice 39,8% 29,4% 38,0% 

Kulturní památky obecně 8,4%  7,0% 

Festival česneku 3,6% 5,9% 4,0% 

Buchlovské léto 6,0% 5,9% 6,0% 

Kulturní a folklorní akce obecně 3,6% 5,9% 4,0% 

Atraktivní okolí 2,4%  2,0% 

Jiné 6,0% 5,9% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 9.3: Charakteristiky městyse dle občanů/návštěvníků 
 

 
Občan Mean 

Špinavý vs čistý Ano 1,94 

Ne 1,83 

Pěkné okolí vs ošklivé okolí Ano 1,46 

Ne 1,43 

Klidný vs rušný Ano 2,14 

Ne 2,11 

Moderní vs nemoderní Ano 2,95 

Ne 2,78 

S prestiţním image vs 

Neprestiţní image 

Ano 2,46 

Ne 2,43 

S kulturním vyţitím vs Bez 

kulturního vyţití 

Ano 2,40 

Ne 2,01 

Se sportovním vyţitím vs Bez 

sportovního vyţití 

Ano 3,10 

Ne 3,11 

Komunikující s lidmi vs 

Nekomunikující s lidmi 

Ano 2,83 

Ne 2,76 

Vhodné pro zaloţení rodiny vs 

Nevhodné pro zaloţení rodiny 

Ano 2,07 

Ne 2,34 

Vhodné pro podnikání vs 

Nevhodné pro podnikání 

Ano 3,17 

Ne 3,02 

S dostatkem pracovních míst vs 

S nedostatkem pracovních míst 

Ano 3,52 

Ne 3,45 

 

Tab. 9.4: Jakou kulturní akci by respondenti nejraději navštívili dle občanů/návštěvníků 
 

% within Občan   

 

Občan 

Total Ano Ne 

Kulturní akce Festival česneku 10,0% 13,3% 11,5% 

Buchlovské léto 26,0% 48,2% 36,1% 

Kosecké písně 9,0% 10,8% 9,8% 

Martinské hody 36,0% 15,7% 26,8% 

Pouť na Barborku 3,0% 7,2% 4,9% 

Ţádnou 9,0% 2,4% 6,0% 

Jinou 7,0% 2,4% 4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 9.5: Jakou kulturní akci by respondenti nejraději navštívili dle pohlaví 
 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Kulturní akce Festival česneku 12,3% 11,0% 11,5% 

Buchlovské léto 26,2% 41,5% 36,1% 

Kosecké písně 7,7% 11,0% 9,8% 

Martinské hody 30,8% 24,6% 26,8% 

Pouť na Barborku 6,2% 4,2% 4,9% 

Ţádnou 12,3% 2,5% 6,0% 

Jinou 4,6% 5,1% 4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.6: Investice volných finančních prostředků dle občanů/návštěvníků 

 

% within Občan   

 

Občan 

Total Ano Ne 

Investice Kulturní a sportovní akce 35,0% 37,3% 36,1% 

Rekonstrukce objektů 14,0% 21,7% 17,5% 

Parkovací místa 8,0% 10,8% 9,3% 

Nové projekty 21,0% 19,3% 20,2% 

Jiné 22,0% 10,8% 16,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.7: Investice volných finančních prostředků dle pohlaví 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Investice Kulturní a sportovní akce 24,6% 42,4% 36,1% 

Rekonstrukce objektů 12,3% 20,3% 17,5% 

Parkovací místa 16,9% 5,1% 9,3% 

Nové projekty 24,6% 17,8% 20,2% 

Jiné 21,5% 14,4% 16,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 9.8: Spokojenost občanů s ţivotem v městysi dle pohlaví 

 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Spokojenost se ţivotem Ano 75,0% 75,0% 75,0% 

Ne 25,0% 25,0% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.9: Spokojenost občanů s ţivotem v městysi dle věkových kategorií 

 

% within Věk   

 

Věk 

Total do 26 let 27 - 40 let 41 - 64 let 

Spokojenost se ţivotem Ano 81,6% 72,2% 60,0% 75,0% 

Ne 18,4% 27,8% 40,0% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.10: Chybějící informace ze strany městyse dle pohlaví 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Chybějící informace Ne 77,8% 71,9% 74,0% 

Ano 22,2% 28,1% 26,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.11: Chybějící informace ze strany městyse dle věkových kategorií 

 

% within Věk   

 

Věk 

Total do 26 let 27 - 40 let 41 - 64 let 

Chybějící informace Ne 79,6% 75,0% 53,3% 74,0% 

Ano 20,4% 25,0% 46,7% 26,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab 9.12: Hrdost ve spojitosti s městysem dle pohlaví 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Hrdost Na památky 38,9% 43,8% 42,0% 

Na folklor a tradice 2,8% 18,8% 13,0% 

Na okolí 5,6% 9,4% 8,0% 

Na celkový vzhled městyse 36,1% 25,0% 29,0% 

Nejsem hrdý/á na nic 5,6% 3,1% 4,0% 

Jiné 11,1%  4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.13: Zdroje informací o dění v městyse dle občanů/návštěvníků 

 

% within Občan   

 

Občan 

Total Ano Ne 

Zdroj informací Z webových stránek 

městyse 
20,0% 8,4% 14,8% 

Ze zpravodaje městyse  26,5% 12,0% 

Z rozhlasu 25,0%  13,7% 

Od známých 15,0%  8,2% 

Z jiných webových portálů 37,0% 59,0% 47,0% 

Jiné 3,0% 6,0% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 9.14: Zdroje informací o dění v městyse dle pohlaví 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Zdroj informací Z webových stránek 

městyse 
20,0% 11,9% 14,8% 

Ze zpravodaje městyse 9,2% 13,6% 12,0% 

Z rozhlasu 12,3% 14,4% 13,7% 

Od známých 4,6% 10,2% 8,2% 

Z jiných webových portálů 44,6% 48,3% 47,0% 

Jiné 9,2% 1,7% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.15: Zdroje informací o dění v městyse dle věkových kategorií 

 

% within Věk   

 

Věk 

Total 

do 26 

let 

27 - 40 

let 

41 - 64 

let 

65 let a 

více 

Zdroj 

informací 

Z webových stránek 

městyse 
10,6% 14,8% 28,6% 14,3% 14,8% 

Ze zpravodaje 

městyse 
17,0% 7,4% 3,6% 14,3% 12,0% 

Z rozhlasu 11,7% 24,1% 3,6%  13,7% 

Od známých 9,6% 7,4% 7,1%  8,2% 

Z jiných webových 

portálů 
47,9% 42,6% 46,4% 71,4% 47,0% 

Jiné 3,2% 3,7% 10,7%  4,4% 

Total 100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 
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Tab. 9.16: Povědomí a návštěvnost webových stránek městyse dle občanů/návštěvníků 
 

% within Občan   

 

Občan 

Total Ano Ne 

Povědomí o webu Ano, navštěvuji je denně 1,0%  0,5% 

Ano, navštěvuji je jednou 

týdně 
8,0% 2,4% 5,5% 

Ano, navštěvuji je 

několikrát měsíčně 
35,0% 8,4% 23,0% 

Ano, ale nenavštěvuji je 50,0% 28,9% 40,4% 

Ne 6,0% 60,2% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9.17: Povědomí a návštěvnost webových stránek městyse dle pohlaví 
 

 

% within Pohlaví   

 

Pohlaví 

Total Muţ Ţena 

Povědomí o webu Ano, navštěvuji je denně  0,8% 0,5% 

Ano, navštěvuji je jednou 

týdně 
6,2% 5,1% 5,5% 

Ano, navštěvuji je 

několikrát měsíčně 
24,6% 22,0% 23,0% 

Ano, ale nenavštěvuji je 33,8% 44,1% 40,4% 

Ne 35,4% 28,0% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 


