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1 Úvod 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si jako téma zvolila Návrhy na zvýšení 

atraktivity města. Jako předmět zkoumání jsem si zvolila město Jeseník. Tato volba byla 

ovlivněna především osobní motivací. Jeseník je mým rodným městem, tudíţ je i v mém 

osobním zájmu napomoci k jeho rozvoji. Protoţe ve městě ţiji jiţ od narození, znám místní 

moţnosti vyţití, silné stránky města i jeho slabiny. Město Jeseník má velký potenciál, který je 

jen třeba vhodným způsobem vyuţít. Dalším podnětem ke zpracování této problematiky byl 

fakt, ţe ve městě dlouhodobě klesá počet obyvatel. 

Městský marketing je pojem, který dosud nebyl výstiţně a jednoznačně definován. 

Kaţdé město většinou hledá svoji vlastní individuální cestu a představitelé měst tento pojem 

mnohdy interpretují velmi rozdílně. Na základě výzkumu měst z roku 2008, který provedlo 

Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, bylo zjištěno, ţe 

nejčastějším cílem, proč města zavádějí marketingové řízení, je snaha chápat občany, turisty, 

podnikatele a další cílové skupiny jako zákazníky města. [33] Úsilím měst je zjišťovat jejich 

potřeby, přání a poptávku a reagovat na ně vyuţitím marketingových nástrojů. 

V dnešním soutěţivém prostředí je cílem kaţdého města či obce zvyšovat poptávku po 

svých sluţbách či produktech, důleţitá je nabídka kvalitních sluţeb a rozmanitost sítě sluţeb. 

Aby mohla být zajištěna efektivita činnosti obce, je třeba přesně definovat cílovou skupinu, 

pozici města a další klíčové informace. Toho je moţné dosáhnout pomocí průzkumů a analýz.  

Analýza jednotlivých oblastí města umoţňuje zhodnotit současnou situaci města, 

odhalit nedostatky a navrhnout optimální řešení k nápravě. Marketingové aktivity města by 

měly na občany a další zákazníky města působit systematicky, pravidelně a dlouhodobě. 

Jedině tak je moţné dlouhodobě se udrţet v povědomí lidí.  

Město Jeseník je lázeňské město s dlouholetou tradicí, bohatou historií a velkým 

přírodním potenciálem. Nejznámější rodák Vincenz Priessnitz tohoto potenciálu vyuţil 

a město proslavil prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. Hlavním problémem, se kterým 

se město potýká, je v současné době především dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel 

a vysoká nezaměstnanost.  

Hlavním cílem práce je zanalyzovat situaci města Jeseník a následně vypracovat 

takové návrhy a doporučení, které přispějí ke zvýšení atraktivity města jak pro současné 

a potenciální obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky. Snahou bude odhalit slabiny města 

v nadefinovaných čtyřech oblastech a následně doporučit návrhy pro jejich odstranění. Cílem 
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výzkumu bude definovat oblasti, které vykazují niţší spokojenost jak u místních obyvatel, tak 

i u návštěvníků. Nápravou těchto nedostatků by pak bylo moţné sníţit odliv obyvatel do 

jiných měst a zvýšit příliv návštěvníků do města Jeseník. 

K dosaţení tohoto cíle bude zrealizován marketingový výzkum formou osobního 

dotazování místních obyvatel i návštěvníků města. Po vyhodnocení a analýze dosaţených 

výsledků budou navrţena doporučení pro město Jeseník. Tyto návrhy budou směřovat ke 

zvýšení atraktivity města jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky, a k zefektivnění činnosti 

města. 
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2 Teoretická východiska marketingu města 

2.1 Úvod do marketingu měst a obcí   

Městský marketing v posledních letech nabývá na významu, a to nejen v teorii, ale i ve 

společenské praxi. Jiţ od 19. století se města snaţila získávat nové obyvatele, investory či 

turisty, ale teprve zhruba v polovině 80. let 20. století získal městský marketing jasnější 

teoretickou podobu. V té době se začínala zostřovat soutěţ mezi městy a regiony, zdůrazňoval 

se ekonomický pohled na fungování měst a jejich rozvoj, efektivity a konkurenceschopnosti.  

Příčinou byly zásadní změny v oblasti ekonomiky, technologie, demografie a politiky. Ty 

vedly k tomu, ţe veřejná správa byla donucena začít se chovat více trţně, a přitom brát 

v úvahu silné a slabé stránky, hrozby a příleţitosti daného území. [41] 

Městský marketing je více neţ jen pouhá propagace města. Klíčovými prvky 

městského marketingu jsou zejména identita území, produkty území, zákazníci území 

a prodej území. Produkty území jsou představovány souhrnnými charakteristikami města, 

označované zpravidla jako podnikatelské prostředí, aktivita území pro podnikání, bydlení, 

trávení volného času atd. V případě zákaznického území je potřeba definovat trh města, určit, 

kdo jsou a kde se nacházejí potencionální zákazníci města (investoři, obyvatelé, návštěvníci) 

a zjistit, jak je město můţe získat. U posledního klíčového prvku, kterým je prodej území, se 

zjišťuje, jaké má město image a jakým způsobem je moţné jej zlepšit. [41]  

Vyuţití městského marketingu není ve všech územních celcích stejné. Odlišné je 

u obcí nejen jejich poslání, ale i jejich konkurenční výhody. Pro vyuţití klasifikace typologie 

měst je moţné jednotlivé územní celky rozlišovat jako hlavní města, průmyslová města, 

velká atraktivní historická města, města s příjemným okolím a vybavením pro zábavu, 

historické obce, obce lázeňské a obce v rekreačních oblastech, příhraniční obce a satelitní 

obce. [43] 

Hlavní města přitahují turisty, podnikatele i potenciální investory. Vlastní historické 

památky, muzea, nákupní a zábavní centra. Často zde ale dochází k dopravnímu přehuštění, 

které mnohdy vede aţ ke zhoršování ţivotního prostředí. V důsledku vysoké koncentrace 

nejen obyvatel, ale i průmyslu a zvláště sluţeb můţe docházet ke zhoršování kvality ţivota, 

k přesunům obyvatel na předměstí a k úpadku městských center. [43] 

Průmyslová města jsou ovlivněna průmyslovým vývojem. Zejména v oblastech, kde 

byl průmysl příliš jednostranně zaměřený, často docházelo k existenčnímu ohroţení těchto 
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měst. Typickým příkladem jsou města, ve kterých převládal těţký průmysl s negativním 

dopadem na ţivotní prostředí. Díky dobře vyvinuté infrastruktuře a velkému počtu obyvatel 

se v těchto městech vyskytují i zajímavá obchodní centra a kulturní aktivity. Často je nutné 

restrukturalizovat průmysl, vybudovat moderní sluţby a vytvořit novou image těchto měst. 

Současná image často bývá překáţkou nejen pro příliv návštěvníků, ale i nových investic. [3] 

Velká atraktivní historická města jsou města s velkým počtem funkcí, která mají ale 

především významnou historii a zachovalý komplex památek, jeţ jsou magnetem pro turisty. 

[43] 

Historické obce mohou vyuţít svého historického zázemí k přilákání turistů. Důleţité 

ale je této politice přizpůsobit i infrastrukturu města, a to jak technickou, tak i sociální, 

zřizovat obchodní sítě, doprovodné sluţby, kulturní aktivity a pečovat o dobré ţivotní 

prostředí. [43] 

Pro obce lázeňské a obce v rekreačních oblastech jsou nejdůleţitější výhodou jejich 

přírodní zdroje. Jedná se ale pouze o základ, na kterém je moţné stavět, ale pro příliv 

návštěvníků a dosaţení konkurenceschopnosti je nutné dále rozvíjet infrastrukturní zázemí 

včetně doplňkových sluţeb. [3] 

2.2 Marketingové prostředí města 

Marketingové prostředí obce představuje souhrn zásadních vlivů, které působí na obec 

jako celek i na její aktivity. Rozlišují se dvě základní prostředí obce: prostředí vnější 

a vnitřní.[3, 42] 

2.2.1 Vnější prostředí 

Vnější prostředí je prostředí, které na organizaci působí, ale sama organizace jej 

nemůţe ovlivnit. Je tvořeno těmito sloţkami: demografické, ekonomické, politicko-právní, 

sociálně-kulturní, přírodní a technologické prostředí. [1] 

Demografické prostředí 

Toto prostředí je tvořeno demografickými znaky, jako je např. velikost populace, 

sociální, příjmová, věková a vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita aj. Důleţité je, aby 

město pochopilo vývoj svého demografického prostředí. Vývoj se můţe ubírat různými 

směry, můţe docházet k poklesu či růstu počtu obyvatel. V obou případech je podstatné 
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zjištění příčin. Příhodné je sledovat rovněţ tendence ve vývoji věkové i vzdělanostní struktury 

obyvatelstva a změny ekonomické aktivity obyvatel. [3, 4] 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je tvořeno ekonomickým makroprostředím, mezoprostředím 

a mikroprostředím. Makroprostředí představuje hospodářskou situaci státu, mezoprostředí 

hospodářskou situaci regionu a mikroprostředí pak prezentuje hospodářskou situaci obce. 

Zvláště u ekonomického prostředí regionu a obce stále převládá vliv dlouhodobých modelů, 

tradic podnikání a podnikatelské kultury. Mezoprostředí a mikroprostředí působí na obec 

přímo (např. prostřednictvím daňových příjmů) i nepřímo (např. tvorbou pracovních 

příleţitostí). Obecně lze říci, ţe ekonomické prostředí vytváří sféru pro podnikatelské aktivity 

a vymezuje kupní sílu, nákupní chování a sociální sloţení obyvatelstva, které se odvíjí od 

příjmů. [1, 4] 

Politicko-právní prostředí 

Rozsah pravomocí i moţnosti uplatnění marketingové koncepce při řízení obce je 

vymezen zákony, vyhláškami a předpisy. V rámci svých pravomocí daných zákonem  

č. 128/2000 Sb. O obcích a dalšími zákony se můţe obec aktivně účastnit na tvorbě právního 

prostředí a vytvářet tak atraktivnější prostředí zejména pro malé a střední podniky. Na druhé 

straně uplatněním některých omezujících opatření můţe ochraňovat své obyvatele před 

negativními důsledky podnikatelských činností. [43] 

Sociálně-kulturní prostředí 

Jedná se o prostředí, které se promítá do celkového obrazu obce a významně ovlivňuje 

její vnímání veřejností. Mimo to má vliv na chování obyvatel i podnikatelů na jejím území.  

Sociálně-kulturní prostředí zahrnuje kulturu, vzdělání, tradice, rodinné vztahy, obecné 

zvyklosti, ale i přeměny hodnotových preferencí. [3, 43] 

Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí představuje základní potenciál pro různé druhy podnikání. Zahrnuje 

lokaci obce v regionu, její velikost, klimatické podmínky, dopravní moţnosti, přírodní zdroje, 

úroveň technické infrastruktury a ekologické podmínky jak pro obyvatele a návštěvníky, tak 

i pro stávající a potencionální podnikatele. Přírodní prostředí bývá často rozhodujícím 

faktorem při rozhodování podniků usadit se v dané obci i pro usídlení obyvatel či návštěvnost 

turistů. [4, 43] 
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Technologické prostředí 

Toto prostředí je definováno obecným vývojem vědy a techniky. V případě vlivu na 

místní správu se jedná především o vyuţití poznatků vědy a techniky pro řízení obce (např. 

vytvoření vnitřního i vnějšího informačního systému, vyuţití komunikační techniky 

k propagaci obce apod.). [43] 

2.2.2 Vnitřní prostředí 

Z hlediska správy obce lze toto prostředí definovat jako situaci organizace, která je 

zmocněna zabezpečováním správy a dalších úkolů svěřených obci ze zákona. Důleţitou roli 

sehrává především obecní rozpočet – příjmy a výdaje, které jsou ovlivněny makroprostředím 

obce, dotacemi ze státního rozpočtu i mandatorními výdaji. Správný marketingový přístup 

můţe situaci zejména na straně příjmů výrazně zlepšit, a to ať uţ v podobě přílivu investorů, 

potenciálních obyvatel, tak i návštěvníků. [1, 3]  

2.3 Marketingový mix města 

Marketingový mix města představuje souhrn taktických nástrojů. Těchto nástrojů 

můţe management obce vyuţít k formování svého produktu, k jeho odlišení od 

konkurenčních produktů či jeho ocenění. Nástrojů marketingového mixu lze vyuţít i pro 

přiblíţení produktu k segmentům, které tvoří jeho uţivatele. Dále mohou pomoci při volbě 

procesů, díky nimţ se produkt dostává k jednotlivým klientům, uţivatelům a příjemcům.  

[3, 6] 

Produkt obce je natolik sloţitý, ţe v důsledku této sloţitosti bylo nutné rozšířit běţný 

marketingový mix (produkt, cena, místo, marketingová komunikace) o další tři nástroje (lidé, 

materiální prostředí a procesy). Produkt obce vzniká a je poskytován společně všemi subjekty, 

které působí jak v obci, tak i mimo ni. Těmito subjekty mohou být samotní zaměstnanci 

města, obyvatelé, návštěvníci, soukromý, neziskový i veřejným sektor. Z tohoto důvodu je 

příhodné začlenit i osmý nástroj marketingového mixu, kterým je partnerství. Mezi prvky 

marketingového mixu existují vazby, a proto je nutné, pro dosaţení úspěchu na trhu, vytvořit 

mezi nimi vhodný poměr. [3, 38] 

2.3.1 Produkt 

Produktem města či obce je chápáno vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům i potenciálním investorům a vše, co slouţí k uspokojování jejich 
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osobních i kolektivních potřeb. V širším pohledu tak lze za produkt obce pokládat samotnou 

obec. Často jsou tak některé subjekty součástí produktu a zároveň i jeho spotřebitelem. 

V uţším pojetí zde patří ta část potřeb, kterou není schopen soukromý sektor uspokojit sám. 

Tuto část pak obecní úřad doplňuje na základě svých statutárních funkcí. [3, 6] 

Produkt obce disponuje určitými vlastnostmi, kterými se od ostatních produktů (zboţí 

a sluţeb) liší. V případě produktu obce často dochází k současnému uspokojování kolektivní 

i individuální potřeby. Obec poskytuje některé sluţby, které jsou ryze pozitivní, např. kultura, 

vzdělání, místní doprava a bydlení. V nabídce města se také objevují sluţby nápravné, 

příkladem můţe být městská policie, úklid města a údrţba komunikací. Vyskytují se zde 

i sluţby, které lidé musí přijmout, jedná se např. o základní vzdělání. U některých sluţeb mají 

lidé moţnost volby (kultura, bydlení, plynofikace). Ze spotřeby určitých specifických sluţeb 

nelze jejich uţivatele vyloučit, a to i v případě, ţe se nepodílí na jejich úhradě formou placení 

daní (městské osvětlení, údrţba komunikací). [43] 

Podstatnou část produktu tvoří veřejné sluţby. Produkt obce lze rozčlenit na tři 

základní sloţky, jimiţ jsou prvky, formy a úroveň. 

Prvky produktu představují hmotné i nehmotné sloţky celkové nabídky. Definování 

nehmotných prvků bývá zpravidla sloţitější neţ určení prvků hmotných. Typickou sluţbou, 

kde převládají prvky hmotné, je údrţba komunikací. U této sluţby je moţné okamţitě 

posoudit její hmotný efekt i změřit kvalitu výkonu (např. včasné odklizení sněhu). Nehmotné 

prvky obce jsou tvořeny její atmosférou, chováním, postoji a iniciativou lidí, kteří v ní ţijí 

(obyvatelé, podnikatelé i zaměstnanci různých organizací). [43] 

Formy produktu, které obec nabízí svým spotřebitelům, mohou být: prostřednictvím 

vlastní organizace a vlastních zaměstnanců – ve většině případů se jedná o sluţby, které ze 

zákona nelze přenést na jiné organizace (sluţby v oblasti sociálních věcí a vnitřních věcí, 

stavebně-právní oblasti aj.), prostřednictvím rozpočtových a příspěvkových organizací 

(kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, městská doprava), formou uzavírání smluv se 

soukromými organizacemi, které pak dále sluţbu vykonávají a na základě smlouvy, kdy 

danou službu vykonává jiná obec. [43] 

Při rozhodování o výběru určité formy poskytování produktu je třeba znát poţadavky 

klientů, příjemců, zákazníků a je nutné provést analýzu efektivnosti různých forem 

poskytování produktu. Samotné rozhodování je také ovlivněno rozsahem produktu. Některé 

sluţby je výhodnější svěřit soukromým společnostem. V podstatě se jedná o tzv. outsourcing. 
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Výhodou outsourcingu místní správy je fakt, ţe vedení obce můţe soustředit své odborné 

schopnosti na své základní úkoly, jimiţ je zejména péče o rozvoj obce a sluţby, jejichţ správu 

ze zákona nelze svěřit jiné právnické nebo fyzické osobě. [43] 

Úroveň produktu je bezprostředně spojena s jeho image a s jeho kvalitou a kvantitou. 

Dle P. Kotlera je image území definována jako suma subjektivních dojmů a představ, které 

lidé mají o konkrétním teritoriu (Kotler, 1994). Různí lidé mohou být nositeli různé image 

o tomtéţ území. Na image města působí jeho vnější i vnitřní prostředí, vychází jak z historie 

obce a regionu, tak i z její současnosti. Image města je významnou součástí nejen produktu, 

ale zvláště ji pak lze vyuţít i při propagaci města. [42, 43] 

2.3.2 Cena 

Ač je většina sluţeb poskytovaných obcí ze zákona bezplatná, nejedná se 

o bezplatnost v pravém slova smyslu. Tyto sluţby jsou totiţ vţdy hrazeny ze zdrojů, které 

pocházejí z daní občanů či podniků, případně ze systému povinného pojištění. V dalším 

případě obec poskytuje určité produkty, jejichţ cena je sice určena, avšak podléhá úplné nebo 

částečné regulaci. Nakonec existuje soubor produktů, jejichţ ceny můţe obec stanovit sama. 

Jedná se o ceny některých sluţeb, jako je např. cena za parkování, nájemné bytů nebo 

nebytových prostor v obecním vlastnictví. Cenová strategie pak určuje, zda je vhodnější 

pracovat s nízkými cenami v případě, ţe je ţádoucí poptávku stimulovat, nebo naopak 

s vyššími cenami, chce-li město poptávku utlumit. [3, 40] 

2.3.3 Distribuce 

Podstata tohoto prvku spočívá převáţně ve volbě distribučního kanálu, tzn.  

v rozhodování o tom, jakým způsobem se produkt dostane ke konečnému spotřebiteli. Obec 

můţe produkt poskytovat buď formou přímého, nebo nepřímého distribučního kanálu. 

V případě, kdy obec zvolí přímý distribuční kanál, pak sluţbu poskytuje sama. V opačném 

případě svěří poskytování sluţby jiné organizaci (nepřímý distribuční kanál). [3, 5] 

Mezi výhody přímého distribučního kanálu patří moţnost lepší kontroly nad způsobem 

provedení sluţby a okamţitá zpětná vazba od zákazníků. Přímý distribuční kanál obec 

vyuţívá především tam, kde vykonává přenesenou působnost státní správy. [3] 

Nepřímým distribučním kanálem svěřuje obec provedení určitých druhů sluţeb 

organizacím, které jsou schopny sluţbu poskytovat efektivněji a s menšími náklady neţ obec. 

Jedná se například o svěření péče o bytový fond realitní kanceláři. V důsledku hospodárnosti 
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z rozsahu tak dochází ke sníţení jednotkových nákladů a k dosaţení vyšší výnosnosti 

poskytovaných sluţeb. [5] 

2.3.4 Marketingová komunikace 

Mezi nástroje komunikačního mixu patří: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, 

public relations (vztahy s veřejností) a direct marketing (přímý marketing). V rámci regionu, 

obce či města jsou za základní nástroje marketingové komunikace povaţovány osobní 

komunikace, reklama a public relations. [7, 38] 

Osobní prodej (komunikace) je ze všech forem marketingových nástrojů vyuţívána 

nejčastěji. Probíhá převáţně mezi zaměstnanci různých typů úřadů a občany. Tento typ 

komunikace klade na zaměstnance vysoké nároky. Měli by totiţ v občanovi vyvolat kladnou 

odezvu a zejména musí být aktivní při řešení jeho problémů. [38] 

Reklama představuje naopak typ neosobní formy marketingové komunikace. Často 

jsou zde vyuţívány různé formy, např. prospekty, inzeráty, letáky, katalogy, vstupy v rádiu 

či televizi, dále je ke komunikaci vyuţíváno také webových stránek apod. [38] 

Public relations je definováno jako vztahy či práce s veřejností. Tento typ 

komunikace patří k nejefektivnějším komunikačním nástrojům. Základním úkolem je vytvořit 

prostřednictvím médií kladné vztahy mezi samosprávou a veřejností. V rámci public relations 

se jedná o vnitřní a vnější vztahy. Ty vnitřní se týkají především zaměstnanců úřadu 

a zvolených představitelů. Vnější vztahy jsou pak zaměřeny hlavně na občany, návštěvníky 

a investory. [38] 

2.3.5 Materiální prostředí  

Materiální prostředí obce se dělí do dvou forem, a to periferní prostředí a základní 

prostředí. [3]  

Základní prostředí je součástí poskytované sluţby aţ do takové míry, ţe jej nelze od 

sluţby oddělit. Na rozdíl od periferního prostředí jej nemůţe zákazník vlastnit. Jedná se 

o místo a jeho vybavení, ve kterém je sluţba poskytována (např. budovy, parkoviště, 

osvětlení, vybavení kanceláří aj.). [7] 

Periferní prostředí dotváří dojem, který si zákazník vytvoří po vstupu do základního 

prostředí. Toto prostředí je součástí koupě sluţby. Jedná se o řadu materiálních prvků, které si 
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zákazník po obdrţení sluţby odnáší s sebou (např. o mapy města v městském informačním 

centru, vstupenku do divadla, divadelní program, parkovací lístek aj.). [7] 

2.3.6 Lidé  

Mezi významný nástroj marketingového mixu patří lidé, zákazníci i poskytovatelé 

produktu. Vezme-li se obec jako celek, pak lze říci, ţe všechny subjekty působící v obci jsou 

producenty i spotřebiteli zároveň. Správa města můţe ale přímo ovlivňovat pouze chování 

zaměstnanců obecních úřadů, případně manaţerů organizací, které jí přímo podléhají. 

Prostřednictvím veřejných zakázek však můţe nepřímo ovlivňovat i chování zaměstnanců 

soukromých institucí. Tento prvek se vztahuje především na lidi – zaměstnance a zákazníky 

obecního úřadu. Role zaměstnanců se při realizaci produktů poskytovaných obcí liší podle 

toho, jaký druh místa zaměstnanci zaujímají při plánování, tvorbě a realizaci produktu. 

Pracovníky lze rozdělit do čtyř kategorií: kontaktní, obsluhující, koncepční a podpůrný 

personál. [3, 7] 

Kontaktní personál se dostává do častého styku se zákazníky a významně se podílí 

na marketingových činnostech, proto je důleţité, aby byl dobře trénovaný, připravený 

a motivovaný k aktivnímu řešení problémů. Řadí se sem pracovníci odborů sociální péče, 

stavebního odboru, matriky apod. [3, 7] 

Obsluhující personál se přímo neúčastní na marketingových aktivitách, ale často se 

zákazníky jedná, předpokladem jsou dobré komunikační vlastnosti. Jde zejména 

o informátory, sekretářky, vrátné aj. [7] 

Koncepční personál obvykle přímo s klienty nejedná, pokud ano, pak jen při 

důleţitých oficiálních jednáních. Tito pracovníci se podílejí na tvorbě marketingové strategie 

obce. Jako příklad lze uvést radní, zastupitelstvo, starostu a jeho zástupce, ale třeba i členy 

poradních orgánů. [3, 7] 

Podpůrný personál vykonává pouze pomocné funkce, svou podporou významně 

ovlivňují některé činnosti obce. Jedná se o pracovníky personálních útvarů, finančních útvarů, 

správy budov atd. [7] 

2.3.7 Procesy 

Sluţby, které obec poskytuje svým zákazníkům, jsou nabízeny určitým způsobem – 

procesem. Tento proces obvykle nedokáţe oddělit poskytovatele od zákazníka. Často se jedná 
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o různé typy procesů, poskytované přímo obecním úřadem, organizací, která byla k tomuto 

účelu zřízena, nebo soukromými organizacemi. Zákazníci by měli získat uspokojení nejen 

z produktu (sluţby), ale i ze způsobu, jakým byla sluţby dodána. To platí především u sluţeb, 

které vyţadují vysokou míru kontaktu se zákazníkem. [43] 

Procesy je moţné členit podle několika hledisek. V případě městského marketingu 

patří mezi nejvýznamnější hlediska členění dle stupně kontaktu. Podle tohoto hlediska se 

procesy dělí na tři základní skupiny: procesy s vysokým kontaktem (zákazník musí být 

fyzicky přítomen, jinak sluţba nemůţe být poskytnuta), se středním kontaktem a s nízkým 

kontaktem se zákazníkem (část procesu poskytování sluţby lze realizovat bez přímého 

zapojení zákazníka). [7] 

2.3.8 Partnerství 

Za jeden z nejvýznamnějších prvků marketingového mixu je povaţováno právě 

partnerství. Partnerství značí účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce. Existuje 

názor, ţe není moţné, aby se organizace zaměřovala pouze na trh svých spotřebitelů, stejně 

důleţité je i posilování trvalejších vztahů s ostatními externími trhy. Mezi tyto trhy se řadí trh 

dodavatelů, potencionálních pracovníků, referenční trh a trh ovlivňovatelů. Stejně tak 

důleţitý je i trh interních zaměstnanců, který organizace ovlivňuje pomocí nástrojů interního 

marketingu. [6, 43]  

Zpracování efektivní marketingové strategie není moţné bez partnerství. Je nutné 

zapojení všech subjektů nejdříve do vytvoření poslání obce, které musí odráţet i jejich zájmy. 

Poté je nezbytná spolupráce při analýzách, které vyjadřují současný stav obce a její problémy 

a obzvláště pak spolupráce při stanovení budoucí strategie obce. [43] 

2.4 Destinace cestovního ruchu 

Destinace je prezentována spojením různých sluţeb koncentrovaných v určitém místě 

nebo oblasti. Poskytování těchto sluţeb navazuje na potenciál cestovního ruchu (atraktivity) 

místa či oblasti. Podstatu a základní motivační stimul návštěvnosti destinace představují její 

atraktivity. Destinace je pojímána jako geografický prostor (stát, místo, region), který si 

návštěvník volí jako cíl své cesty. Destinace poskytuje sluţby jako ubytování, stravování, 

sportovní aktivity a zábavu. [2, 6] 
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2.4.1 Marketing destinace cestovního ruchu 

V případě destinačního marketingu se jedná o společné řízení a strategické působení 

velkého počtu rozdílných partnerů, kteří mají právní subjektivitu a jsou poměrně autonomní, 

s individuálními zájmy a odpovědností. Marketing destinace cestovního ruchu zahrnuje 

analýzu místa, plánování, organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit 

a usiluje o získání předních pozic v konkurenčním boji o atraktivní cílové skupiny. [2, 39] 

Cíle marketingu destinací bývají sloţitější, neţ je tomu u ostatních typů marketingu, 

a to především v souvislosti s faktem, ţe jej realizují spíše orgány veřejného sektoru neţ 

soukromé společnosti. Orgány veřejného sektoru marketing destinací vyuţívají převáţně jako 

prostředek k dosaţení určitých cílů. Mezi tyto cíle patří snaha zlepšit image oblasti a zvýšit 

její atraktivitu pro vlastní občany, podnikatele z regionu, turisty, kvalifikované pracovní síly 

a investory. Významná je i důsledná orientace na potřeby zákazníků, segmentace trhu a tvorba 

nabídky pro určité cílové skupiny. Dalším cílem destinace cestovního ruchu můţe být snaha 

rozšířit počet a vybavení zařízení, která mohou místní občané vyuţívat. Příjmy z cestovního 

ruchu mohou výrazně pomoci udrţet při ţivotě místní obchody, divadla, restaurace a jiná 

zařízení, která by nebyla schopná zachovat si své postavení na trhu, kdyby se měla spoléhat 

pouze na místní zákazníky. Neméně důleţité je i kreativní vyuţívání všech nástrojů 

marketingového mixu – produktové, komunikační, cenové a distribuční politiky. [8, 42] 

Kaţdá destinace má snahu prodat svoji jedinečnost a sestavit své produkty tak, aby 

byly odlišeny jak kvalitou, tak i svou pestrostí od ostatních a byly úspěšné na trhu. [39] 
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3 Charakteristika města 

Město Jeseník se nalézá v okrese Jeseník, který je součástí Olomouckého kraje. 

Jeseník (450 m n. m.) se rozprostírá v malebném horském údolí na soutoku říček Bělá 

a Staříč. Celkový počet obyvatel města k 31. 12. 2009 byl 12 068. [9] 

3.1 Historie města 

Historie města sahá aţ do 13. století. První písemná zmínka o obci Jeseník pochází jiţ 

z roku 1267. Tehdejší osadníci začali městu říkat Frývaldov, tedy „frei vom Walde“, coţ 

v překladu znamená bezlesé, nezarostlé území. Město nabývalo na významu, a to nejen díky 

těţbě a zpracování ţelezné rudy, ale i díky nalezištím zlata a stříbra. Bezpečnost města střeţil 

pouze menší hrad, který byl později přestavěný na renesanční vodní tvrz. V období husitských 

válek bylo město zkonfiskováno ve prospěch vratislavského biskupství. Roku 1506 město 

koupili Fuggerové z Augšpurku, coţ byla v té době jedna z nejbohatších evropských 

podnikatelských rodin. Kdyţ Fuggerové veškeré rudné bohatství vytěţili, prodali město roku 

1547 zpět vratislavskému biskupství. Temnou kapitolou města jsou čarodějnické procesy, 

které zde propukly jiţ v roce 1622, v období třicetileté války. Na popravišti bylo tehdy 

upáleno 102 měšťanů. [10] 

S úpadkem těţby a zpracování rud vzniká nová tradice – plátenictví. Díky rozvoji 

plátenictví v 18. a 19. století zaţívá město hospodářský rozmach. Frývaldovské textilní firmy 

(zejména firma Regenhart – Rayman) dodávaly své zboţí nejen do celé Evropy, ale i do 

zámoří. [10] 

Mezi nejvýznamnější osobnosti města Jeseník patří bezesporu Vincenc Priessnitz, 

přezdívaný také „vodní doktor“. Tehdejší lázeňství obohatil o zcela nové poznatky a léčebné 

metody, které jsou vyuţívány dodnes. Vincenc Priessnitz se narodil 4. října 1799 v osadě 

zvané Gräfenberk. V šestnácti letech chlapec utrpěl těţký úraz. Kdyţ sváţel obilí, splašili se 

mu koně, Vincenc spadl pod vůz a kolo vozu mu přejelo hrudník. Mladík si přál, aby mu 

zraněná místa otírali studenou vodou. Léčení pomocí studené vody bylo sice zdlouhavé, ale 

účinné. Po nějakém čase se chlapec zcela vyléčil. Podobným způsobem pak Vincenc úspěšně 

léčil i sousedy a známé. Zpráva o jeho zázračných schopnostech se po okolí šířila rychle. 

Zpočátku léčil jen vnější poranění, později také revmatismus a nakonec i dnu, ochrnuté údy, 

onemocnění jater a ţaludku i potíţe nervového původu. V roce 1824 přestavěl Priessnitz 

dřevěný rodinný dům na prostornější kamennou stavbu, ve které byly prostory určené k léčbě. 
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Vznikl tak první vodoléčebný ústav na světě. Na Gräfenberk se začali sjíţdět významní 

pacienti. Mezi zásady Priessnitzovy léčby patřilo uţívání vody jak k omývání, tak i k pitné 

kúře, pacienti se zde také podrobovali tzv. ergoterapii, léčbě jednoduchými pracovními 

úkony, mezi něţ patřilo např. řezání dřeva nebo odklízení sněhu. [11] 

Roku 1938 zahájil Priessnitz výstavbu nového velkého léčebného domu. Vrcholem 

lázeňského provozu Priessnitzovy éry byl rok 1939. V této době se na Gräfenberku léčilo přes 

1 500 pacientů a přijelo i 120 lékařů z celé Evropy, aby zde studovali Priessnitzovy léčebné 

metody. [15] 

Obr. 3.1: Jeseník - náměstí (1936) 1 

 

Zdroj: [29] 

3.2 Současnost města 

V současné době se město Jeseník zaměřuje především na zkvalitňování sluţeb 

i prostředí města a jeho okolí. Vedení města si dalo za cíl zejména obnovu a dotvoření 

funkční infrastruktury města. Proběhla rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, autobusového 

i vlakového nádraţí, opravy některých ulic a chodníků. Veškeré tyto činnosti mohou výrazně 

přispět ke zkvalitnění ţivota pro místní obyvatele i pobytu návštěvníků města. Bylo zjištěno, 

ţe vlivem hospodářské krize převládá v současné době trend tuzemských dovolených. Tuto 

skutečnost potvrzují i údaje z Českého statistického úřadu (2009), ze kterých vyplývá, ţe za 

posledních 7 let došlo k markantnímu nárůstu právě tuzemských dovolených. Pro město 

Jeseník to představuje příleţitost, které je třeba efektivně vyuţít v jeho prospěch. [34, 37] 
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Mikroregion Jesenicko 

Město Jeseník spadá spolu s dalšími čtyřmi obcemi do mikroregionu Jesenicko. 

Mikroregion byl zaloţen v roce 2002. Účelem jeho vzniku byla ochrana a prosazování 

společných zájmů, vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji obcí. 

Součástí mikroregionu je 5 obcí (Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová-lázně 

a Ostruţná). [13] 

Rozpočet města 

Stejně jako ostatní obce a města, i město Jeseník hospodaří na základě schváleného 

ročního rozpočtu. Rozpočet se musí sestavovat jako vyrovnaný, tzn. ţe výdaje rozpočtu se 

musí rovnat příjmům. [36] 

Město Jeseník ročně pracuje s rozpočtem cca 500 mil. Kč, které investuje převáţně do 

zkvalitnění sluţeb a prostředí ve městě a jeho okolí. [34] 

V níţe uvedené tabulce Tab. 3.1 je zachycen vývoj příjmů od roku 2006 do roku 2009. 

V roce 2009 je patrný vliv globální ekonomické krize, která zapříčila propad příjmů. Celkový 

rozpočet města za rok 2010 a částečný za rok 2011 je uveden v Příloze č. 4. 

Tab. 3.1: Příjmy rozpočtu města 1 

Druh příjmů (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Daně, poplatky 121 210 127 697 138 880 118 401 113 660 125 043 

Nedaňové (vlastní výkony) 38 803 40 049 40 579 43 677 62 389 56 364 

Kapitálové (prodej majetku) 15 670 9 537 7 046 4 196 0 13 580 

Dotace 196 983 225 145 176 274 236 886 38 734 133 695 

Příjmy celkem 372 666 402 428 362 779 403 160 214 783 328 682 

Zdroj: [13], [30], upraveno autorem  

Přestoţe městu poklesly příjmy oproti roku 2008 o 20 mil. Kč, zvýšila se investiční 

aktivita města a bylo proinvestováno cca 250 mil. Kč. Toho bylo dosaţeno díky vysoké 

úspěšnosti v získávání dotací. Dotace byly následně vyuţity např. na rekonstrukci 

Masarykova náměstí, rekonstrukci radnice, vybudování teplovodu přes Masarykovo náměstí 

aj. [36] 

Rekonstrukce náměstí 

Projekt Rekonstrukce Masarykova náměstí byl připravován jiţ od roku 2002. 

K samotnému zahájení projektu došlo v březnu 2009. Celkové náklady překročily částku 

52 mil. Kč. Z fondu EU byl projekt podpořen částkou ve výši 42 mil. Kč. Pro nový vzhled 
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náměstí byl vybrán jednoduchý koncept úpravy, který umoţní vyniknout materiálu místního 

kamene v dláţděných podobách. Nejdůleţitějším centrálním prvkem nového náměstí je 

fontána V. Priessnitze. [12], [36] 

Celý projekt byl ukončen v dubnu 2010. Masarykovo náměstí bylo spolu 

s rekonstruovanou budovou radnice slavnostně otevřeno dne 1. 5. 2010 k příleţitosti Zahájení 

lázeňské turistické sezóny. [36] 

3.3 Atraktivity města 

Mezi atraktivity města Jeseník patří zcela jistě kulturní moţnosti tohoto města i jeho 

kaţdoroční významné akce. Za jednu z hlavních atraktivit města lze povaţovat Lázně 

Priessnitz. 

3.3.1 Kulturní možnosti 

V poměru k velikosti města jsou jeho kulturní moţnosti poměrně pestré. Bohaté 

kulturní vyţití zde naleznou nejen obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci. 

Klášterní kaple Panny Marie 

V současné době je klášterní kaple po kompletní rekonstrukci. Její prostory jsou 

vyuţívány pro kulturní a společenský ţivot města. Historie této kaple je velmi pestrá. Kaple 

byla součástí kláštera, který byl v letech 1881 – 1945 mimo jiné i opatrovacím ústavem pro 

malé děti. Kaple byla navrţena jako starokřesťanská bazilika v pseudorománském slohu. 

Z původní bohaté výzdoby zbyl do současnosti pouze trámový malovaný strop. Od roku 2007 

jsou v kapli kvalitní varhany v hodnotě 3,3 mil. Kč. Kaple, která má velmi dobrou akustiku, je 

vyuţívána převáţně ke koncertním činnostem. [35] 

Vlastivědné muzeum 

K zaloţení městského muzea v Jeseníku došlo na přelomu 19. a 20. století. Dnešním 

sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka je budova Vodní tvrze v Jeseníku, která mezi 

památkami na Jesenicku zaujímá jedno z nejdůleţitějších míst. Vodní tvrz představuje 

ojedinělou ukázku vyspělé středověké architektury, není proto divu, ţe je středem nejen 

četných tuzemských, ale i zahraničních turistů. Tato stavba byla vystavěna zřejmě jiţ koncem 

13. století. Nynější podobu tvrz získala kolem roku 1730. Koncem 18. století se tvrz stala 

dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu. Dnes je tvrz 

majetkem státu. [14] 
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Vlastivědné muzeum je po celý rok centrem nejrůznějších výstav, přednášek 

a exkurzí. Muzeum má také své stálé expozice, jako je expozice z historie Jesenicka, 

geologická expozice a expozice fauny a flóry Jeseníků. [14] 

K dalším kulturním zařízením města patří Kino Pohoda. V únoru 2001 byla Radou 

města schválena „Modernizace kina Jeseník“. Kino bylo technicky vylepšeno na Dolby 

Digital. V současné době nabízí kino větší komfort a kvalitnější záţitek. Neméně významným 

kulturním zařízením je i Divadlo Petra Bezruče, které nabízí řadu divadelních představení 

pro děti i pro dospělé. [18] 

3.3.2 Lázně Priessnitz 

Lázně Priessnitz se nacházejí ve stráni nad městem a bezesporu patří mezi největší 

turistickou a rekreační atraktivitu města. Po roce 1989 byly lázně zprivatizovány. Stala se 

z nich akciová společnost, která do svého názvu zahrnula jméno slavného zakladatele. 

Symbolem lázní je zlatý lev na modrém poli, který má představovat vítěznou cestu 

Priessnitzovy vodoléčby. V průběhu let 1996 – 2004 byly zrekonstruovány hlavní lázeňské 

domy a byla rozšířena a zkvalitněna nabídka pobytů a sluţeb. Priessnitzovy lázně jsou 

zaměřeny především na léčení psychických, pohybových a dermatologických potíţí. [15] 

Centrem kultury v samotných lázních je zejména Muzeum Vincenze Priessnitze, kde 

je pro návštěvníky celoročně k dispozici stálá expozice a to přímo v rodném domě zakladatele 

lázní. Expozice informuje o ţivotě Vincenze Priessnitze a o lázních Gräfenberk. 

Obr.: 3.2 - Lázně Priessnitz 2 

 

Zdroj: [15] 
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3.3.3 Významné akce 

V průběhu kaţdého roku se v Jeseníku koná několik významných akcí. 

Nejvýznamnější z nich jsou uvedeny a popsány níţe. 

Campanula country bál  

V roce 2010 se konal jiţ 24. ročník tohoto bálu pro milovníky country hudby a tance. 

Kaţdoročně zde vystupuje několik hudebních i tanečních country skupin. Jiţ několikrát zde 

vystupovala praţská špičková taneční skupina CARAMELLA. Součástí programu bývá 

i výuka country tanců. [19] 

Jesenický huňáč 

Prestiţní ocenění JESENICKÝ HUŇÁČ se předává v kategoriích Firma roku, 

Sportovec roku a Osobnost roku. Ocenění byla udělena za rok 2010, ceny se předávaly na 

reprezentačním plese v Priessnitzových lázních. V kategorii Osobnost roku ocenění získal Jan 

Pastucha. V květnu 2010 zachránil ţivot devětadvacetiletému muţi, který se topil 

v rozvodněné řece. Ocenění Sportovec roku si odnesla cyklistka Romana Labounková. V roce 

2010 získala tři medaile z významných cyklistických závodů: zlato na mistrovství Evropy 

horských kol, stříbro na mistrovství světa v bicrosu a bronz si přivezla z mistrovství světa 

horských kol v Kanadě. Firmou roku byla zvolena jesenická společnost Campa-Net, která 

dlouhodobě sponzoruje sportovní a kulturní aktivity a neziskové organizace na Jesenicku. 

[20] 

Zahájení turisticko-lázeňské sezóny 

Turisticko-lázeňská sezóna se pravidelně kaţdý rok zahajuje na prvního máje. 

Součástí akce bývá vţdy bohatý kulturní program. V roce 2010 zahájení proběhlo v městském 

parku Smetanovy sady. Zahájení se odehrávalo za účasti zástupců druţebních měst a zástupců 

města Jeseník u pomníku V. Priessnitze při příleţitosti znovuodhalení restaurovaného sousoší. 

V tento den byla slavnostně otevřena i naučná stezka „Víly pramene“. [21] 

Mezinárodní festival dechových hudeb 

Mezinárodní festival dechových hudeb patří mezi nejvýznamnější akce v Jeseníku. 

Kořeny tohoto festivalu sahají aţ do roku 2000, kdy se konal tzv. nultý ročník. Akce se koná 

pravidelně kaţdý rok na začátku července. Hlavním pořadatelem je Základní umělecká škola 

Jeseník se Sdruţením přátel umění, Město Jeseník a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník. 

Kromě mládeţnických orchestrů z České republiky se festivalu pravidelně zúčastňují 
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i zahraniční orchestry. Cílem festivalu je propagace dechové hudby, navazování 

mezinárodních přátelství, propagace Jesenicka i Olomouckého kraje a samozřejmě 

i propagace samotného Jeseníku, kde má dechová hudba zásluhou Dechového orchestru 

mladých ZUŠ Jeseník dlouholetou tradici a mezinárodní věhlas. [22] 

Jesenický nugget 

Jesenický nugget je, jak ho sami pořadatelé označují, rodinný hudební festival 

především hudby ve stylu country, bluegrassu, world music, popu a trampské muziky. V roce 

2010 se s velkým úspěchem konal jiţ 16. ročník této akce. Místem konání kaţdoročně bývá 

Lipová-lázně SKI areál Miroslav (sousední obec města Jeseník). [23, 24] 

Dny piva a pohody 

Začátkem srpna bývá ve městě Jeseník dvoudenní pivní zábava. Dny piva bývají 

tradičně doprovázeny i hudebním minifestivalem. V roce 2010 zde vystoupili např. hudební 

skupina Mandrage, Aneta Langerová a David Kraus. Celou akci moderoval Ruda z Ostravy. 

Součástí pivních dnů bývá také řada různých soutěţí, např. soutěţe v pití piva na čas, silácká 

klání a další. Návštěvníci si mohou vybrat z desítek druhů piv. [25, 26] 

Rally Rejvíz 

Rally Rejvíz je prestiţní soutěţ, jejíţ úkoly jsou koncipovány jako běţné výjezdy 

posádek záchranných sluţeb. Jedná se o odbornou akci, která je určená posádkám 

zdravotnických záchranných sluţeb z celého světa. Historie soutěţe spadá do roku 1997, kdy 

soutěţ vznikla při příleţitosti slavnostního 20. výročí zaloţení záchranné sluţby v Jeseníku. 

V letošním roce se konal jiţ 14. ročník. Soutěţ kaţdým rokem sklízí velký úspěch, dokonce 

získala přezdívku „mistrovství světa záchranných sluţeb“. [27] 

Mezinárodní festival outdoorových filmů 

V roce 2011 proběhl v Jeseníku jiţ 8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových 

filmů (MFOF). Stejně jako v předchozích letech, i letos MFOF proběhl v klubu Plíţivá 

kontra. Divákům byla nabídnuta široká škála filmů z nejrůznějších koutů světa z atraktivních 

sportovních disciplín, jako je např. horolezectví, potápění, rafting, surfing a další atraktivní 

sporty v přírodě od předních českých a zahraničních filmařů, ale i amatérů. [28] 
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3.4 Projekty města 

Cílem současného vedení města je vybudovat sebevědomé moderní město, které bude 

schopné nabídnout svým občanům i návštěvníkům kvalitní sluţby na evropské úrovni. Tohoto 

cíle chce vedení města dosáhnout vyuţitím přírodních podmínek, dobré turistické 

infrastruktury i realizací významných projektů, jako je např. regionální wellness centrum, 

návštěvnické centrum čarodějnictví, rekonstrukce vodní tvrze aj. [21] 

3.4.1 Návštěvnické centrum čarodějnictví a tortury 

V současné době probíhá rekonstrukce kulturní památky „Katovna“. V plánu je 

kompletní oprava této budovy. Cílem je vybudovat zde stálou expozici. Horní část objektu by 

pak měla slouţit pro příleţitostné výstavy a kulturní akce. Ve spodní části bude navíc 

vybudována restaurace s kuchyní. [16] 

3.4.2 Wellness centrum 

Zastupitelé města prozatím přijali menší variantu projektu. Ten počítá s krytým 

areálem s atrakcemi, tobogánem a venkovním dětským brouzdalištěm. V projednávání je 

i větší projekt za dalších 200 mil. Kč, který nabízí k vyuţití i dřevěné sruby s různými druhy 

saun a masáţemi a solnou jeskyní. Celkově by projekt měl stát více neţ 300 mil. Kč. Město 

by na projekt chtělo získat dotaci ve výši 90 mil. Kč. Místostarosta města Jeseník Petr 

Procházka návrh projektu podporuje. Věří, ţe moderní aquapark pomůţe rozvoji cestovního 

ruchu. [17] 

3.4.3 Rekonstrukce Vodní tvrze  

Město Jeseník chystá také rekonstrukci významné historické památky města, Vodní 

tvrze, jejíţ příprava úspěšně pokračuje. Dne 13. 8. 2010 nabylo územní rozhodnutí právní 

moci. Byl také dokončen stavebně historický průzkum. Po schválení rozpočtu budou zahájeny 

práce na projektu pro stavební řízení. Poté, co bude vydáno v roce 2011 stavební povolení, 

poţádá město o dotaci SFŢP (Státní fond ţivotního prostředí), vypíše veřejnou soutěţ na 

zhotovitele a v roce 2012 by mohla být rekonstrukce dokončena. V plánu je zejména sanace 

opěr a klenby kamenného příjezdového mostu, který pochází z období kolem roku 1836. 

Nejnáročnější částí stavby bude znovuobnovení Vodního příkopu a v něm zajištění 

nepropustnosti dna. Vlastní realizace stavby si vyţádá nejméně 9 mil. Kč. [36] 
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4 Metodika shromaţďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému, cíl výzkumu  

Mezi hlavní problémy města patří dlouhodobější trend úbytku obyvatel, který je 

moţné vidět v tabulce Tab. 4.1. Z tohoto důvodu je ţádoucí vhodným pouţitím 

marketingových nástrojů přilákat do města nové obyvatele a snaţit se udrţet obyvatele 

stávající, zvláště pak obyvatele mladších věkových skupin, u nichţ je odchod do větších měst 

častější.  

Tab. 4.1: Vývoj počtu obyvatel v okrese Jeseník2 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Přirozený přírůstek -35 14 -23 8 -25 

Počet přistěhovalců 620 463 504 434 399 

Počet vystěhovaných 649 739 642 591 534 

Migrační saldo -29 -276 -138 -157 -135 

Celkový přírůstek obyvatel -64 -262 -161 -149 -160 

Zdroj: [30] 

S úbytkem počtu obyvatel souvisí další závaţný problém města, jímţ je otázka 

nezaměstnanosti. Tento problém by bylo moţné řešit rozvojem turistického ruchu města. 

Rozvinutější turistický ruch a zvýšený příliv návštěvníků by dal moţnost vzniku novým 

pracovním místům, z čehoţ vyplývá, ţe můţe existovat přímá závislost mezi počtem 

návštěvníků města a vývojem zaměstnanosti místních obyvatel. S rostoucím počtem 

návštěvníků by mohlo dojít k růstu zaměstnanosti související s rozvojem cestovního ruchu, 

budováním sítí hotelů, restaurací a různorodých kulturních center. V návaznosti na tento 

problém je nezbytné sledovat i moţnosti zvýšení atraktivit pro návštěvníky. V případě 

zvýšeného zájmu ze strany turistů, můţe dojít také k přílivu nových investorů.  

Cílem práce je zanalyzovat situaci města Jeseník a následně vypracovat takové návrhy 

a doporučení, které přispějí ke zvýšení atraktivity města jak pro současné a potenciální 

obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky. Snahou bude odhalit slabá místa a nedostatky města, 

jejichţ náprava by dokázala přimět místní obyvatele ve městě zůstat a přilákala by i obyvatele 

nové a taktéţ by se zvýšil zájem o město ze strany návštěvníků. Cílem výzkumu bude 

identifikovat oblasti, které vykazují niţší spokojenost jak u místních obyvatel, tak 
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i u návštěvníků ve vztahu k významnosti těchto oblastí. Nápravou nedostatků by pak bylo 

moţné sníţit odliv obyvatel do jiných měst a zvýšit příliv návštěvníků do města Jeseník.  

4.1.2 Plán tvorby marketingového výzkumu 

Typy údajů 

V bakalářské práci je čerpáno z primárních i ze sekundárních zdrojů. Primární data 

byla získána na základě marketingového výzkumu, prostřednictvím osobního dotazování na 

vybraných místech ve městě Jeseník, pomocí nástroje dotazníku. Pro výzkum byly vyuţity 

dva typy dotazníků, zvlášť pro obyvatele a zvlášť pro návštěvníky. Tyto dotazníky jsou 

uvedeny v příloze bakalářské práce, viz Příloha č. 6 a č. 7. Dotazníky obsahují některé 

společné otázky, které byly předmětem srovnání.  

Sekundární data, která byla při zpracování potřebná, byla čerpána převáţně 

z internetových zdrojů a odborných publikací, ale i některých interních zdrojů města. Mezi 

další pouţité zdroje patří i některé články týkající se dané problematiky, čerpané z odborných 

periodik. Všechny tyto zdroje jsou uvedeny v Seznamu pouţité literatury. 

Způsob sběru údajů 

Na základě marketingového výzkumu byla sesbírána primární data. Sběr dat byl 

naplánován na měsíc leden 2011. Údaje byly od respondentů získány prostřednictvím metody 

osobního dotazování. Sběr dat byl naplánován na čtyřech místech města Jeseník, mezi které 

patřila Městská knihovna Vincence Priessnitze, Informační centrum v Jeseníku, Informační 

centrum v Lázních Jeseník a Gymnázium Jeseník. Respondenti byli vybráni 

nereprezentativním výběrem, konkrétně se jednalo o metodu vhodné příleţitosti. Nástrojem 

byly dva dotazníky, z nichţ kaţdý obsahoval 13 otázek. Otázky byly pouze uzavřené 

a polootevřené. Dále byly v dotaznících vyuţity i otázky škálové, kdy respondenti hodnotili 

důleţitost a spokojenost vybraných faktorů. Před samotným sběrem dat byla provedena 

i pilotáţ dotazníků. 

Základní soubor tvořili obyvatelé a návštěvníci města Jeseník starší 18 let. Velikost 

výběrového souboru byla plánována na 140 respondentů (70 obyvatel 

a 70 návštěvníků). Tazatelem byla studentka oboru Marketing a obchod z Ekonomické 

fakulty VŠB-TUO, Kateřina Šafářová.   
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Časový harmonogram 

V následující tabulce Tab. 4.2 je uveden časový harmonogram zpracování dílčích částí 

práce. 

Tab. 4.2: Časový harmonogram činnosti 3 

                           čas 

úkol   
10-11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 

Charakteristika města √           

Metodika 
shromaţďování dat 

  √         

Tvorba dotazníku   
  √       

Sběr dat     
  √     

Teoretická východiska     
  

  √   

Analýza dat       
  √   

Návrhy a doporučení         
  √ 

Závěr           √ 

 

4.2 Realizační fáze 

Skutečná velikost výběrového souboru se od plánované velikosti lišila. Celkem bylo 

dotázáno 168 respondentů, z toho 62 návštěvníků a 106 obyvatel města. Při realizaci 

výzkumu vznikl u návštěvníků problém s nezájmem o vyplňování dotazníků. Z tohoto důvodu 

bylo u návštěvníků sesbíráno méně dotazníků, neţ bylo původně naplánováno. Na niţší počet 

dotazníků měl vliv i fakt, ţe v době sběru dat nebyla turistická sezóna. Ze sesbíraných 

dotazníků bylo nutné vyřadit celkem 11 dotazníků z důvodů nevyplnění některých zásadních 

částí dotazníků. 

Výzkum probíhal na několika místech města Jeseník. Sběr dat byl realizován 

v Knihovně Vincence Priessnitze v Jeseníku, v informačním centru města Jeseník, 

v informačním centru Lázně Jeseník a několik dotazníků bylo sesbíráno na Gymnáziu 

v Jeseníku. Formou osobního dotazování byli respondenti oslovováni na náměstí města 

Jeseník a v Lázních Jeseník. Níţe uvedená tabulka Tab. 4.3 zobrazuje strukturu výběrového 

souboru na základě stanovených demografických charakteristik. 
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Tab. 4.3: Počty dotazovaných respondentů dle demografických otázek v absolutních 

a relativních četnostech 4 

  Obyvatelé Návštěvníci 

Pohlaví: 
 Ţeny 72 67,9% 37 59,7% 

Muţi 34 32,1% 25 40,3% 

Věk: 

 15 - 25 let 26 24,5% 10 16,1% 

26 - 35 let 19 17,9% 16 25,8% 

36 - 45 let 14 13,2% 12 19,4% 

46 - 55 let 16 15,1% 14 22,6% 

56 - 65 let 18 17,0% 8 12,9% 

66 let a více 13 12,3% 2 3,2% 

Sociální status: 

 Zaměstnaný 40 37,7% 30 48,4% 

Nezaměstnaný 10 9,4% 4 6,5% 

Student 24 22,6% 6 9,7% 

Důchodce 29 27,4% 8 12,9% 

Jiné 3 2,8% 14 22,6% 

S výzkumem byly spojeny některé finanční náklady, konkrétně na drobné odměny za 

vyplnění dotazníku a náklady na tisk dotazníků. Tyto náklady jsou zachyceny v níţe uvedené 

tabulce Tab. 4.4. 

Tab. 4.4: Náklady na výzkum5 

Tisk dotazníků 170 Kč 

Drobné odměny 150 Kč 

Celkem 320 Kč 

Podkladem pro vypracování analýzy bylo dotazníkové šetření, které bylo provedeno 

na obyvatelích města Jeseník i na jeho návštěvnících. Analýza zachycuje zvlášť jednotlivé 

názory obyvatel a zvlášť názory návštěvníků. Nakonec bylo provedeno srovnání názorů obou 

skupin. Hlavním předmětem zkoumání byly čtyři hlavní oblasti – služby, trávení volného 

času, doprava a prostředí města. Respondenti u jednotlivých faktorů hodnotili důleţitost 

i spokojenost. Hodnocení důleţitosti se pohybovalo vţdy na škále 1-5, kdy hodnocení 

1 znamenalo velmi důležité a 5 zcela nedůležité. Spokojenost byla hodnocena také na škále  

1-5, kdy hodnota 1 představovala velmi spokojen a 5 velmi nespokojen. Z důvodu lepšího 

srovnání byla spokojenost převedena na %, a to dle vzorce: 

 𝐒 = 𝟏 −  
 𝐧 −  𝟏  −  (𝐧 −  𝐱)

(𝐧 −  𝟏)
, 



32 

kde S představuje spokojenost v %, n znázorňuje šíři škály (v tomto případě 5) a x značí 

průměr. U hodnocení spokojenosti měli respondenti moţnost zvolit N - nejsem schopen 

ohodnotit, a to v případě, kdy s daným faktorem neměli ţádnou zkušenost. Z výsledného 

hodnocení důleţitosti a spokojenosti jednotlivých oblastí byly vytvořeny poziční mapy. 

Kaţdá poziční mapa (viz obr. 4.1) je tvořena 4 kvadranty, jimiţ jsou motivátory, faktory 

konkurenčních příleţitostí, přeinvestované faktory a faktory marginálních příleţitostí. 

Střed kaţdé poziční mapy je nastaven podle průměrné důleţitosti a průměrné spokojenosti 

zvlášť pro kaţdou hodnocenou oblast. 

Obr. 4.1: Poziční mapa podle spokojenosti a důleţitosti 3 
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Byla provedena analýza závislosti u následujících otázek: 

- hodnocení komunikace kulturních akcí v závislosti dle pohlaví, 

- zlepšení situace ve městě dle pohlaví, 

- spokojenost s ţivotem ve městě dle věku a sociálního statusu, 

- názor na wellness centrum u obyvatel a návštěvníků dle pohlaví, věku 

a sociálního statusu, 

- návrat návštěvníků do města Jeseník dle pohlaví. 

Třídění 2. stupně bylo provedeno pomocí programu SPSS s vyuţitím Chi-kvadrát 

testu, kde  𝐎𝐢 je pozorovaná frekvence a 𝐄𝐢 očekávaná frekvence: 

𝐱𝟐 =   
 𝐎𝐢 −  𝐄𝐢 

𝟐

𝐄𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

, 

K realizaci analýz bylo vyuţito počítačových programů Microsoft Office Excel 

a SPSS for Windows. V programu SPSS bylo provedeno třídění 1. a 2. stupně zvlášť pro 

obyvatele a zvlášť pro návštěvníky. V programu Microsoft Office Excel byly vytvořeny 

poziční mapy. Výstupy analýz tvořily koláčové grafy, sloupcové grafy a poziční mapy.  
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5 Analýza současné situace města 

5.1 Obyvatelé města Jeseník  

5.1.1 Délka života ve městě 

Při vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe převáţná většina obyvatel (tj. 

89,6 %) ţije ve městě Jeseník více neţ 10 let. Výsledky lze nalézt v Příloze č. 8. 

5.1.2 Využívané informační zdroje 

Dále z výsledků vyplynulo, ţe nejčastějším informačním zdrojem je Jesenický týdeník, 

tento zdroj uvedlo 32 % dotázaných respondentů. Mezi další nejčastěji vyuţívané informační 

zdroje patří internetové stránky města (20,1 %) a místní zpravodaj (18,7 %). Výsledky lze 

nalézt v Příloze č. 8. 

5.1.3 Kultura a současná situace města 

Při zjišťování úrovně propagace kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě byla 

tato propagace nejčastěji hodnocena jako „dobrá“ (63,2 %). Mezi další hodnocené oblasti 

patřila situace ve městě Jeseník, kdy měli respondenti uvést, jak se dle jejich názoru situace 

ve městě v posledních letech vyvíjela. Větší část dotázaných (73,6 %) volila moţnost „spíše 

zlepšila“. 

Hodnocení propagace kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě bylo srovnáno 

i dle třídění 2. stupně. Třídícím kritériem bylo pohlaví. Při testování dle Chi-kvadrát testu 

nebyla zjištěna ţádná významnější závislost. U obou pohlaví byla propagace nejčastěji 

hodnocena jako „dobrá“. Podrobnější výsledky viz Příloha č. 10, Tab. 10.1. 

Bylo provedeno srovnání názorů na současnou situaci města v závislosti na pohlaví. 

Při testování nebyla zjištěna ţádná významnější závislost. Muţi i ţeny shodně nejčastěji volili 

odpověď „spíše zlepšila“ (ţeny 52,8 %, muţi 20,8 %).  

5.1.4 Wellness centrum 

Otázka wellness centra je ve městě Jeseník stále velmi diskutovaná. V současné době 

je zatím vytvořený pouze návrh tohoto projektu, avšak jeho realizace je stále nejistá. Ve městě 

existují 2 zcela odlišné tábory, na jedné straně zastánci realizace tohoto projektu a na straně 

druhé zarytí odpůrci. Je sporné, zda by wellness centrum ve městě Jeseník našlo skutečně své 
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uplatnění, proto byla volba zařazení otázky týkající se této problematiky zcela jasná. 

Dosaţené výsledky výzkumu je moţné vidět v následující tabulce Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Zájem o wellness centrum (obyvatelé)6 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 rozhodně ANO 28 26,4 

spíše ANO 41 38,7 

spíše NE 29 27,4 

rozhodně NE 8 7,5 

Celkem 106 100,0 

U třídění 2. stupně, kdy třídícím kritériem bylo pohlaví, nebyla zjištěna ţádná 

významnější závislost. Muţi i ţeny shodně volili nejčastěji stejnou odpověď, jíţ byla: „spíše 

ANO“ (ţeny 26,4 %, muţi 12,3 %).  

Zájem o wellness centrum byl analyzován také v závislosti na věku a na sociálním 

statusu. V případě věkových kategorií se závislost potvrdila. Větší zájem o wellness centrum 

se projevil spíše u mladších věkových kategorií. Při srovnání v rámci sociálního statusu se 

závislost nepotvrdila.  

5.1.5 Spokojenost se životem ve městě Jeseník 

Respondenti hodnotili, jak jsou celkově se ţivotem ve městě Jeseník spokojeni. 

Převáţná část dotázaných (76,4 %) uvedla, ţe je se ţivotem ve městě „spíše spokojena“. Dále 

bylo zjišťováno, zda respondenti ve městě Jeseník plánují trvale zůstat. Z dotázaných 

respondentů 31,1 % odpovědělo „rozhodně ANO“, 42,5 % „spíše ANO“, 17 % „spíše NE“ 

a 9,4 % „rozhodně NE“. Respondenti, kteří uvedli, ţe ve městě Jeseník spíše nebo rozhodně 

zůstat neplánují, uváděli důvody, které by jejich rozhodnutí mohly ovlivnit. Mezi uvedené 

důvody, patřily: „větší nabídka pracovních míst“ (26,4 %), „kvalitnější zdravotnické služby“ 

(25,3 %), „větší kulturní a společenské vyžití“ (14,3 %) a „širší nabídka vzdělání“ (12,1 %). 

V rámci třídění 2. stupně byla zjišťována závislost odchodu místních obyvatel z města 

na věku a sociálním statusu. V obou případech se závislost projevila. U nejniţší věkové 

kategorie (15-25 let) převládl názor, ţe ve městě Jeseník trvale zůstat neplánují. S rostoucím 

věkem se zvyšoval počet těch, kteří mají v úmyslu se ve městě Jeseník trvale usadit. 

V případě sociálního postavení u zaměstnaných, nezaměstnaných a důchodců převaţoval 
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názor zůstat ve městě. Tento názor se logicky nejsilněji projevil u obyvatel v důchodovém 

věku. Naopak u studentů se projevila tendence město v budoucnu opustit.  

5.2 Návštěvníci města Jeseník 

5.2.1 Návštěva města a důvod návštěvy 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe převáţná většina dotázaných respondentů město 

jiţ někdy v minulosti navštívila. Dosaţené výsledky lze vidět v tabulce Tab. 5.2 viz níţe. 

Tab. 5.2: Návštěva města Jeseník7 

 
Absolutní 

četnosti 

Relativní 

četnosti 

 poprvé 16 25,8 

2-4krát 18 29,0 

více neţ 5krát 28 45,2 

Celkem 62 100,0 

Nejčastěji uváděnými důvody návštěvy města byly lázně, poznání a relaxace.  

Dosaţené výsledky je moţné vidět v níţe uvedené tabulce Tab. 5.3. 

Tab. 5.3: Důvody návštěvy města 8 

 
Odpovědi 

N % 

Důvod návštěvy poznání 18 16,2% 

relaxace 18 16,2% 

turistika a sport 16 14,4% 

lázně 26 23,4% 

práce 2 1,8% 

zábava 10 9,0% 

návštěva příbuzných či 

známých 

17 15,3% 

jiný důvod 4 3,6% 

Celkem 111 100,0% 

5.2.2 Využívané informační zdroje 

Jako nejčastěji uváděné zdroje, ze kterých návštěvníci před návštěvou města čerpali, 

byl internet (38,9 %) a doporučení známých (26,7 %). Podrobnější výsledky viz Příloha č. 9, 

Obr. 9.3. 
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5.2.3 Hodnocení propagace akcí 

Při hodnocení propagace kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě Jeseník, 50 % 

dotázaných respondentů si myslí, ţe je tato propagace na dobré úrovni. 

V případě třídění 2. stupně dle pohlaví byla propagace u muţů i u ţen nejčastěji 

hodnocena jako „dobrá“ (ţeny 22,6 %, muţi 27,4 %). Závislost na pohlaví se zde 

neprojevila. 

5.2.4 Délka pobytu 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe většina dotázaných návštěvníků (53,2 %) 

plánuje pobyt delší než 7 dní.  

5.2.5 Wellness centrum 

Součástí výzkumu bylo také zjišťování zájmu (v případě zřízení) o návštěvu wellness 

centra. Dosaţené výsledky viz Tab. 5.4. 

Tab. 5.4: Zájem o wellness centrum (návštěvníci) 9 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 rozhodně ANO 12 19,4 

spíše ANO 36 58,1 

spíše NE 12 19,4 

rozhodně NE 2 3,2 

Celkem 62 100,0 

V případě třídění 2. stupně dle pohlaví muţi i ţeny shodně volili nejčastěji odpověď 

„spíše ANO“ (ţeny 37,1 %, muţi 21 %). Závislost na pohlaví se zde neprojevila. 

Zájem o wellness centrum byl zjišťován i v závislosti na věku a sociálním postavení. 

V obou případech byla závislost prokázána. U nejniţší věkové kategorie (15-25 let) se zájem 

projevil u všech dotázaných. Naopak u nejvyšší věkové kategorie (66 let a více) se ukázal 

naprostý nezájem o zařízení tohoto typu. V souvislosti se sociálním postavením se nejsilnější 

zájem projevil u zaměstnaných a u studentů. Nízký zájem se pak ukázal u lidí v důchodovém 

věku a naprostý nezájem pak u lidí nezaměstnaných.  
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5.2.6 Hodnocení pobytu a možný návrat do města Jeseník 

Respondenti svůj pobyt na Jesenicku hodnotili velmi kladně – 67,7 % zhodnotilo svůj 

pobyt „velmi pozitivně“ a 32,3 % „spíše pozitivně“. Ţádný z respondentů svůj pobyt 

nehodnotil negativně. Při zjišťování, zda respondenti plánují někdy opět město Jeseník 

navštívit, se ukázalo, ţe většina respondentů má v plánu se do města Jeseník někdy 

v budoucnu opět vrátit (77,4 % „rozhodně ANO“, 22,6 % „spíše ANO“). Grafy a tabulky 

týkající se výsledků třídění 1. stupně viz Příloha č. 9. 

U třídění 2. stupně dle pohlaví se ţádná významnější závislost neprojevila. Obě 

pohlaví nejčastěji volila odpověď „rozhodně ANO“ (ţeny 46,8 %, muţi 30,6 %). 

5.3 Hodnocení atributů města – obyvatelé města 

5.3.1 Služby 

V kategorii „Sluţby“ hodnotili obyvatelé 8 faktorů. Mezi hodnocené faktory patří: 

kvalita bydlení, rozsah obchodní sítě, rozsah restauračních zařízení, kvalita restauračních 

zařízení, rozsah zdravotnických služeb, kvalita zdravotnických služeb, rozsah vzdělávacích 

zařízení a kvalita vzdělávacích zařízení. 

Střed v poziční mapě (viz obr. 5.1) byl nastaven na souřadnice 1,9 (důleţitost) 

a 53,8 % (spokojenost). Prvky z oblasti sluţeb se nacházejí ve třech kvadrantech (viz 

obr. 5.1). V grafu se faktory kvalita bydlení a rozsah vzdělávacích zařízení umístily 

v kvadrantu motivátory, coţ znamená, ţe jsou obyvatelé z více neţ 55 % s těmito prvky 

spokojeni a zároveň je hodnotí jako velmi důleţité. Jedná se o významný kvadrant, jehoţ 

pozici je třeba udrţovat. Z grafu je moţné vyčíst, ţe pozice prvků rozsah obchodní sítě, 

rozsah restauračních zařízení a kvalita restauračních zařízení je v kvadrantu 

přeinvestované faktory. Z toho vyplývá, ţe do těchto faktorů se z pohledu obyvatel zřejmě 

nevyplatí příliš investovat, jelikoţ tyto faktory obyvatelé hodnotí jako spíše nedůleţité, 

ač jsou s nimi z více neţ 55 % spokojeni. Třetí obsazeným kvadrantem je kvadrant faktory 

konkurenčních příleţitostí. V tomto kvadrantu se umístil rozsah zdravotnických služeb 

a kvalita zdravotnických služeb. Tento kvadrant je velmi důleţitý, odhaluje místa, která je 

třeba zlepšit, aby bylo dosaţeno vyšší spokojenosti. Faktor kvalita vzdělávacích zařízení 

vyšel na rozhraní kvadrantu motivátory a faktory konkurenčních příleţitostí. Tento faktor 

dosahuje poměrně vysoké významnosti a spokojenost přesahuje 50 %. 
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Obr. 5.1: Poziční mapa – Sluţby (obyvatelé)4 

 

5.3.2 Trávení volného času 

V oblasti „Trávení volného času“ bylo posuzováno těchto 9 faktorů: množství 

kulturních akcí, úroveň kulturních akcí, volnočasové aktivity pro děti a mládež, sportovní 

možnosti, noční život (bary, diskotéky), městská knihovna, divadlo, kino a muzeum. 

Střed poziční mapy (viz obr. 5.2) má souřadnice 2,2 (důleţitost) a 61,0 % 

(spokojenost). Prvky z oblasti „Trávení volného času“ se nacházejí ve všech čtyřech 

kvadrantech (viz obr. 5.2). Kino a městská knihovna se umístily v kvadrantu motivátory, coţ 

znamená, ţe jsou obyvatelé s těmito zařízeními z více neţ 70 % spokojeni a zároveň je 

hodnotí jako velmi důleţité. Pozici tohoto kvadrantu je třeba udrţovat. V obrázku 5.2 lze 

vidět, ţe jediným prvkem, který se nachází v kvadrantu přeinvestované faktory, je muzeum. 

Důleţitost tohoto zařízení pro obyvatele dosahuje středních hodnot (2,5), spokojenost 

s muzeem je 67 %. V kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí se umístily: množství 

kulturních akcí, úroveň kulturních akcí, volnočasové aktivity pro děti a mládež (jedná se 

např. o umělecké, sportovní či chovatelské krouţky a jiné mimoškolní aktivity) a sportovní 

možnosti. Tento kvadrant říká, které oblasti je třeba ještě zlepšit, aby bylo dosaţeno vyšší 

spokojenosti obyvatel. Obyvatelé tyto faktory hodnotí jako velmi důleţité a zároveň jejich 

spokojenost s nimi je niţší neţ 60 %. Na pozici kvadrantu faktory marginálních příleţitostí 

je hodnoceno divadlo a noční život. Spokojenost obyvatel s těmito oblastmi není příliš vysoká 

(v porovnání s ostatními), dosahuje hodnot niţších neţ je 60 % a zároveň nejsou tyto oblasti 

pro místní obyvatele příliš významné. Zvláště pak v případě nočního ţivota lze vidět 

zanedbatelnou významnost. 
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Obr. 5.2: Poziční mapa - Trávení volného času (obyvatelé)5 

 

5.3.3 Doprava 

Mezi hodnocené faktory vztahující se k oblasti „Doprava“ patřila dopravní dostupnost 

města a úroveň komunikací. 

Střed poziční mapy (viz Příloha č. 12, Obr. 12.1) je umístěn do souřadnic 

1,7 (důleţitost) a 38 % (spokojenost). V této kategorii byly hodnoceny pouze 2 prvky. 

Dopravní dostupnost se umístila v kvadrantu motivátory, obyvatelé jsou s tímto prvkem 

spokojeni z více neţ 45 % a zároveň je tento faktor hodnocen jako velmi důleţitý. V obrázku 

5.3 lze vidět, ţe úroveň komunikací obsadila kvadrant faktory marginálních příleţitostí. 

Spokojenost s úrovní komunikací dosahuje pouze 30 % a důleţitost vychází dle vypočítaného 

průměru jako niţší, avšak i tak je moţné říci, ţe tento faktor je hodnocen jako poměrně 

důleţitý (1,8).  

5.3.4 Prostředí města 

Poslední hodnocenou oblastí bylo „Prostředí města“. V této části obyvatelé hodnotili 

vzhled města, čistotu města a okolní přírodu. 

Souřadnice středu této poziční mapy (viz Příloha č. 12, Obr. 12.2) jsou 1,5 (důleţitost) 

a 63,5 % (spokojenost). V této kategorii byly hodnoceny 3 prvky. Okolní příroda je na 

pozici kvadrantu motivátory, obyvatelé jsou s tímto prvkem spokojeni z téměř 80 % 

a zároveň je pro ně tento faktor velmi důleţitý (1,4). V kvadrantu faktory marginálních 

příleţitostí se umístila čistota města a vzhled města. Spokojenost s těmito faktory je niţší neţ 
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60 %. V případě důleţitosti se tyto faktory vyskytují blízko linie, která rozděluje jednotlivé 

kvadranty. Lze tedy říci, ţe tyto faktory byly zhodnoceny jako spíše důleţité. 

5.4 Hodnocení atributů města – návštěvníci města 

5.4.1 Služby 

V kategorii „Sluţby“ hodnotili návštěvníci těchto 5 oblastí: rozsah obchodní sítě, 

rozsah ubytovacích možností, kvalita ubytovacích možností, rozsah restauračních zařízení 

a kvalita restauračních zařízení. 

Obr. 5.3: Poziční mapa – Sluţby (návštěvníci) 6 

 

Střed v poziční mapě (viz obr. 5.3) byl nastaven na souřadnice 2,1 (důleţitost) 

a 74,2 % (spokojenost). Prvky z oblasti sluţeb se nacházejí ve třech kvadrantech (viz 

obr. 5.3). V grafu se faktory rozsah ubytovacích možností, kvalita ubytovacích možností 

a rozsah restauračních zařízení umístily v kvadrantu motivátory, coţ znamená, ţe jsou 

návštěvníci z více neţ 75 % s těmito prvky spokojeni a zároveň je hodnotí jako velmi 

důleţité. Jedná se o významný kvadrant a obecně je doporučeno jeho pozici udrţovat. Z grafu 

je moţné dále vyčíst, ţe pozice prvku kvalita restauračních zařízení je v kvadrantu faktory 

konkurenčních příleţitostí. V porovnání s ostatními hodnocenými faktory, je hodnota 

spokojenosti tohoto prvku poměrně nízká, avšak z celkového pohledu je moţné říci, ţe 

i přesto je na vysoké úrovni (68,3 %). Prvek byl zhodnocen jako spíše důleţitý. Rozsah 

obchodní sítě se nachází v kvadrantu faktory marginálních příleţitostí. Spokojenost s tímto 

prvkem dosahuje téměř 63 %, důleţitost je hodnocena na střední úrovni (2,8). 
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5.4.2 Trávení volného času 

V této oblasti bylo hodnoceno těchto 9 faktorů: množství kulturních akcí, úroveň 

kulturních akcí, volnočasové aktivity pro děti a mládež, sportovní možnosti, noční život 

(bary, diskotéky), městská knihovna, divadlo, kino a muzeum. 

Obr. 5.4: Poziční mapa – Trávení volného času (návštěvníci) 7 

 

Střed poziční mapy (viz obr. 5.4) má souřadnice 2,6 (důleţitost) a 64,1 % 

(spokojenost). Prvky z oblasti „Trávení volného času“ se nacházejí ve vše čtyřech 

kvadrantech (viz obr. 5.4). Faktory jako množství kulturních akcí, úroveň kulturních akcí, 

sportovní možnosti a muzeum se umístily v kvadrantu motivátory, coţ znamená, ţe jsou 

návštěvníci s těmito prvky z více neţ 65 % spokojeni a zároveň je hodnotí jako velmi 

důleţité. Pozici tohoto kvadrantu je třeba udrţovat. V obrázku 5.4 je moţné vidět, ţe jediným 

prvkem, který se nachází v kvadrantu přeinvestované faktory, je kino. Důleţitost tohoto 

zařízení pro návštěvníky dosahuje středních hodnot (2,7), spokojenost s kinem je téměř 70 %. 

V kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí se umístily pouze volnočasové aktivity pro 

děti a mládež (jedná se např. o umělecké, sportovní či chovatelské krouţky a jiné mimoškolní 

aktivity). Aby mohlo být dosaţeno vyšší spokojenosti návštěvníků, je třeba tento faktor 

zlepšit. Návštěvníci tento faktor hodnotí jako spíš důleţitý a zároveň jejich spokojenost s ním 

je niţší neţ 50 %. Na pozici kvadrantu faktory marginálních příleţitostí je hodnoceno 

divadlo, městská knihovna a noční život. Spokojenost návštěvníků s těmito oblastmi se 

pohybuje okolo 60 % a zároveň jsou tyto oblasti návštěvníky hodnoceny jako středně důleţité 

aţ nedůleţité. 
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5.4.3 Doprava 

V kategorii „Doprava“ byla posuzována dopravní dostupnost města a úroveň 

komunikací.  

Střed poziční mapy (viz Příloha č. 13, Obr. 13.1) byl vypočítán a umístěn do souřadnic 

1,8 (důleţitost) a 63,2 % (spokojenost). V této kategorii byly hodnoceny pouze 2 prvky. Oba 

prvky se umístily na rozhraní kvadrantů. Úroveň komunikací je na rozhraní mezi kvadrantem 

motivátory a přeinvestované faktory. Návštěvníci jsou s tímto prvkem spokojeni z 64 % 

a z pohledu významnosti jej hodnotí jako spíše důleţitý. Dopravní dostupnost se umístila na 

rozhraní kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí a faktory marginálních příleţitostí. 

Spokojenost s tímto faktorem je 62,5 % a z hlediska významnosti byl tento prvek hodnocen 

jako spíše důleţitý. 

5.4.4 Prostředí města 

Poslední hodnocenou kategorií bylo „Prostředí města“, návštěvníci posuzovali vzhled 

města, čistotu města a okolní přírodu. 

Souřadnice středu této poziční mapy (viz Příloha č. 13, Obr. 13.2) jsou 1,3 (důleţitost) 

a 78,8 % (spokojenost). V této kategorii byly hodnoceny 3 prvky. Okolní příroda je na 

pozici kvadrantu motivátory, návštěvníci jsou s tímto prvkem spokojeni z téměř 95 % 

a zároveň je pro ně tento faktor velmi důleţitý. V kvadrantu faktory marginálních 

příleţitostí se umístila čistota města a vzhled města. I přesto spokojenost s čistotou města 

dosahuje hodnot kolem 70 %. V případě důleţitosti se tento faktor vyskytuje blízko linie, 

která rozděluje jednotlivé kvadranty. Lze tedy říci, ţe tento faktor byl zhodnocen jako spíše 

důleţitý. 

5.5 Srovnání hodnocení obyvatel a návštěvníků 

Některé vybrané odpovědi obyvatel a návštěvníků byly vloţeny do jedné poziční 

mapy a následně porovnány. Odpovědi obyvatel a návštěvníků jsou odlišeny barevně, kdy 

obyvatelé mají barvu zelenou a návštěvníci barvu červenou. Pro odlišení srovnávaných oblastí 

bylo vyuţito odlišných tvarů značek. 
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5.5.1 Služby 

Pro srovnání názorů obyvatel a návštěvníků města v oblasti sluţeb byly vyuţity 

faktory, které měly tyto 2 skupiny společné. Těmito faktory jsou: kvalita restauračních 

zařízení a rozsah restauračních zařízení.  

Obr. 5.5: Poziční mapa – Sluţby (srovnání) 8 

 

Střed souřadnice prochází body 2,2 (důleţitost) a 66,6 % (spokojenost). Z grafu (viz 

obr. 5.5) je moţné vyčíst, ţe oba srovnávané faktory se u obyvatel a návštěvníků nachází 

v odlišných kvadrantech, tudíţ i vnímání faktorů u těchto dvou skupin je odlišné. Kvalita 

restauračních zařízení se v případě návštěvníků nachází v kvadrantu motivátory, kdeţto 

z pohledu obyvatel v kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí. U obou skupin je 

významnost tohoto faktoru hodnocena jako spíše důleţitá, liší se však vnímání spokojenosti. 

Návštěvníci jsou spokojeni z 68 %, naproti tomu spokojenost obyvatel je pouze 54 %. 

Druhým srovnávaným faktorem byl rozsah restauračních zařízení. U návštěvníků se 

tento prvek nachází opět v kvadrantu motivátory, u obyvatel se prvek umístil v kvadrantu 

přeinvestovaných faktorů, i kdyţ částečně zasahuje i do kvadrantu faktory marginálních 

příleţitostí. Spokojenost návštěvníků s tímto faktorem je poměrně vysoká (77,2 %) a zároveň 

je pro ně rozsah restauračních zařízení spíše důleţitý. U obyvatel spokojenost se stejným 

prvkem dosahuje 66,8 % a důleţitost je spíše průměrná. 

5.5.2 Trávení volného času 

Pro porovnání výsledků obou skupin v kategorii „Trávení volného času“ byly vybrány 

3 společně hodnocené oblasti, které by mohly vykazovat zajímavé rozdíly. Mezi tyto zvolené 

oblasti patří: volnočasové aktivity pro děti a mládež, sportovní možnosti a muzeum. 
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Obr. 5.6: Poziční mapa – Trávení volného času (srovnání) 9 

 

Střed této poziční mapy (viz obr. 5.6) byl určen na souřadnice 2,2 (důleţitost) 

a 61,1 % (spokojenost). Je moţné vidět, ţe spokojenost obou skupin s volnočasovými 

aktivitami pro děti a mládež dosahuje téměř shodné úrovně (pohybuje se okolo 50 %). 

Naproti tomu při hodnocení významnosti obyvatelé uváděli, ţe je pro tento faktor spíše 

důleţitý, kdeţto v případě návštěvníků je tato důleţitost spíše průměrná. Faktor volnočasové 

aktivity se u obyvatel umístil v kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí, coţ naznačuje 

prostor pro moţné zlepšení. Z pohledu návštěvníků je tento prvek na pozici kvadrantu 

faktory marginálních příleţitostí, coţ znamená, ţe důleţitost tohoto faktoru pro ně není 

příliš vysoká. 

I sportovní možnosti města byly u obou skupin hodnoceny odlišně, i kdyţ pouze 

z pohledu spokojenosti. U návštěvníků spokojenost dosahuje 78,3 %, u obyvatel pouze 

57,4 %. Významnost je hodnocena na shodné úrovni (2 – spíše důleţité). V případě 

návštěvníků je tento faktor umístěn v kvadrantu motivátory, u obyvatel v kvadrantu faktory 

konkurenčních moţnosti. 

Jediný faktor, muzeum, se u obou srovnávaných skupin nachází ve shodném 

kvadrantu – přeinvestované faktory. Spokojenost obyvatel i návštěvníků se pohybuje okolo 

65 %, významnost je pak shodně hodnocena jako spíše průměrná. 

5.5.3 Doprava 

V kategorii „Doprava“ byla srovnána dopravní dostupnost města a úroveň 

komunikací. 
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Největší rozdíl porovnávaných oblastí z pohledu spokojenosti je moţné vidět (viz 

Příloha č. 14, Obr. 14.1) u úrovně komunikací. U návštěvníků je spokojenost téměř 65 %, 

oproti tomu obyvatelé jsou spokojeni pouze z necelých 30 %. Hodnocení významnosti je 

u obou skupin shodné (spíše důleţité). S dopravní dostupností města jsou návštěvníci opět 

více spokojeni neţ místní obyvatelé. Spokojenost obyvatel je pouze 46 %, kdeţto spokojenost 

návštěvníků dosahuje 64 %.  

Dopravní dostupnost i úroveň komunikací se u návštěvníků nacházejí v kvadrantu 

přeinvestované faktory, i kdyţ pozice těchto faktorů těsně sousedí s kvadrantem motivátory. 

Dopravní dostupnost u obyvatel se umístila v kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí, 

coţ naznačuje, ţe je zde větší prostor pro zlepšení. V těsném závěsu stejného kvadrantu se 

pak umístila i úroveň komunikací, i kdyţ z pohledu linie oddělující kvadranty, se nachází 

v místě faktorů marginálních příleţitostí. 

5.5.4 Prostředí města 

V kategorii „Prostředí města“ byly srovnávány tyto faktory: vzhled města, čistota 

města a okolní příroda.  

Střed této poziční mapy (viz Příloha č. 14, Obr. 14.2) byl stanoven na souřadnice 

1,4 (důleţitost) a 74,2 % (spokojenost). V kvadrantu motivátory se nachází faktor okolní 

příroda. Návštěvníci jsou s tímto faktorem spokojeni na 94,5 %, u obyvatel se spokojenost 

pohybuje kolem 80 %. Návštěvníky hodnocený faktor vzhled města se nachází v kvadrantu 

přeinvestované faktory, i kdyţ by bylo moţné jej zařadit ještě do kvadrantu motivátory. 

Jako faktor konkurenčních příleţitostí vyšla čistota města. Tento faktor dosahuje vysoké 

významnosti (1,4) a zároveň z celkového pohledu niţší spokojenosti (necelých 70 %). Mezi 

faktory marginálních příleţitostí se vyskytuje obyvateli hodnocený vzhled města a čistota 

města. Spokojenost u obou faktorů dosahuje niţších hodnot (kolem 55 %).  

V Příloze č. 15 a 16 je moţné vidět průměrná hodnocení (spokojenosti a důleţitosti) 

dle demografických otázek zvlášť z pohledu obyvatel a zvlášť z pohledu návštěvníků města. 
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6 Návrhy a doporučení na zvýšení atraktivity města 

Na základě provedené analýzy a vyhodnocení výsledků výzkumu byly stanoveny níţe 

určené návrhy a doporučení pro město Jeseník. 

6.1 Sluţby města 

Z výzkumu je zřejmé, ţe u obyvatel se nízká spokojenost projevuje zejména v oblasti 

zdravotnictví. Konkrétně jsou nespokojeni s kvalitou a rozsahem zdravotnických sluţeb. 

Hlavním problémem situace ve zdravotnictví města Jeseník je to, ţe nemocnice je jiţ dlouhou 

dobu v rukách soukromého majitele. Majitel nemocnice se snaţí pouze profitovat a nemá 

snahu investovat do rozvoje nemocnice jakékoliv finanční prostředky, hledí pouze na 

krátkodobý zisk. Kdyby však investoval finanční zdroje do modernějšího vybavení 

a zkvalitnění poskytované zdravotní péče, mohly by být jeho zisky z dlouhodobějšího 

hlediska podstatně vyšší. Mohl by tak přilákat více pacientů, kteří na plánované operace často 

raději jezdí do vzdálenějších, ale kvalitnějších nemocnic (např. nemocnice Šumperk, 

Olomouc a Ostrava).   

V celkovém hodnocení sluţeb jsou návštěvníci méně spokojeni zejména s kvalitou 

restauračních zařízení. Důvod tohoto problému je ten, ţe majitelé restaurací s vidinou 

finanční úspory přijímají nekvalifikovaný personál. Tento fakt dále ovlivňuje úroveň a kvalitu 

obsluhy v restauračních zařízeních a následně spokojenost návštěvníků. Ve městě Jeseník se 

nacházejí dvě odborné školy se zaměřením na výchovu odborníků v gastronomii, tudíţ 

problémem není nedostatek kvalitního personálu. Cílem všech podnikatelů je bezesporu 

dosaţení zisku. Chtějí-li tohoto cíle skutečně dosáhnout, měla by mezi jejich hlavní zájmy 

patřit snaha plně uspokojit potřeby zákazníků. Spokojení zákazníci se pak budou nejen vracet, 

ale i šířit pozitivní reference. Místní podnikatelé by se měli zaměřit se na kvalitnější výběr 

svých zaměstnanců. Pracovní místa by mohli obsazovat nejlepšími absolventy místních 

gastronomických škol. 

6.2 Trávení volného času 

V hodnocení faktorů trávení volného času obě skupiny, obyvatelé i návštěvníci, 

označili jako oblast, se kterou jsou nejméně spokojeni, volnočasové aktivity pro děti 

a mládež, přitom významnost tohoto faktoru je hodnocena poměrně vysoko. Problém však 

není v nedostatku volnočasových aktivit pro děti a mládeţ, ale spíše ve všeobecně nízkém 

povědomí lidí o moţnostech, které město dětem a mládeţi nabízí. Jednotlivá zařízení pro 
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děti a mládeţ, kterých se ve městě vzhledem k jeho velikosti nachází dostatek, by měla 

věnovat větší pozornost propagaci a zvyšovat tak u lidí povědomí o jejich existenci 

a aktivitách, které nabízejí. Jako nejčastější informační zdroje obyvatelé uváděli Jesenický 

týdeník, internetové stránky města a místní zpravodaj. Návštěvníci pak uváděli, ţe informace 

nejčastěji čerpají z internetu. Bylo by vhodné, aby se daná zařízení zaměřili na svoji 

propagaci právě v těchto nejvyuţívanějších médiích. 

Mezi další faktory, kterým byla přikládána vysoká významnost a byla zjištěna 

poměrně nízká spokojenost, patřila úroveň a množství kulturních akcí. Co se týká mnoţství 

kulturních akcí, je moţné říci, ţe je úměrné velikosti dané lokality. Jeseník se velikostí řadí 

mezi menší města, proto ani není moţné, aby bylo mnoţství kulturních akcí ve městě Jeseník 

srovnatelné s mnoţstvím akcí ve větších městech. Co se týče úrovně kulturních akcí, je moţné 

městu doporučit, aby více dbalo na kvalitu neţ na kvantitu. I kdyţ je třeba zmínit, ţe ani 

úroveň v této oblasti nemůţe být příliš vysoká. S rostoucí úrovní totiţ rostou i finanční 

náklady, které se ve většině případů odráţejí na ceně, kterou platí zákazníci. Z důvodů vysoké 

nezaměstnanosti a nedostatku pracovních míst by pro mnoho místních lidí kulturní akce na 

vysoké úrovni byly finančně nedostupné.  

6.3 Doprava 

Z dosaţených výsledků výzkumu vyplynulo, ţe místní obyvatelé jsou velmi 

nespokojeni s úrovní komunikací. Spokojenost s dostupností města dosahuje průměrných 

hodnot. U návštěvníků se tato nespokojenost neprojevuje tak markantně. S posuzovanými 

oblastmi (dopravní dostupnost města a úroveň komunikací) byli více neţ průměrně 

spokojeni. Jednou z moţností, jak dosáhnout vyšší spokojenosti v oblasti dopravy 

a komunikací u obyvatel i u návštěvníků, je např. dokončení rekonstrukce silnice přes 

Červenohorské sedlo, jeţ je hlavní dopravní spojnicí s okolím. Tato rekonstrukce byla 

započata a z jedné poloviny je jiţ dokončena, avšak stavba byla z důvodu nedostatku 

finančních prostředků zastavena. Rekonstrukce jedné poloviny komunikace nemá ţádný 

podstatný význam. Městu bych doporučila, aby se touto problematikou více zabývalo 

a pokusilo se získat chybějící prostředky, aby mohla být rekonstrukce úspěšně 

dokončena. 
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6.4 Prostředí města 

S oblastmi týkajícími se prostředí města se neprojevila ţádná větší nespokojenost, 

naopak jednotlivé oblasti (vzhled města, čistota města a okolní příroda), dosahují minimálně 

průměrné spokojenosti, převaţuje však vysoká spokojenost. Co se týče ţivotního prostředí 

a okolní přírody, má město Jeseník obrovský potenciál. Zdravé ţivotní prostředí a krásná 

příroda jsou právě jedny z hlavních lákadel, které do města přivádějí návštěvníky. 

Doporučovala bych, aby se město snaţilo tento potenciál udrţovat a dále ho rozvíjet. 

Moţnosti rozvoje bych viděla např. ve výstavbě cyklo a in-line stezek v okolí města, 

v udrţování a kvalitním značení turistických cest a v budování turisty oblíbených naučných 

stezek.  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současnou situaci města Jeseník a navrhnout 

doporučení pro zvýšení atraktivity města jak pro místní obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky. 

Hlavním záměrem bylo zjištění spokojenosti a důleţitosti jednotlivých faktorů ve 4 hlavních 

oblastech ţivota ve městě – Služby, Trávení volného času, Doprava a Prostředí města, a to 

z pohledu obyvatel města i jeho návštěvníků. 

Pro zpracování práce byla vyuţita sekundární i primární data. Pro získání primárních 

dat byl vyuţit marketingový výzkum. Průzkum byl realizován ve městě Jeseník. Byla vyuţita 

metoda osobního dotazování. Nástrojem výzkumu byl strukturovaný dotazník, kdy 

respondenti mimo jiné ve stěţejní části hodnotili důleţitost a spokojenost jednotlivých faktorů 

ve 4 oblastech města. Získaná data byla zpracována a vyhodnocena pomocí grafů a pozičních 

map.  

Z dosaţených výsledků byly odhaleny největší nedostatky města. V oblasti Sluţeb 

patří mezi krizové faktory kvalita zdravotnických služeb, rozsah zdravotnických služeb 

a kvalita restauračních zařízení. V kategorii Trávení volného času se jedná o volnočasové 

aktivity pro děti a mládež, množství a úroveň kulturních akcí. U Dopravy se nedostatky 

projevily zejména v případě úrovně komunikací a částečně i v dopravní dostupnosti města. 

Průměr byl tvořen jen ze dvou faktorů. Na základě těchto poznatků byla navrţena doporučení, 

jak je moţno zvýšit spokojenost obyvatel i návštěvníků města. Tato doporučení jsou uvedena 

v kapitole Návrhy a doporučení na zvýšení atraktivity města.  

Z pohledu obyvatel bylo zjištěno, ţe většina místních (73,6 %) je toho názoru, ţe 

situace ve městě se v průběhu let spíše zlepšila. Vysoké úrovně dosahuje i spokojenost se 

ţivotem ve městě, 76,4 % dotázaných je spíše spokojeno. Z této spokojenosti vyplývá i fakt, 

ţe většina respondentů (73,6 %) plánuje ve městě Jeseník trvale zůstat. Ti, kteří uvedli, ţe ve 

městě zůstat nechtějí, nejčastěji uváděli větší nabídku pracovních míst, kvalitnější 

zdravotnické služby, větší kulturní a společenské vyžití jako motivy, které by jejich názor na 

odchod z města mohly ovlivnit. 

Mezi hlavní důvody návštěvy města Jeseník patří u návštěvníků lázně, poznání, 

relaxace, turistika a sport. Hodnocení pobytu ve městě Jeseník a jeho okolí bylo pouze 

pozitivní, nevyskytlo se ţádné negativní hodnocení. S tím souvisí i fakt, ţe všichni dotázaní 

návštěvníci plánují město Jeseník opět navštívit. 
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Věřím, ţe poznatky získané z uskutečněného výzkumu budou pro město přínosem 

a zdrojem informací pro zvýšení efektivity a produktivity při rozhodování o současných 

problémech města. Celková spokojenost obyvatel i návštěvníků je pilířem pro dosaţení 

atraktivního a prosperujícího prostředí města. 

Výstupy práce budou poskytnuty vedoucímu Informačního centra Jeseník Marcelu 

Šosovi, který je zároveň členem zastupitelstva města. Dále budou informace předány řediteli 

Městské knihovny Vincence Priessnitze, panu Miloši Richterovi. 
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PŘÍLOHA Č. 1: ATRIBUTY MĚSTA 

 

Obr. 1.1: Znak města 

 

Zdroj: [33] 

 

 

 

Obr. 1.2: Prapor města 

 

Zdroj: [33] 

  



 

PŘÍLOHA Č. 2: NÁMĚSTÍ MĚSTA JESENÍK 

Obr. 2.1: Jesenické náměstí 

 
Zdroj: vlastní 

 

Obr. 2.2: Radnice města Jeseník 

 
Zdroj: vlastní  



 

PŘÍLOHA Č. 3: PLÁN MĚSTA 

Obr. 3.1: Plán města 

 

Zdroj: Informační centrum Jeseník 

 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 4: ROZPOČET MĚSTA ZA ROK 2010 A 2011 

 

Tab. 4.1: Rozpočet města (2010-2011) 

 

Poloţka rozpočtu 

(v tis. Kč) 
Rok 

PŘÍJMY 2010 2011 

Daňové příjmy 113 660 125 043 

Nedaňové příjmy 62 389 56 364 

Kapitálové příjmy 0 13 580 

Přijaté dotace 38 734 133 695 

Celkem příjmy 214 783 328 682 

Financování 7 808 15 797 

Celkem zdroje 222 591 344 479 

Zdroj: [33] 

Poloţka rozpočtu 

(v tis. Kč) 
Rok 

VÝDAJE 2010 2011 

Zeměděl. a lesní hospodářství 531 − 

Prům. a ostatní odvětví hos. 46 053 − 

Sluţby pro obyvatelstvo 61 478 − 

Soc. věci a pol. zaměstnanosti  17 350 − 

Bezpeč. státu a práv. ochrana 8 537 − 

Všeobec. veřej. správa a sluţby 88 642 − 

Celkem výdaje: 222 591 − 

 

 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 5: WELLNESS CENTRUM 

 

Obr. 5.1: Exteriér wellness centra 

 

Zdroj: [17] 

 

 

 

Obr. 5.2: Rekreační bazén 

 

Zdroj: [17]  



 

PŘÍLOHA Č. 6: STRUKTUROVANÝ DOTAZNÍK – OBYVATELÉ 

Dotazník pro OBYVATELE města Jeseník a jeho blízkého okolí 

Vážení respondenti, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který má sloužit ke zpracování bakalářské 

práce. Cílem této práce je nalézt možnosti zatraktivnění města Jeseník pro jeho obyvatele.  

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi nebudou nijak zneužity. Výsledky budou použity pouze jako 

podklad pro bakalářskou práci. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste dotazníku věnovali! 

Studentka VŠB-TUO Ekonomické fakulty, 

Kateřina Šafářová. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, OZNAČTE, PROSÍM, KŘÍŢKEM POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. 

1. Jak dlouho ţijete ve městě Jeseník nebo v jeho blízkém okolí? 

 (1) méně neţ 5 let   (2) 6-10 let   (3) více neţ 10 let  

 

2. Kde se informujete o dění ve městě? (Možnost označit více odpovědí.) 

 (1) místní zpravodaj     (2) Jesenický týdeník  

 (3) Šumperský a jesenický deník    (4) internetové stránky města 

 (5) informační tabule města    (6) informace nevyhledávám 

 (7) jiné………………………… 

 

3. Jak hodnotíte komunikaci (propagaci) kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě 

Jeseník? 

 (1) výborná     (2) dobrá    (3) nedostatečná 

 (4) nejsem schopen posoudit  

 

4. Ohodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás následující faktory ve městě důleţité a následně, jak 

jste s těmito faktory ve městě Jeseník spokojeni. 

(U každého faktoru křížkem ohodnoťte důležitost i spokojenost.) 

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen 

N – nejsem schopen ohodnotit 

 

  DŮLEŢITOST SPOKOJENOST 

4.1 SLUŢBY     1   2    3   4    5     1   2    3   4    5   N 

 (1) kvalita bydlení                                     

 (2) rozsah obchodní sítě                                    

 (3) rozsah restauračních zařízení                                   

 (4) kvalita restauračních zařízení                                   

  (6) rozsah zdravotnických sluţeb                                   

 (7) kvalita zdravotnických sluţeb                                   



 

 (8) rozsah vzdělávacích zařízení                                   

 (9) kvalita vzdělávacích zařízení                                   

 

 DŮLEŢITOST SPOKOJENOST 

4.2 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU  1   2    3   4    5     1   2    3   4    5   N 

 (1) mnoţství kulturních akcí                                    

 (2) úroveň kulturních akcí                                    

 (3) volnočasové aktivity pro děti a mládeţ                                   

 (4) sportovní moţnosti                                     

 (5) noční ţivot (bary, diskotéky)                                   

 (6) městská knihovna                                     

 (7) divadlo                                      

 (8) kino                                       

 (9) muzeum                                      

 

4.3 DOPRAVA     1   2    3   4    5     1   2    3   4    5   N 

 (1) dopravní dostupnost města                                    

 (2) úroveň komunikací                                     

 

4.4 PROSTŘEDÍ MĚSTA   1   2    3   4    5     1   2    3   4    5   N 

 (1) vzhled města                                     

 (2) čistota města                                     

 (3) okolní příroda                                     

 

5. Situace ve městě Jeseník se dle Vašeho názoru v posledních letech: 

 (1) velmi zlepšila     (2) spíše zlepšila 

 (3) spíše zhoršila     (4) velmi zhoršila 

 

6. V případě, ţe by město zřídilo wellness centrum, měli byste zájem o jeho návštěvu? 

 (1) rozhodně ANO     (2) spíše ANO 

 (3) spíše NE      (4) rozhodně NE 

 

7. Jak jste celkově se ţivotem ve městě a jeho okolí spokojeni? 

 (1) velmi spokojen     (2) spíše spokojen 

 (3) spíše nespokojen     (4) velmi nespokojen 

 

8. Plánujete ve městě Jeseník či jeho okolí trvale zůstat? 

 (1) rozhodně ANO     (2) spíše ANO 

 (3) spíše NE      (4) rozhodně NE 



 

9. V případě, ţe jste odpověděli „spíše NE“ či „rozhodně NE“, co by mohlo Váš názor 

změnit? (Možnost označit více odpovědí.) 

 (1) větší nabídka pracovních míst 

 (2) kvalitnější zdravotnické sluţby 

 (3) větší kulturní a společenské vyţití 

 (4) rozsáhlejší síť sluţeb a obchodů 

 (5) vyšší dopravní dostupnost města 

 (6) širší nabídka vzdělání (VOŠ, VŠ…) 

 (7) nic by můj názor nezměnilo 

 (8) jiné…………………………………………………………………………………… 

 

10. Kde bydlíte? 

 (1) přímo ve městě Jeseník 

 (2) v blízkém okolí města (Jesenicko) 

 

11. Pohlaví: 

 (1) ţena       (2) muţ 

 

12. Věk: 

 (1) 15-25 let       (2) 26-35 let 

 (3) 36-45 let       (4) 46-55 let 

 (5) 56-65  let       (6) 66 let a více 

 

13. Sociální status: 

 (1) zaměstnaný       (2) nezaměstnaný 

 (3) student        (4) důchodce 

 (5) jiné 

 

 

Ještě jednou velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 7: STRUKTUROVANÝ DOTAZNÍK – NÁVŠTĚVNÍCI 

Dotazník pro NÁVŠTĚVNÍKY města Jeseník 

Vážení respondenti, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který má sloužit ke zpracování bakalářské 

práce. Cílem této práce je nalézt možnosti zatraktivnění města Jeseník pro jeho návštěvníky.  

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi nebudou nijak zneužity. Výsledky budou použity pouze jako 

podklad pro bakalářskou práci. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste dotazníku věnovali! 

Studentka VŠB-TUO Ekonomické fakulty, 

Kateřina Šafářová. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, OZNAČTE, PROSÍM, KŘÍŢKEM POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. 

1. Město Jeseník jste navštívili: 

 (1) poprvé    (2) 2-4krát   (3) více neţ 5krát  

 

2. Jaké jsou hlavní důvody Vaší návštěvy města? (Možnost označit více odpovědí.) 

 (1) poznání (návštěva turistických atraktivit, historie, kultura…) 

 (2) relaxace (rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek…) 

 (3) turistika a sport 

 (4) lázně 

 (5) práce 

 (6) zábava 

 (7) návštěva příbuzných či známých 

 (8) jiný důvod…………………………………………………………………………… 

 

3. Neţ jste město Jeseník navštívili, kde jste o něm čerpali informace?  

(Možnost označit více odpovědí.) 

 (1) internet 

 (2) informační centrum v místě bydliště 

 (3) TV, rozhlas, tisk 

 (4) doporučení známých 

 (5) vlastní poznání a zkušenosti 

 (6) informace jsem nikde nečerpal 

 (7) jiné 

 

4. Jak hodnotíte komunikaci (propagaci) kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě 

Jeseník? 

 (1) výborná     (2) dobrá    (3) nedostatečná 

 (4) nejsem schopen posoudit  

 



 

5. Jak dlouhý plánujete svůj pobyt na Jesenicku? 

 (1) jednodenní bez noclehu (bez ubytování) 

 (2) 1-3 dny s noclehem 

 (3) 4-7 dní s noclehem 

 (4) déle neţ 7 dní 

 

6. Ohodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás následující faktory ve městě důleţité a 

následně, jak jste s těmito faktory ve městě Jeseník spokojeni. 

(U každého faktoru křížkem ohodnoťte důležitost i spokojenost.) 

Hodnocení důležitosti: 1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité 

Hodnocení spokojenosti: 1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen 

N – nejsem schopen ohodnotit 

 

 DŮLEŢITOST SPOKOJENOST 

6.1 SLUŢBY 1   2    3   4    5    1   2    3   4    5   N 

 (1) rozsah obchodní sítě                                 

 (2) rozsah ubytovacích moţností                                 

 (3) kvalita ubytovacích moţností                                 

 (4) rozsah restauračních zařízení                                 

 (5) kvalita restauračních zařízení                                 

 

6.2 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 1   2    3   4    5    1   2    3   4    5   N 

 (1) mnoţství kulturních akcí                                 

 (2) úroveň kulturních akcí                                 

 (3) volnočasové aktivity pro děti a mládeţ                                 

 (4) sportovní moţnosti                                 

 (5) noční ţivot (bary, diskotéky)                                 

 (6) městská knihovna                                 

 (7) divadlo                                 

 (8) kino                                 

 (9) muzeum                                 

 

6.3 DOPRAVA 1   2    3   4    5    1   2    3   4    5   N 

 (1) dopravní dostupnost města                                 

 (2) úroveň komunikací                                 

 

6.4 PROSTŘEDÍ MĚSTA 1   2    3   4    5    1   2    3   4    5   N 

 (1) vzhled města                                 

 (2) čistota města                                 

 (3) okolní příroda                                 

  



 

7. V případě, ţe by město zřídilo wellness centrum, měli byste zájem o jeho návštěvu? 

 (1) rozhodně ANO  (2) spíše ANO 

 (3) spíše NE  (4) rozhodně NE 

 

8. Jak celkově hodnotíte svůj pobyt na Jesenicku? 

 (1) velmi pozitivně  (2) spíše pozitivně 

 (3) spíše negativně  (4) velmi negativně 

 

9. Plánujete někdy opět navštívit město Jeseník? 

 (1) rozhodně ANO  (2) spíše ANO 

 (3) spíše NE  (4) rozhodně NE 

 

10. Uveďte kraj, ve kterém bydlíte: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Pohlaví: 

 (1) ţena  (2) muţ 

 

12. Věk: 

 (1) 15-25 let   (2) 26-35 let 

 (3) 36-45 let   (4) 46-55 let 

 (5) 56-65 let   (6) 66 let a více 

 

13. Sociální status: 

 (1) zaměstnaný   (2) nezaměstnaný 

 (3) student   (4) důchodce 

 (5) jiné 

 

 

Ještě jednou velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 8: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 1. STUPNĚ – OBYVATELÉ 

Obr. 8.1: Délka ţivota ve městě Jeseník a jeho okolí 

 

Obr. 8.2: Zdroje informací 

 

 

Obr. 8.3: Hodnocení propagace akcí ve městě Jeseník  

 



 

Obr. 8.4: Hodnocení situace ve městě Jeseník  

 

Obr. 8.5: Zájem o wellness centrum  

 

Obr. 8.6: Spokojenost se ţivotem ve městě Jeseník   

 



 

Obr. 8.7: Potencionální trvalé usazení ve městě Jeseník  

 

Obr. 8.8: Faktory, které mohou změnit názor na odchod z města Jeseník 

 

Obr. 8.9: Místo trvalého bydliště 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 9: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 1. STUPNĚ – NÁVŠTĚVNÍCI 

Obr. 9.1: Návštěva města Jeseník 

 

Obr. 9.2: Důvody návštěvy města 

 

Obr. 9.3: Informační zdroje 

 



 

Obr. 9.4: Hodnocení propagace akcí ve městě Jeseník  

 

Obr. 9.5: Délka pobytu 

 
 

Obr. 9.6: Zájem o wellness centrum 

 



 

Obr. 9.7: Hodnocení pobytu na Jesenicku 

 

Obr. 9.8: Moţný návrat do města Jeseník 

 

Tab. 9.1: Kraj 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 Jihočeský 2 3,2 

Jihomoravský 4 6,5 

Královehradecký 2 3,2 

Moravskoslezský 6 9,7 

Olomoucký 23 37,1 

Pardubický 4 6,5 

Praha 4 6,5 

Středočeský 6 9,7 

Ústecký 3 4,8 

Vysočina 4 6,5 

Zlínský 4 6,5 

Celkem 62 100,0 



 

PŘÍLOHA Č. 10: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 2. STUPNĚ – OBYVATELÉ 

Tab. 10.1: Hodnocení propagace akcí ve městě Jeseník (dle pohlaví)  

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Hodnocení propagace 

akcí ve městě Jeseník: 

výborná Počet 3 2 5 

Očekávaný počet 3,4 1,6 5,0 

% z celku 2,8% 1,9% 4,7% 

dobrá Počet 46 21 67 

Očekávaný počet 45,5 21,5 67,0 

% z celku 43,4% 19,8% 63,2% 

nedostatečná Počet 9 5 14 

Očekávaný počet 9,5 4,5 14,0 

% z celku 8,5% 4,7% 13,2% 

nejsem schopen 

posoudit 

Počet 14 6 20 

Očekávaný počet 13,6 6,4 20,0 

% z celku 13,2% 5,7% 18,9% 

Celkem Počet 72 34 106 

Očekávaný počet 72,0 34,0 106,0 

% z celku 67,9% 32,1% 100,0% 

 

Tab. 10.2: Hodnocení situace ve městě Jeseník (dle pohlaví) 

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Hodnocení situace ve 

městě Jeseník: 

velmi zlepšila Počet 4 2 6 

Očekávaný počet 4,1 1,9 6,0 

% z celku 3,8% 1,9% 5,7% 

spíše zlepšila Počet 56 22 78 

Očekávaný počet 53,0 25,0 78,0 

% z celku 52,8% 20,8% 73,6% 

spíše zhoršila Počet 12 10 22 

Očekávaný počet 14,9 7,1 22,0 

% z celku 11,3% 9,4% 20,8% 

Celkem Počet 72 34 106 

Očekávaný počet 72,0 34,0 106,0 

% z celku 67,9% 32,1% 100,0% 

 

  



 

Tab. 10.3: Zájem o wellness centrum (dle pohlaví) 

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Zájem o wellness 

centrum: 

rozhodně ANO Počet 19 9 28 

Očekávaný počet 19,0 9,0 28,0 

% z celku 17,9% 8,5% 26,4% 

spíše ANO Počet 28 13 41 

Očekávaný počet 27,8 13,2 41,0 

% z celku 26,4% 12,3% 38,7% 

spíše NE Počet 22 7 29 

Očekávaný počet 19,7 9,3 29,0 

% z celku 20,8% 6,6% 27,4% 

rozhodně NE Počet 3 5 8 

Očekávaný počet 5,4 2,6 8,0 

% z celku 2,8% 4,7% 7,5% 

Celkem Počet 72 34 106 

Očekávaný počet 72,0 34,0 106,0 

% z celku 67,9% 32,1% 100,0% 

 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 11: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 2. STUPNĚ – NÁVŠTĚVNÍCI 

Tab. 11.1: Hodnocení propagace akcí ve městě Jeseník (dle pohlaví) 

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Hodnocení propagace 

akcí ve městě Jeseník: 

výborná Počet 9 4 13 

Očekávaný počet 7,8 5,2 13,0 

% z celku 14,5% 6,5% 21,0% 

dobrá Počet 14 17 31 

Očekávaný počet 18,5 12,5 31,0 

% z celku 22,6% 27,4% 50,0% 

nedostatečná Počet 7 1 8 

Očekávaný počet 4,8 3,2 8,0 

% z celku 11,3% 1,6% 12,9% 

nejsem schopen posoudit Počet 7 3 10 

Očekávaný počet 6,0 4,0 10,0 

% z celku 11,3% 4,8% 16,1% 

Celkem Počet 37 25 62 

Očekávaný počet 37,0 25,0 62,0 

% z celku 59,7% 40,3% 100,0% 

 
  



 

Tab. 11.2: Zájem o wellness centrum (dle pohlaví) 

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Zájem o wellness 

centrum: 

rozhodně ANO Počet 8 4 12 

Očekávaný počet 7,2 4,8 12,0 

% z celku 12,9% 6,5% 19,4% 

spíše ANO Počet 23 13 36 

Očekávaný počet 21,5 14,5 36,0 

% z celku 37,1% 21,0% 58,1% 

spíše NE Počet 6 6 12 

Očekávaný počet 7,2 4,8 12,0 

% z celku 9,7% 9,7% 19,4% 

rozhodně NE Počet 0 2 2 

Očekávaný počet 1,2 ,8 2,0 

% z celku ,0% 3,2% 3,2% 

Celkem Počet 37 25 62 

Očekávaný počet 37,0 25,0 62,0 

% z celku 59,7% 40,3% 100,0% 

 

 
Tab. 11.3: Moţný návrat do města Jeseník (dle pohlaví) 

 
Pohlaví: 

Celkem ţena muţ 

Moţný návrat do města 

Jeseník: 

rozhodně ANO Počet 29 19 48 

Očekávaný počet 28,6 19,4 48,0 

% z celku 46,8% 30,6% 77,4% 

spíše ANO Počet 8 6 14 

Očekávaný počet 8,4 5,6 14,0 

% z celku 12,9% 9,7% 22,6% 

Celkem Počet 37 25 62 

Očekávaný počet 37,0 25,0 62,0 

% z celku 59,7% 40,3% 100,0% 

 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 12: POZIČNÍ MAPY – HODNOCENÍ OBYVATEL 

Obr. 12.1: Poziční mapa – Doprava (obyvatelé)  

 

 

 

Obr. 12.2: Poziční mapa - Prostředí města (obyvatelé)  
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PŘÍLOHA Č. 13: POZIČNÍ MAPY – HODNOCENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 

Obr. 13.1: Poziční mapa – Doprava (návštěvníci)  

 

 

 

Obr. 13.2: Poziční mapa – Prostředí města (návštěvníci) 
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PŘÍLOHA Č. 14: POZIČNÍ MAPY – SROVNÁNÍ 

Obr. 14.1: Poziční mapa – Doprava (srovnání) 

 

 

 

Obr. 14.2: Poziční mapa – Prostředí města (srovnání) 
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PŘÍLOHA Č. 15: PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ DLE DEMOGRAFICKÝCH OTÁZEK - OBYVATELÉ 

 

Tab. 15.1: Obyvatelé - spokojenost v % 

  

Ø celková 

spokojenost 

Ø spokojenost 

podle pohlaví 
Věk Sociální status 

ţeny muţi 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a více zaměstnaný nezaměstnaný student důchodce jiné 

Sluţby 53,8 53,1 55,2 51,4 54,7 53,1 53,2 49,5 57,8 52,3 56,9 51,6 54,6 71,4 

Trávení volného času 61,0 61,2 60,3 56,6 62,9 63,4 60,2 59,6 63,7 62,0 64,7 56,4 60,1 77,8 

Doprava 38,0 39,5 34,9 46,8 28,9 42,9 31,3 35,8 42,9 36,0 25,0 46,6 38,0 41,7 

Prostředí města 63,5 62,1 66,7 62,2 67,1 67,3 62,4 61,6 66,2 68,1 58,3 61,4 41,7 69,4 

 

 

Tab. 15.2: Obyvatelé – důleţitost (1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité) 

  

Ø celková 

důleţitost 

Ø důleţitost 

podle pohlaví 
Věk Sociální status 

ţeny muţi 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a více zaměstnaný nezaměstnaný student důchodce jiné 

Sluţby 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 2,0 2,2 1,9 1,7 1,8 1,7 2,1 2,2 

Trávení volného času 2,2 2,1 2,4 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 2,1 2,4 1,8 

Doprava 1,7 1,7 1,7 1,4 1,6 1,4 1,6 2,2 1,7 1,4 1,8 1,4 2,3 1,3 

Prostředí města 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,3 1,7 1,8 1,5 1,4 1,7 1,3 1,9 1,4 

  



 

PŘÍLOHA Č. 16: PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ DLE DEMOGRAFICKÝCH OTÁZEK – NÁVŠTĚVNÍCI 

 

Tab. 16.1: Návštěvníci - spokojenost v % 

  

Ø celková 

spokojenost 

Ø spokojenost 

podle pohlaví 
Věk Sociální status 

ţeny muţi 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a více zaměstnaný nezaměstnaný student důchodce jiné 

Sluţby 74,2 76,9 70,6 72,3 70,7 67,5 81,9 81,3 65,0 76,3 75,0 79,6 74,6 66,8 

Trávení volného času 64,1 63,9 64,2 61,6 63,4 55,9 64,9 70,1 36,1 63,7 70,8 63,1 66,9 53,9 

Doprava 63,2 63,9 62,3 45,0 62,9 56,9 73,4 59,4 87,5 60,6 68,8 60,4 62,5 70,8 

Prostředí města 78,8 77,5 80,9 77,5 79,2 75,0 82,2 77,1 91,7 84,5 79,2 70,8 75,0 72,6 

 

 

Tab. 16.2: Návštěvníci – důleţitost (1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité) 

  

Ø celková 

důleţitost 

Ø důleţitost 

podle pohlaví 
Věk Sociální status 

ţeny muţi 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a více zaměstnaný nezaměstnaný student důchodce jiné 

Sluţby 2,1 2,1 2,1 2,8 2,0 2,0 1,7 2,3 3,0 1,8 1,8 2,8 2,7 2,1 

Trávení volného času 2,6 2,6 2,6 2,9 2,4 2,3 3,0 2,3 3,9 2,7 2,2 2,3 2,7 2,7 

Doprava 1,8 1,7 1,9 2,2 1,8 1,8 1,6 1,3 3,0 1,7 1,0 1,8 1,8 2,2 

Prostředí města 1,3 1,3 1,4 2,0 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 2,3 1,0 1,2 

 


