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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je veřejná správa, a sice oblast základní územní 

samosprávy obce. Pokud chce obec dosáhnout spokojenosti svých obyvatelů, musí usilovat 

o uspokojování jejich potřeb a přání a pečovat o rozvoj svého území, všemi dostupnými 

metodami a technikami. 

Občan je z hlediska marketingu chápán jako zákazník, který neustále porovnává 

kvalitu a vyžaduje určitý standard. Malé obce by neměli podceňovat důležitost využití 

marketingu ve své vesnici. Díky využití, byť jen části, marketingových nástrojů, může 

obec předejít řadě problémů, se kterými by si jinak nevěděla rady. Nezbytností je v dnešní 

době zejména provádění marketingových výzkumů a určení správné marketingové 

strategie, kterou by se měl nejen každý podnik, ale i management obce řídit. 

Diplomová práci, která se konkrétně týká spokojenosti obyvatel se službami obce, 

byla zpracována v obci Postřelmov. Volba obce byla jednoznačná z tohodůvodu,  

že se jedná o vesnici s ideální polohou a velikostí, a která dokáže nabídnout kvalitní 

zázemí pro své občany. Práce by mohla ve všech směrech dopomoci místnímu vedení 

obecního úřadu se zkvalitněním a zefektivněním služeb, které nabízí svým občanům. 

Dalším důvodem volby právě této obce byla i zvědavost, jak budou místní obyvatelé 

reagovat na dotazování a zda budou chtít vyjádřit svůj názor na nabízené služby.  

Hlavním cílem diplomové práce bude provést analýzu názorů a postojů místního 

obyvatelstva. Dále pak zjistit, jak si stojí poskytované služby z pohledu obyvatel a posléze 

vytvořit návrhy a doporučení ke zvýšení spokojenosti občanů prostřednictvím 

marketingového výzkumu. Práce bude zaměřena obzvláště na oblasti, které se týkají 

vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, bezpečnosti, kvality poskytovaných 

informací, prostředky, které zprostředkovávají informace občanům, dopravní dostupnost 

a v neposlední řadě komunálních služeb, zpracování a sběr odpadů a kvality zaměstnanců 

samotného obecního úřadu.  

Pro zajištění dat důležitých pro výzkum bude využito kvantitativního výzkumu,  

a sice metody osobního dotazování prostřednictvím písemného dotazníku. Výzkum 

proběhne ve dvou etapách – přípravné a realizační. Vyplňovat jej budou pouze občané 

obce Postřelmov, přímo v obci v místech vysokého výskytu osob. Jeho prostřednictvím 

budu schopna identifikovat služby, které jsou podle respondentů nedostačující  
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a navrhnout možné obměny do budoucnosti. Při výzkumu budou taktéž využity sekundární 

dat, jako např. údaje statistického úřadu či rozpočet obce Postřelmov. 

Výsledky této prácepovedou k formulaci takových návrhů a doporučení, která bude 

moci obec Postřelmov využít k efektivnějšímu rozhodování svých budoucích aktivit  

a do dalších let zabezpečit spokojenost svých občanů.  
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2 Charakteristika obce Postřelmov 

Dle zákona České republiky je obec „základním územním samosprávním 

společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dále je 

definována jako veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívajících“.1 

Obec taková, jakou ji známe dnes, vznikla v rámci reforem z roku 1850, kdy byly 

zákonem zrušeny panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly 

právě obce. [22] 

Tato kapitola je zaměřena na představení obce Postřelmov, na její historický vývoj, 

polohu a charakteristiky týkající se místního obyvatelstva. Dále je zde uveden popis 

služeb, které jsou v obci poskytovány a SWOT analýza obce. 

 

2.1 Historie obce 
Původní název obce byl zcela jiný, své dnešní jméno získala až díky nechvalné 

události, kdy se sedláci vzbouřili proti místnímu pánu dvora. Sedláci pána dvora postřelili  

a za to měli být potrestáni. Naštěstí pro vzbouřence se okolní rytíři přimluvili a nakonec 

potrestáni nebyli. Aby na tuto drzost ovšem nikdy nezapomněli, pojmenoval vesnici 

v češtině Postřelimow (od slova postřelit) a v němčině Heilendorf (od slova uzdravit). [14] 

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1349. Po celé 14 století byla 

vesnice rozdělena mezi více vlastníků – světských pánů i církev. Mezi významné 

vlastnické rody patřili bratři Znatovi a Zikmundovi ze Zvole či Petr z Žerotína. [3] [26] 

Obec Postřelmov byla v minulosti výhradně zemědělskou obcí. Žili zde hlavně 

sedláci a majitelé gruntů. V 19. století zažila obec průmyslový rozkvět. Prvním zdejším 

podnikatelem byl Jan Večeřa, který do obce přesunul svou zámečnickou dílnu. Firmu 

později získal Josef Vítek, který továrnu rozšířil o slévárnu šedé litiny. Tato továrna  

se stala stěžejní pro život obce. V roce 1909 vznikly další dvě velké továrny. Vznikly  

zde i menší podniky jako např. výrobna potřeb pro knihtiskárny, filiálka výroby 

                                                           
1Zákon ČR o obcích (obecním zřízení) č. 2/2003 Sb. ve znění dřívějších předpisů 
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cementového zboží a krycí lepenky a družstevní lihovar. V pozdějších letech bylo založeno 

družstvo, rolnická záložna, pošta, obecní spořitelna, dvě školy (obecní a farní). [3] 

Díky značnému rozvoji průmyslového podnikání na konci 19. a začátku 20. století 

zaznamenala obec značný nárůst obyvatel (viz. Tab. 2.1). V této době vznikly 

v Postřelmově významné strojírenské výrobny, lihovar a výrobna dehtu. V době okupace 

za druhé světové války zaznamenala obec značný pokles obyvatelstva, a to hlavně z toho 

důvodu, že německá část obyvatel byla odsunuta. Po 2. světové válce se opět zvýšil počet 

obyvatel díky vzniku národního podniku Moravskoslezské elektrotechnické závody 

(MEZ). [26] 

Tab. 2.1: Počet obyvatel v letech 1869 - 1980 

Rok Počet obyvatel 
1869 855 
1880 1 145 
1890 1 179 
1900 1 316 
1910 1 767 
1921 1 798 
1930 1 975 
1950 1 735 
1961 2 148 
1970 2 429 
1980 2 819 

   Zdroj: [23] 

 

2.2 Současnost obce 
 Obec Postřelmov je třítisícovou obcí, jejíž úroveň se neustále zvyšuje. Disponuje 

dobrou občanskou vybaveností a dobrou železniční i silniční dostupností. Nachází  

se zde zdravotní středisko, mateřská škola, penzion pro seniory, nově vybudovaná 

víceúčelová tělocvična, taneční sál, fotbalové hřiště, tenisové kurty a kulturní dům s kinem 

a veřejnou knihovnou. 

 K dispozici je taktéž bohatá síť prodejen a služeb, např. fitcentrum, několik 

kadeřnictví a restauračních zařízení. Většina obyvatel je zaměstnána v místním 

strojírenském podniku Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod. 

  



12 
 

Tab. 2.2: Souhrnné informace 

Ukazatel Obec Postřelmov 
Status: Obec 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Šumperk 
Obec s rozšířenou působností: Zábřeh 
Pověřená obec: Zábřeh 
Katastrální výměra (ha): 955 
Počet obyvatel (2010): 3 248 
Nadmořská výška (m): 284  
PSČ: 789 69 
Části obce: 1 
Katastrální území: 1 
Starosta obce: Jaroslav Nimrichtr 

Zdroj: [34] 

 

2.2.1 Poloha obce 

 Obec je součástí Olomouckého kraje a nachází se v okrese Šumperk. Postřelmov 

leží na půl cesty mezi městem Zábřeh a okresním městem Šumperk. Rozprostírá  

se v podhůří Jeseníků, v blízké dojezdové vzdálenosti od hanácké metropole Olomouc  

a CHKO Litovelské Pomoraví. Nachází se v rovinatém terénu s nadmořskou výškou 284 m 

se souřadnicemi 49°54´54´´ východní délky. Obcí protéká řeka Morava, do které se zde 

vlévá řeka Desná. Postřelmov ze všech stran obklopují úrodná pole a louky. [32] [31] 

Tab. 2.3: Normalizovaná klasifikace územního celku Postřelmov 

NUTS5 (LAU 2): CZ0715540773 - Obec 
NUTS 4 (LAU CZ0715 - Šumperk 
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj 
NUTS2: CZ07 - Střední Morava 

Zdroj: [34] 

 

2.2.2 Struktura obyvatelstva 

Na rozvoj obce měl největší vliv vznik průmyslového závodu MEZ Postřelmov 

(dnes Slováckých strojíren a.s. Uherský Brod) v roce 1945. Od konce druhé světové války se počet 

obyvatel v obci zdvojnásobil. Do roku 1990 počet obyvatel narostl až na 3000 obyvatel,  

od této doby se růst stabilizoval. Podle informací uvedených na Regionálním informačním 
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servisu, bylo v roce 2011 v obci zapsáno 3 24 obyvatel, z toho 1551 mužů a 1689 žen. Obyvatel 

v produktivním věku bylo v obci 2 328. V témže roce se v obci narodilo 32 dětí a zemřelo  

31 občanů. Nejvíce jsou v obci zastoupeni obyvatelé ve věku 15 – 59 let, a sice 2 057 občanů. 

Migrační saldo obce je pozitivní (+12 obyvatel). Do obce se přistěhovalo 67 lidí a vystěhovalo 55. 

V obci se nachází 552 trvale obydlených domů a 1157 obydlených bytů. Nezaměstnanost v obci 

činila 13,75 %. [34] 

  Tab. 2.4: Počet obyvatel v letech 1990 - 2010 

Rok Počet obyvatel 
1990 3 259 
1991 3 204 
1995 3 190 
2000 3 230 
2001 3 235 
2002 3 264 
2004 3 285 
2005 3 242 
2006 3 231 
2009 3 227 
2010 3 240 

   Zdroj: [23] 

 

2.2.3 Historické a kulturní památky 

 V obci jsou díky bohaté historii k vidění mnohé pamětihodnosti. Je zde několik 

statků, které svojí architekturou, zvláště arkádovým zápražím, portálem vrat nebo 

zdobenou fasádou, poukazují na 19. Století. Dodnes se zachovalo několik stavení, mezi 

nimi i památkově chráněný tzv. Jursův statek z roku 1837, který je dojným domem 

pedagoga a vydavatele učebnic Jana Jursy (1853 – 1938). [3] [26] 

 Nachází se zde i několik státem chráněných památek, nejvýznamnější z nich je 

hrobka Bukůvků z r. 1592 s mumiemi. Cenná je i raně barokní kaple sv. Prokopa u silnice 

k obci Chromeč z roku 1969, barokní Kaple Nanebevzetí Panny Marie (v zahradě domu  

čp. 54) z konce 18. Století či kostel Svatého Matouše. Za zmínku také stojí socha svatého 

Jana Nepomuckého, která byla přestěhována od železniční trati na místní hřbitov. [3] [26] 
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2.2.4 Společenský život v obci 

 Pro společenský život v obci Postřelmov je stěžejní hlavně oblast kultury a sportu. 

Díky dobré vybavenosti nově postavené tělocvičny, fitcentra a fotbalového hřiště  

se občané mohou realizovat v mnoha různých oblastech sportu. Největší tělovýchovný 

spolek je TJ Sokol, který vede oddíly florbalu, basketbalu, stolního tenisu, futsalu  

a volejbalu. Dále se v obci nachází oddíl kopané. V obci se ještě nachází tenisové kurty  

a dvě sportovní hřiště, která čekají v nejbližších letech rekonstrukce. [27] 

 Pro malé i větší děti je k dispozici bohatá nabídka kroužků, které se konají 

v prostorách kulturního domu. Jde například o kroužek keramiky, flétny, moderního tance, 

klasického tance či výuka angličtiny. Pro zájemce o folklorní tanec je zde soubor 

Markovice. Děti se mohou také přihlásit do skautského oddílu či do oddílu dobrovolných 

hasičů. [27] 

 V obci se nachází také mateřská škola a základní škola a kulturní dům. Obec  

ve spolupráci s místním hasičským sborem, pracovníky školy či myslivci každoročně 

pořádá plesy, které se odehrávají ve staré tělocvičně (dnes pouze taneční sál), která  

se nachází v centru obce a disponuje velice dobrým zázemím z hlediska sociálních 

zařízení, kuchyňského vybavení i tanečních prostorů. 

 

2.2.5 Symboly obce 

 Oba symboly obce Postřelmov vychází z jejího názvu. Vlajku tvoří pět šikmých 

pruhů – černý, bílý, červený, bílý a černý. Na středu červeného pole je vyobrazen býlí šíp 

hrotem k dolnímu rohu. [28] 

Znakem obce je štít rozdělený červeným zvýšeným hrotem. Uvnitř je umístěna 

zlatá koruna, ve které sedí dvouocasý korunovaný lev držící stříbrnou střelu hrotem dolů. 

[3] 
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Obr. 2.1: Vlajka obce   Obr. 2.2: Znak obce 

 

  

 Zdroj:[28]     Zdroj:[28] 

  

2.2.6 Služby obce 

 Co se týče služeb, tak obec Postřelmov poskytuje svým obyvatelům, firmám  

či případným návštěvníkům celou škálu. Obec zabezpečuje veškeré komunální služby, jako 

úklid a údržba silnic, veřejného osvětlení, kanalizací i veřejný vodovod. Obec také 

poskytuje služby vzdělávacího charakteru prostřednictvím základní a mateřské školy.  

Komunální služby 

Obec zabezpečuje veškeré služby týkající se provozu systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2012 jsou 

poplatky za tyto služby stanoveny ve výši 460,- Kč/ na jednoho občana a rok. Občané 

mohou úhradu poplatku provádět převodem na účet obce nebo v hotovosti na pokladně 

OÚ, buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách: 230,- Kč za I. pololetí do 31. 3. 2012  

a 230,- Kč za II. pololetí do 30. 9. 2012. Poplatek za vodné a stočné pro rok 2012 byl 

stanoven na vodné 18,- Kč/m³  a stočné 30,- Kč/m³. [40] 

Základní škola 

Základní škola je příspěvkovou organizací a nachází se nedaleko obecního centra. 

Povinnou školní docházku zde lze absolvovat od 1. až do 9. třídy. V prostorách školy  

je dětem k dispozici několik počítačových učeben, hudební třída, venkovní sportovní hřiště 

a kuchyni s jídelnou, která prošla v nedávné minulosti celkovou rekonstrukcí. Škola nemá 

vlastní tělocvičnu, ale žáci dochází do blízké víceúčelové sportovní haly. Děti mohou  

ve škole navštěvovat různé kroužky a v odpoledních hodinách mohou navštěvovat školní 

družinu. Na škole učí převážně pedagogové ženského pohlaví, muži jsou ovšem v menší 

míře taktéž zastoupeni.  
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Mateřská škola 

Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti základní školy a nabízí nejmladším 

dětem mnoho pestrých aktivit. Dětem je dispozici hřiště pro nejmenší, jsou  

zde např. prolézačky, houpačky, domečky a pískoviště. V prostorách mateřské školy jsou 

konány výtvarné soutěže či hraní pohádek pro rodiče. Mateřská škola prošla v roce 2011 

rozsáhlou rekonstrukci, kdy došlo k výměně oken, zateplení budovy a vykácení starých 

dřevin. 

Zdravotnické zařízení 

 Obec zabezpečuje i chod zdravotního střediska. K dispozici jsou občanům tři 

praktičtí lékaři, včetně dětské lékařky, tři zubní lékaři a gynekologická ordinace. Nachází  

se zde i rehabilitační ordinace a zubní laboratoř. Jednou do týdne dojíždí do zařízení 

diabetoložka.  Součástí střediska je taktéž lékárna, která se nachází v suterénu budovy. 

Zdravotní středisko získalo v roce 2011 nová plastová okna i dveře a do budoucna  

se plánuje s vybudováním výtahu. 

Restaurace a hostince  

 K dispozici místním občanům i návštěvníkům obce jsou tři hostince (Hospůdka  

u Andělíčka, U Kevina a Kavárna Srdíčko). Jsou zde i tři restaurace Tiffany, kde je 

možnost zahrát si kulečník či stolní tenis, dále pak restaurace Pohoda a Špice.  

Pošta 

 V obci je také k dispozici Česká pošta s.p., která je situována na začátku obce 

směrem od města Zábřeh. Nabízí zdejším obyvatelům kompletní služby – poštovní, 

peněžní a kurýrní. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 08:00 do 11:00 a od 13:30  

do 16:30 hodin.  

Kulturní dům 

Služby z oblasti kultury jsou zabezpečeny prostřednictvím četných kulturních akcí, 

které se konají především v kulturním domě Postřelmov. Součástí kulturního domu je také 

kino, které promítá jednou do týdne zpravidla ve středu v 18:00. Minimálně jednou  

do měsíce je zařazeno hudební či divadelní představení. Dále je v těchto prostorách 

situována tzv. Minigaleria Na verandě a konají se zde různé zájmové kroužky  
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(např. keramika, flétna, hra na klavír, atd.). V prvním patře je umístěna menší knihovna.  

O celkový chod kulturního domu se stará paní Zdeňka Hrachovinová.  

Další služby 

Dále se zde nachází Česká spořitelna a bankomat České spořitelny. Kromě toho 

zabezpečuje obec i provoz domova s pečovatelskou službou a domova důchodců. Nová 

tělocvična, kterou taktéž obec provozuje, poskytuje obyvatelům komplexní sportovní  

a volnočasové služby.  

Informační služby jsou zabezpečeny prostřednictvím měsíčníku Střela, 

informačních tabulí, které jsou umístěny u obecního úřadu a také prostřednictvím hlášení 

místního rozhlasu a webovými stránkami obce. 

 Doprava je zde zabezpečena prostřednictvím autobusů i vlaků. V obci se nachází tři 

autobusové a jedna vlaková zastávka. Provozovatelem autobusové dopravy je VEOLIA 

TRANSPORT MORAVA, a.s. a vlakové dopravy jsou ČD, a.s.  

 

2.3 Obecní rozpočet, dotace a fondy 
Každé město či obec musí na každý následující rok vytvářet a schvalovat vlastní 

rozpočet. Tento rozpočet do značné míry ovlivňuje chod obce a rozhodování správy obce. 

Prostřednictvím tohoto dokumentu jsou financovány především zájmy veřejného sektoru. 

Zastupitelstvo obce Postřelmov sestavilo rozpočet pro rok 2013 jako ztrátový, tedy výdaje 

obce přesahují příjmy.  

V rozpočtu na rok 2012 (Příloha č. 6) jsou výdaje obce stanoveny na 48 681 Kč. 

Největší položkou na straně výdajů jsou poplatky za nákup ostatních služeb 8 900 Kč. 

Významné částky jsou také vynaloženy na komunální služby, platby zaměstnancům, 

povinné sociální zabezpečení, platbu daní do státního rozpočtu, opravu budov, hal a staveb, 

na opravy a udržování či neinvestované příspěvky právnickým osobám. S ohledem  

na rozpočet z předešlého roku lze konstatovat, že se výdaje pro rok 2012 vesměs všechny 

zvýšily. Výrazněji se zvýšily výdaje na platy zaměstnancům, s čímž je spojené i sociální  

a zdravotní pojištění, dále pak došlo ke zvýšení poplatků za plyn, elektrickou energii  

a správa budov, hal a staveb. Jediná položka, která se oproti roku 2011 výrazně snížila, 

jsou výdaje za opravy a udržování.   
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Obec Postřelmov získala pro rok 2012 dotaci ve výši 3 mil. Kč na revitalizaci 

zeleně a zlepšování stavu přírody a krajiny na ulicích Nová, U Mýta a Závořická. Dotace 

z programu Operačního programu Životního prostředí činí 75 %. O získání dotace obec 

usilovala již od roku 2004. V tomto roce byl projekt veřejně projednán a schválen obecním 

zastupitelstvem. Díky kladnému hodnocení projektu od Agentury ochrany přírody a kraji 

ČR a Státního fondu životního prostředí ČR, získala obec danou dotaci. [39] 

Obec disponuje pro každý rok také sociálním fondem, který je určen pro splátky 

půjček, rekreace a kolektivní zájezdy, půjčky a sociální výpomoci, stravování, dary  

pro životní jubilea či ošatné a ostatní výdaje. Základní příděl tohoto fondu tvoří  

150 000 Kča z předešlého roku 2011 bylo převedeno 30 000 Kč. Největší položku výdajů 

tvoří v tomto fondu stravování 80 000 Kč a dary 55 000 Kč. Pro rok 2012 se předpokládají 

celkové výdaje na 190 000 Kč (Příloha č. 7).  

 

2.4 SWOT analýza obce Postřelmov 
 Následující tabulka zobrazuje faktorky SWOT analýzy obce Postřelmov. Tato 

analýza slouží k zobrazení silný a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Analýza byla 

sestavena na základě názorů dvou občanů a jednoho člena obecní rady.  

Všechny zde uvedené faktory byly odhodnoceny, přidány váhy a následně byly 

vytvořeny čtyři matice (viz. Příloha č. 2). Grafické zobrazení je vhodnější pro lepší 

pochopení váhy jednotlivých faktorů. 

Tab. 2.5: SWOT analýza obce Postřelmov 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Pozitivní Negativní

Silné stránky Slabé stránky

S1: Rozvinuté informační kanály obce (WWW stránky, Střela, ...) W1: Horší stav komunikací v obci

S2: Dopravní dostupnost, blízkost větších měst W2:Nízké finanční zdroje obce pro realizaci větších projektů

S3: Klidné prostředí pro bydlení W3:Špatná komunikace zastupitelstva s občany

S4: Čisté životní prostředí W4:Nedostatečné zázemí pro malé děti (hřiště, pískoviště)

S5: Plocha pro další výstavbu bytů/domů

S6: ZŠ a MŠ v obci

S7: Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou

Příležitosti Hrozby

O1: Dobrá poloha v oblasti okresních center T1: Nedostatečné množství pracovních příležitostí 

O2: Zlepšování nabídky sportovních a volnočasových zařízení v obci T2: Stárnutí místního obyvatelstva

O3: Udržování a zkvalitňování životního prostředí v obci T3: Odchod obyvatel do větších obcí a měst kraje

O4: Podpora malého a středního podnikání v obci

Typy faktorů

Ex
te

rn
í

In
te

rn
í

Obsah

faktorů
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 Nejsilnějšími stránkami obce jsou rozvinuté informační kanály, výborná dopravní 

dostupnost a blízkost větších měst, dále pak klidné prostředí pro bydlení a čisté životní 

prostředí. Obec by měla posílit snahu o zvětšování plochy pro další bytovou výstavbu  

a snažit se o zlepšování ZŠ a MŠ v obci. Taktéž by měl obec zvážit úsilí a pokusit  

se zlepšovat vybavenost technickou infrastrukturou.  

 Ze slabých stránek za největší pozornost obce Postřelmov stojí špatný stav 

komunikací. Kvalitní chodníky a vozovky jsou nezbytné pro spokojeného občany. Navíc 

špatný stav vozovek může způsobovat místním obyvatelům škody na jejich majetku, 

potažmo zvyšovat náklady na úhrady škody obci. Další slabou stránkou je nedostatek 

zázemí pro malé děti (hřiště, pískoviště). Tuto slabou stránku je třeba posilovat, k čemuž 

v posledních letech příliš nedochází. Vhodná by byla například výstavba multifunkčního 

venkovního hřiště. U faktoru špatná komunikace zastupitelstva s místními občany by bylo 

potřeba zvážit úsilí. Informovaný občan je občanem spokojeným.  

 Pro obec je nezbytné snažit se maximalizovat silné stránky, naopak slabé stránky je 

žádoucí co možná nejvíce utlumit.  

 Mezi příležitostmi jsou nejvýznamnější dobrá poloha v oblasti okresních center, 

dále pak udržování a zkvalitňování životního prostředí v obci a v neposlední řadě 

zlepšující se nabídky sportovních a volnočasových zařízení v obci. Podpora všech těchto 

faktorů poskytuje obci značnou příležitost pro růst spokojenosti zdejších občanů. 

S ohledem na přetrvávající ekonomickou krizi není zatím pro obec žádoucí investovat  

do podpory malého a středního podnikání.  

 Zásadními hrozbami obce Postřelmov je nedostatečné množství pracovních 

příležitostí, stárnutí místního obyvatelstva a odchod obyvatel do větších obcí a měst.   

Na všechny tyto faktory má obec jen malý vliv, může např. vytvářet pracovní místa  

pro dlouhodobě nezaměstnané či zasadit se o rozšíření územního plánu, tak aby do obce 

přicházeli stavět mladé rodiny s dětmi.  
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti 

3.1 Spokojenost zákazníka 

 

3.1.1 Definice spokojenosti 

Spokojenost zákazníka může být definována jako „souhrn pocitů vyvolaných 

rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu.“2 

Spokojenost je tedy u zákazníka do značné míry spojena s pocity, což znamená,  

že při měření spokojenosti jsou vlastně měřeny subjektivní pocity každého zákazníka. 

Je důležité si uvědomit, že lidé udávají míru své spokojenosti se službou ve vztahu 

ke svému očekávání, ve vztahu k předchozí zkušenosti, ve vztahu k ceně, ve vztahu 

k obecně uznávaným normám. Důležité je pro ně také schopnost uspokojit jejich okamžité, 

krátkodobé či dlouhodobé potřeby. Zda služba obsahuje určitá, předem stanovená, 

specifika a řeší zákazníkův problém. (16) 

Firmy, které se orientují na zákazníka, prvotně usilují o jejich spokojenost. 

Spokojený zákazník je faktorem, který zaručuje úspěch. Díky spokojeným zákazníkům 

získává firma mnoho přínosů. Nejen, že zákazník, jehož potřeby byly nadmíru uspokojeny, 

svůj nákup opakuje, ale je také méně citlivý na výkyvy v cenách. Nezanedbatelná je taktéž 

výhoda v podobě tzv. kladného slova z úst. (6) 

Měření spokojenosti se často provádí pomocí Evropského modelu spokojenosti 

zákazníka (ECSI). Podstatou tohoto modelu je sedm hypotetických proměnných, přičemž 

každá z nich je dána určitým počtem měřitelných proměnných. Vztah daných 

hypotetických proměnných je možné zobrazit v modelu (obr. 3.1). (6) 

  

                                                           
2NENDÁL Jaroslav. Měření vsystémech managementu jakosti. 2. Dopl. Vyd. Praha: Management Press, 
2004. 335 s. ISBN 80-726-1110-0 
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Obr. 3.1: Evropský model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: [14] s. 108 

 

3.1.2 Hodnota vnímaná zákazníkem 

Pro zákazníka představuje hodnota služby míru uspokojení jeho potřeb. Ovšem 

díky tomu, že služby mají nehmotný charakter, je jejich ocenění pro zákazníky náročné. 

Proto se zákazníky při rozlišování hodnoty jednotlivých služeb zaměřuje na srovnání 

užitku, který mu služba přinesla, s užitkem služby konkurenční. Zákazník volí takovou 

službu, která mu poskytuje nejvyšší získanou hodnotu. (18) 

 

Definování získané hodnoty3: 

 Získaná hodnota pro zákazníka – Jedná se o „rozdíl mezi celkovou hodnotou  

pro zákazníka a celkovými náklady marketingové nabídky – tzv. zisk“ zákazníka.“ 

 Celková hodnota pro zákazníka – Jedná se o „sumu hodnoty produktu, služeb 

zaměstnanců a image, které kupující z marketingové nabídky získá.“ 

 Celkové náklady pro zákazníka – Jedná se o „sumu všech finančních, časových, 

energetických a psychických nákladů spojených s marketingovou nabídkou.“ 

  

Kupující jsou ovlivněni řadou dalších důležitých faktorů. Dělají taková rozhodnutí, 

které považují za důležité z hlediska jejich osobního užitku. Koncepce získané hodnoty 

naznačuje, že firma musí nejprve odhadnout celkovou hodnotu a celkové náklady  

                                                           
3KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: GradaPublishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-
247-1545-2. 
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pro zákazníka. Musí zohlednit nabídku z hlediska marketingu i konkurence a na základě 

získaných údajů může rozhodnout, jestli jeho nabídka vyhovuje získané hodnotě  

pro zákazníka. (11) 

 

3.1.3 Kano model spokojenosti zákazníků 

Kano přišel s myšlenkou, že zlepšování služby nepovede automaticky k větší 

spokojenosti zákazníka. Na základě výzkumů došel k názoru, že ukazatele kvality služeb  

si nejsou v očích zákazníků rovny. [18] 

Kano rozděluje služby do tří skupin podle zákaznických požadavků [24]: 

1. Základní požadavky – jejich splnění nepovede ke zvýšení spokojenosti,  

ale pokud splněny nebudou, dojde ke snížení celkové spokojenosti zákazníka. 

2. Nevyslovené požadavky – nenaplnění požadavku nemá závratný vliv na růst 

spokojenosti, ale naopak jejich naplnění povede k podstatnému růst celkové 

spokojenosti, tzv. příjemně zákazníka překvapí. 

3. Vyslovené požadavky – dojde-li v tomto případě ke splnění požadavku, zvýší  

se i spokojenost – je zde lineární závislost.  

Obr. 3. 2: Kano model 

 

Zdroj: [18] s. 154 
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3.1.4 Metody zjišťování spokojenosti zákazníka 

Způsobů jak lze zjistit spokojenost zákazníků je několik. Kotler, ve své knize 

Marketing Management, uvádí čtyři základní způsoby, kterými je možné zjistit míru 

spokojenosti stávajících i nových zákazníků, a to [10]: 

Systém stížností a návrhů – tato metoda je založena na to, že zákazníci sami 

sdělují svá přání a návrhy. Častým prostředkem pro přání a stížnosti, jsou schránky 

umisťované v prostorách dané organizace či firmy. Dalším způsobem může být zákaznická 

telefonní linka, nebo knihy přání a stížností. Tento způsob je výhodný z důvodu možnosti 

rychlého odstranění závad, na druhou stranu je dokázáno, že pouze nepatrná část zákazníků 

si stěžuje.  

Průzkumy spokojenosti zákazníků – reaguje na nedokonalost systému stížností  

a návrhů. Průzkum probíhá na základě rozeslaných, osobních nebo telefonických 

dotazníků. Firmy by při dotazování neměli zapomenout na dotazy o původu 

nespokojenosti, zjišťovat jaká je pravděpodobnost, že si zákazník koupí daný produkt  

či službu znovu. Vhodné je také zjišťovat, zda je výrobek zákazníkem doporučován. 

V dnešní době jsou obzvláště důležité nezávislé průzkumy, které si nechávají dělat různé 

časopisy (Test) či TV pořady (Černé ovce).  

Fiktivní nakupování (Mystery Shopping) – podstatou jsou zde pracovníci firmy, 

kteří vystupují jako zákazníci. Jejich úkolem je provést nákup a zhodnotit všechny služby 

s ním spojené. Dále zkoumají také reklamaci a chování daného personálu. Zkoumají jak 

vlastní slabé a silné stránky, tak i stránky konkurence. [9] 

Analýza ztracených zákazníků – firma by měla, v případě odhodu zákazníka, 

zjistit, proč už zákazník nemá zájem nadále u firmy nakupovat. Zjišťování může provádět 

prostřednictvím výstupních pohovorů. Nezbytností je monitoring míry ztráty zákazníků. 

Pokud dochází k růstu této míry, jde o znamení, že firma přestala uspokojovat své 

zákazníky. 

 

  



24 
 

3.2 Definice a vlastnosti služeb 
 

3.2.1 Definice služeb 

Služba je chápána jako činnost, nebo soubor činností, které jsou více, či méně 

nehmotné. Je realizována ve vzájemném působení s poskytovatelem, s jeho zaměstnanci  

a zařízením. Častou součástí služby je výrobek. Službu neprovází, tak jako u výrobku, 

vznik vlastnických vztahů. [2] 

 

3.2.2 Klasifikace služeb 

Služby jsou značně různorodé a je vhodné je třídit podle jejich charakteristických 

vlastností. Toto rozčlenění umožní nejen lepší analýzu poskytovaných služeb, ale také 

slouží k lepšímu pochopení a použití různých marketingových nástrojů. [19] 

Ekonomové Foot a Hatt roztřídili služby podle odvětví trojím způsobem [19]: 

Terciální – pro tento druh služeb jsou typické kosmetické služby, prádelny, 

opravny, řemeslnické práce, kadeřnictví, restaurace a hotely atd. 

Kvartérní – základní vlastností těchto služeb je možnost usnadnit, rozdělit činnosti 

a na základě toho zefektivnit práci. Patří sem doprava, obchod, komunikace atd. 

Kvintérní – charakteristickým rysem je, že dané služby mění své příjemce  

a zdokonalování služeb. Jedná se o zdravotnickou péči, vzdělávání a rekreaci. 

Z dané klasifikace je patrné, že služby poskytované vládou a místní správou, se řadí 

do kvartérního sektoru.  Služby, které dané subjekty poskytují, jsou poskytovány 

bezplatně. Tyto služby jsou taktéž nazývány veřejné služby a je pro ně charakteristický 

nemožnost vyloučení jakékoliv osoby z jejich užívání.  

Množství většiny veřejných služeb se nijak nemění s jejich spotřebou, kvalita  

se zvyšujícím se počtem spotřebitelů klesá. [2] 
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Klasifikace služeb dle potřeb marketingu: 

 Pro zajištění optimálního plánování prcesů a zejména pro efektivní využití nástrojů 

marketingového mixu je zapotřebí znát [19]: 

- způsob distribuce služby – zda zákazník přichází za službou (kadeřnické služby), 

nebo služba přichází k zákazníkovi (rozvážky obědů), 

- charakter poptávky po službě – sezónnost, špičky, výkyvy v poptávce, 

- vztahy poskytovatele služby se zákazníkem – vysoký střední, nízký kontakt, 

- do jaké míry lze službu přizpůsobit tomu konkrétnímu zákazníkovi. 

 

3.2.3 Vlastnosti služeb 

 

Služba je nehmotná a relativně abstraktní. Vlastnictví služby nemůže být přeneseno 

na jiný subjekt, službu nelze uchovávat ani skladovat. Čas snižuje životnost služby a její 

výroba i spotřeba probíhají současně. [9] 

Nehmotnost 

 Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb.  Je pro ně typické, že je nelze 

před koupí vidět, ochutnat, slyšet, cítit, na rozdíl od hmotného výrobku. Díky této 

vlastnosti vzrůstá u zákazníků pocit nejistoty, který je možný snížit prostřednictvím 

předložených důkazů kvality. Důvěra zákazníků je ovlivněna především využitím 

komunikačních materiálů, symbolů, vybavením a dalších prostředků, které může zákazník 

vidět. [10] 

 Řízení firmy musí usilovat o co největší možné zhmotnění poskytované služby. 

Důležité je pokusit se zákazníkovi službu demonstrovat, podrobně mu vysvětlit danou 

proceduru a zdůrazňovat hmotné podněty dané služby. Například při uzavírání smlouvy  

na pronájem prostor obce, může obec zhmotnit danou službu prostřednictvím dárků 

doprovodné k dané službě (odznaky, pohlednice, propisovací tužky s logem obce, atd.). 

[19] 

Proměnlivost 

Vysoká proměnlivost služeb se odvíjí od faktu, že závisí na tom, kdo je poskytuje, 

kdy a kde je poskytuje. Zákazníci jsou si dobře vědomi této vlastnosti služeb, proto dříve 
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než si vyberou poskytovatele, snaží se získat více informací. Často se zákazníci radí 

s jinými lidmi, kteří mají již zkušenost s daným prodejcem služby. [10] 

U většiny služeb není možné docílit sériového charakteru. Proto je standardizace 

služeb velice náročná, do značné míry i nereálná. V případě služeb obecních úřadů, každý 

jednotlivý pracovník poskytuje stejnou službu odlišným způsobem. Tento způsob 

ovlivňuje jak jeho odbornost, tak i aktuální nálada či zdravotní stav.[12] 

Nedělitelnost 

Další charakteristickou vlastností služby je její neoddělitelnost od producenta. 

Služba je poskytována v přítomnosti zákazníka, je tedy také součástí dané produkce.  

Obě strany se setkávají v místě a v čase, aby zákazník získal výhodu, kterou mu služba 

nabízí. Zákazník nemusí být přítomen po celou dobu trvání služby, jde například o případy 

právního zastupování, či přípravu jídla v restauraci. Obecní služby jsou poskytovány 

v prostorách obce nebo pracovníky obce na místech k tomu určených. Zákazník se při 

jejich čerpání musí dostavit na dané místo a zde být obsloužen.[19] 

Zákazník velmi citlivě a subjektivně vnímá kvalitu služby, hodnotí poskytovatele 

služby, řadu dalších vnějších i vnitřních faktorů, a to vše se promítá do jeho hodnocení. 

[12] 

Pomíjivost 

Pomíjivost je významnou vlastností služeb, vyjadřuje nemožnost uskladnění služby 

pro pozdější prodej či použití. Nevyužité služby proto zanikají. Tato vlastnost se nestává 

problémem, po dobu kdy je poptávka stálá, v případě kolísající poptávky vzniká firmě 

problém. [9] [10] 

Díky pomíjivosti je velice nesnadné službu reklamovat. Management obce má  

za úkol vytvořit systém pravidel pro vyřizování reklamací, plánovat poptávku a využít 

kapacitu. [19] 

Nemožnost vlastnictví 

Po nákupu hmotného produktu, získává zákazník přístup k výrobku po neomezeně 

dlouhou dobu. Důvodem je vznik jeho vlastnického práva. Službu vlastnit nelze, díky 

tomu, že je nehmotná a pomíjivá. V případě služby si zákazník pouze kupuje právo  
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na poskytnutí služby. Absence vlastnictví má vliv na stavbu distribučních kanálů, zpravidla 

jsou přímé nebo velmi krátké. Poskytovatelé služeb se také musí snažit posilovat identitu 

značky a spřízněnost se zákazníkem prostřednictvím různých metod.[11][19] 

 

3.2.4 Kvalita služeb 

Výhodným způsobem, jak společnost odlišit službu, je poskytování trvale vyšší 

kvality. Dnešní zákazník je schopen si zajistit množství informací o službě, která je 

předmětem jeho zájmu. Klíčem k úspěchu firmy, je překonat zákazníkova očekávání.  

Se zvyšující se kvalitou ovšem souvisí také zvyšující se náklady. [11] 

 Tato investice se však obvykle firmě vyplácí, protože větší spokojenost zákazníka 

vede k vyšší loajálnosti a vyšším tržbám. Kvalita může poskytovateli služeb také přinést 

nebývalou konkurenční výhodu. [11] 

 

Kritéria, která si zákazník stanovuje při hodnocení kvality služeb, lze vymezit do pěti 

širších pojmů [19]: 

Hmotné prvky – vzhled zařízení, budov, oblečení a vzhled zaměstnanců 

Spolehlivost – jak přesně byla služba splněna, naplnění užitku z poskytnutí služby 

Schopnost reakce – umění reagovat na požadavky, snaha, vstřícnost 

Jistota – kvalifikace pracovníka, zdvořilost, důvěryhodnost 

Empatie, pochopení – schopnost vcítit se a pochopit potřeby, kvalitní komunikace 

mezi stranami 

 

3.2.5 Vnímaná kvalita služeb 

Poskytovatel usiluje o vytvoření tzv. vnímané kvality, aby ji dokázal vytvořit, musí 

nejprve určit jisté klíčové faktory. Jedná se o taková kritéria, podle kterých zákazníci 

posuzují výrobek či službu.  
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Obr. 3.3: Tvorba vnímané kvality poskytovaných služeb 

 

Zdroj: [16] s. 727 

 Jedná se o deset klíčových faktorů. První polovina kritérií se týká samotného 

procesu poskytování služby, druhá polovina se týká kvality výsledků služby. Vnímaná 

kvalita zákazníkem se netýká pouze samotného produktu, ale všech dalších doprovodných 

služeb, které souvisí s jeho dostupností. [11] 

 

3.2.6 Charakteristikaveřejných služeb 

Jedná se o takové služby, které jsou poskytovány veřejnosti jakožto sociálnímu 

subjektu. Veřejná služba může mít formu čistě veřejného statku (tzn. její spotřeba určitým 

subjektem, nesníží spotřebu jinému subjektu – statek je nedělitelný, př. veřejné osvětlení) 

nebo smíšeným statkem (tzn. daný statek je dělitelný, ale jsou dány určité hranice jeho 

poskytování, př. kultura). Jejich produkci a poskytování zabezpečují a regulují orgány 

veřejné správy. [7] 

 Veřejné služby uspokojují společenské potřeby při zachování principu subsidiarity. 

Jejich financování probíhá ze státního rozpočtu, z rozpočtu samosprávných celků (krajů  

a obcí), z poplatků občan, účelových fondů a dalších zdrojů. 

 

3.3 Marketingový mix měst a obcí 
Marketingový mix je souhrnem určitých taktických nástrojů, kterých se snaží řízení 

obce využívat k přizpůsobování svého produktu, k odlišování od konkurenčních produktů, 

k jeho oceňování, případně zhodnocení. Dále je využíván jako prostředek propagace obce  
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a způsob jak se může obec přiblížit svému zákazníkovi (obyvateli). Slouží taktéž 

k rozhodování o lidských zdrojích, které budou zapojeni do realizace dané služby,  

o materiálních prostředcích, ve kterých bude služba prováděna. Pomáhá vybírat adekvátní 

procesy, díky kterým se dostává produkt ke konkrétnímu zákazníkovi. [7] 

 Obec nabízí svým zákazníkům velmi složitý a diferencovaný produkt, je tvořen 

souhrnem hmotných i nehmotných prvků. Právě kvůli složitosti služeb, které nabízejí 

města a obce, došlo k rozšíření čtyř nástrojů mixu o další tři (lidé, materiální prostředí  

a procesy). [7] 

 

3.3.1 Produkt 

Produktem města a obce je vše, co daný samosprávní celek nabízí svým 

obyvatelům, návštěvníkům, podnikům a potenciálním investorům.  Jeho úkolem je 

uspokojovat individuální i kolektivní potřeby. V širším smyslu je možné považovat  

za produkt obce ji samotnou. Je totiž tvořena materiálním zázemím a všemi subjekty  

na území oce působícími. V užším slova smyslu sem náleží, ta část potřeb, která nelze být 

uspokojena prostřednictvím soukromého sektoru. [7] 

Vychází ze strategie obce a její stanovené vize, podléhá rozpočtovému omezení, ale 

díky vzrůstající oblibě partnerství se soukromím sektorem i s jinou obcí, mohou obce 

zvyšovat své materiální i finanční zdroje. [7] 

Produkt obce se do značné míry liší od ostatních produktů, zboží a služeb, několika 

různými vlastnostmi.  Jde o vlastnost současně uspokojovat kolektivní i individuální 

potřeby, v nabídce měst a obcí jsou pouze služby čistě pozitivní (např. vzdělávání, místní 

doprava, bydlení). Některé služby musí lidé přijmout (základní vzdělávání), některé mohou 

využít možnost volby (kultura, bydlení), u některých nemůže být žádný spotřebitel být 

vyloučen (osvětlení, údržba silnic). [7] 
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Z důvodu složitosti produktu obce, rozdělujeme jej na tři základní složky [7]: 

Prvky – hmotné i nehmotné složky celkové nabídky. Definování hmotných prvků 

je zpravidla složitější. 

Formy – obec nabízí jednotlivé formy spotřebitelům: 

o Prostřednictvím vlastní organizace a svých vlastních zaměstnanců. Toto 

provádí obecní úřady a poskytuje služby, které nemohou být převedeny  

na soukromé organizace. 

o Prostřednictvím rozpočtových a příspěvkových organizací, které jsou 

zakládány obcí a provozují např. kulturní zařízení, zdravotnická zařízení 

atd. 

o Prostřednictvím uzavírání smluv se soukromými organizacemi, jejichž 

úkolem je vykonávat danou službu. 

o Na základě smlouvy vykonává službu jiná obec, nebo mohou obce společně 

založit organizaci, která se výkonem dané služby bude zabývat. 

Úroveň – tato složka bezprostředně souvisí s image obce, s kvalitou i kvantitou. 

Může být popsána třemi způsoby. Jedná se o image obecního úřadu, image 

jednotlivých služeb poskytovaných obecním úřadem, image obce jako celku  

(např. na trhu podnikatelských zón). 

 

Členění produktu obce [7]: 

- Veřejné služby nabízené či poskytované obcí v rámci povinností, které jsou dány 

zákonem. 

- Nabídka prostor, které jsou ve vlastnictví obce k užívání soukromým vlastníkem 

(pronájem). 

- Akce, které organizuje obec. Jejich cílem je obyvatele a návštěvníky pobavit  

a poučit. 

- Obec je tvořena přírodním historickým, sociálním a ekonomickým prostředím, 

z toho důvodu jsou součástí produktu všechny činitelé v obci. 
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3.3.2 Cena 

V případě služeb nabízených obcí není požadována žádná protihodnota, jsou 

nabízeny bezplatně ze zákona. Nejedná se však o bezplatnost v plném slova smyslu. Jsou 

totiž placeny z daní občanů nebo podniků, případně ze systému povinného pojištění. Obec 

dále poskytuje produkty, u nichž je sice cena určena, ale podléhá úplné nebo částečné 

regulaci. [7] 

V závislosti na ceně můžeme produkty obce rozdělit na [7]: 

- Produkty poskytované bezplatně ze zákona. Jejich úhradu zabezpečují daně 

podniků a občanů a systém povinného pojištění. 

- Produkty, jejichž cena je stanovená, ale podléhá částečné či úplné regulaci. 

- Produkty, jejichž cenu může určit obec sama. 

 

Stěžejním problémem při určení ceny služeb obcí a měst je podrobná znalost 

nákladů. Při jejich zjišťování nestačí pouze vycházet nákladů účetních, ale je žádoucí určit 

také společenské náklady, které do značné míry korespondují i s náklady alternativních 

příležitostí. Dalším problémem je určení nákladů na jednotku služby a stanovení 

jednotlivých typů nákladů. [7] 

 

3.3.3 Distribuce 

Podstata tohoto prvku tkví v rozhodnutí o tom, jak se produkt dostane  

ke konečnému spotřebiteli, tzn. rozhodnutí o distribučním kanálu a v rozhodnutí o volbě 

místa poskytované služby. [2] 

Při volbě nejefektivnějšího distribučního kanálu musí brát obec v potaz především 

výši nákladů, pohodlí pro spotřebitele, spolehlivost, dostupnost a nabízenou kvalitu. [7] 

Obec může využít přímého nebo nepřímého kanálu [7]: 

 Přímý distribuční kanál – zabezpečuje lepší kontrolu, bezprostřední zpětnou 

vazbu. Obec využívá přímého způsobu zejména tam, kde zastupuje působnost státní správ, 

v případě fakultativních služeb a všude tam, kde není možné oddělit službu  

od jejího provozovatel. 
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 Nepřímý distribuční kanál – obec svěřuje výkon určitých služeb do rukou zvolené 

organizace. Je tomu tak z důvodu, že daná organizace dokáže danou službu poskytnout 

efektivněji než obec sama. Jedná se například o údržby zeleně, péče o bytové fondy. Obec 

tímto způsobem dosahuje snižování jednotkových nákladů a dosahuje vyšší rentability 

poskytovaných služeb. 

 

3.3.4 Materiální prostředí 

V případě marketingového mixu obce je materiální prostředí tvořeno všemi 

viditelnými prvky, které obklopují spotřebitele dané služby. Je tvořeno přírodním 

prostředím, celkovým uzemním uspořádáním, budovami a zařízením, celkovým 

architektonickým řešením obce, komunikací atd. Materiální prostředí obec kontroluje 

přímo nebo s využitím vlivu v organizacích, kterým uložila poskytování služby. [19] 

 Obec se snažím různými způsoby přibližovat produkt zákazníkovi, k čemuž 

nezbytně potřebuje materiální prostředí. Toto má dvě podoby – periferní a základní 

prostředí, jež se obě podílí na vytváření image [7]: 

 Základní prostředí – je součástí služby do té míry, že se od ní nedá oddělit.  

Jde o místo, kde je služba poskytována a vybavení daného místa. Zákazníci zpravidla 

posuzují službu podle místa její realizace. Poskytovatel musí věnovat pozornost nejen 

vnitřním, ale také vnějším prostorám jednotky, která provádí distribuci (výkladní skříně, 

vstupní prostory, atd.).  Základní prostředí se dělí na vnější a vnitřní prostředí. Vnější 

prostředí zahrnuje tvar budov, průčelí, vchody, znak, venkovní osvětlení atd. Vnitřní 

prostředí je tvořeno kombinací barev, vybavením, klimatizací, vytápěním atd. 

 Periferní prostředí – doplňuje dojem vytvořený zákazníkem po vstupu  

do základního prostředí (vstupenka do divadla, jízdenka MHD, parkovací lístek).   

 

3.3.5 Komunikační mix 

Komunikační mix je tvořen různými typy komunikace se subjekty, kterým obec 

chce představovat a nabízet své služby. Prostřednictvím komunikace se obec snaží ovlivnit 

chování subjektů a ovlivňuje jeho postoje a znalosti, ve vztahu k nabízené službě. [17] 
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Obecnými nástroji komunikačního mixu jsou [7]: 

Osobní prodej 

Využití tohoto nástroje v oblasti veřejných služeb je omezené. Jeho hlavní význam 

spočívá především v důrazu na profesionální a zodpovědný přístup.  

Podpora prodeje 

V podmínkách obce je podpora prodeje realizována prostřednictvím cenových slev 

ve formě nižšího nájemného nebo vlastní investice obce do rekultivace pozemků.  

Reklama a propagace  

Jedná se o nástroj sloužící k prosazování a zviditelnění dané obce. Základními 

prostředky jsou propagační materiály. Tyto materiály by měli být dostatečně kvalitně 

zpracovány a umisťovány v informačních centrech, poskytovány při jednání s partnery  

a při pořádání veřejných akcí. 

 Propagační materiály podávají obraz o obci, o jejích zajímavostech a kulturním  

či sportovním životě. Měl by být stručný, přehledný, může obsahovat jak obrázky,  

tak i fotografie. Dobře zpracovaná grafika materiálu zvyšuje přitažlivost u zákazníků.  

Public relations 

 Tento nástroj zahrnuje aktivity, které jsou prováděny za účelem komunikace 

s veřejností, za které přímo neplatí. [11] 

 Jedná se o proces, při kterém dochází k utváření vztahů a oboustranné komunikaci 

mezi obcí a veřejností. Jde o nepostradatelnou součást marketingové strategie obce  

a klade si několik cílů (např. budování image, posílení identifikace občanů s obcí, 

poskytování informací). [17] 

 

Propagační činnosti 

 Tento nástroj je realizován s cílem zasáhnout především vnější zákazníky obce, 

jedná se o investory či návštěvníky, až po potenciálně nové obyvatele.  
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3.3.6 Lidé 

Základem tohoto nástroje jsou lidé, zákazníci i poskytovatelé produktu. Realizace 

daného produktu, v případě obce se jedná především o službu, je výsledkem součinnosti 

realizátora služby a příjemce služby. [17] 

Místní správa může přímo ovlivnit pouze jednání a chování zaměstnanců daného 

úřadu, popřípadě vedení organizací, jejichž činnost podléhá obecnímu úřadu.  

Díky veřejným zakázkám mohou úřady ovlivňovat i chování soukromých organizací. [7] 

Zákazník vždy hodnotí management podniku podle jeho zaměstnanců. Tato 

skutečnost je ve sféře služeb ještě markantnější. Zaměstnanci, v případě služeb 

poskytovaných obcí, jsou diferencování podle toho, jestli mají nějaký podíl na plánování, 

vytváření a realizaci produktu. Tuto diferenciaci zobrazuje tzv. Juddova matice viz. 

schéma č. 3.4.[7] 

Obr. 3.4:Juddova matice 

 

 

 

 

Zdroj:[7] s. 105 

 

Kontaktní pracovníci – typický je pro ně častý styk se zákazníkem, musí mít dobrý 

trénink, dostatečně připravený a motivovaný, např. pracovníci bytového odboru, matriky.  

Modifikátoři – aktivit se neúčastní přímo, se zákazníky jednají pouze občas, např. vrátní, 

sekretářky, pracovníci IT.  

Ovlivňovatelé – jednání se zákazníky pro ně není typické, účastní se pouze důležitých 

jednání, spoluvytváří strategii obce, např. radní, zastupitelé.  

Izolovaný personál – zabezpečují podpůrné funkce, jednají s pracovníky personálních 

útvarů, atd.  
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3.3.7 Procesy 

Obce svým zákazníkům poskytují služby prostřednictvím určitého způsobu, 

určitým procesem. Proces nemůže zpravidla oddělit poskytovatele od příjemce služby. 

Procesy tvoří jisté aktivity, postupy, časové rozvrhy, rutiny a mechanismy, které zajišťují, 

zdokonalují a zefektivnění dodávky služby zákazníkovi. [17]  

 Procesy zabezpečují přímo obecní úřady, nebo organizace, které jsou k tomu 

zřízené, nebo stále častěji využívané soukromé podniky. Důležité je vytvořit takový 

proces, který uspokojí zákazníka nejen výsledkem služby, ale jejím samotným průběhem. 

Toto tvrzení platí zejména v případě služeb, které si vyžadují vysoký kontakt  

se zákazníkem. [7] 

 

3.3.8 Partnerství 

Sebedokonalejší vedení obce nedokáže zabezpečit, aby všechny složky podílející  

se na tvorbě služby vystupovali v rovnováze. Z toho důvodu se management obce neobejde 

bez nástroje spolupráce. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších prvků mixu.  

Jeto stav, kdyse na řízení obce podílí jak soukromý tak i veřejný sektor. Vychází z tvrzení,  

že organizace se nemůže zaměřit pouze na spotřebitele, ale stejnou váhu musí přikládat  

i budování trvalých vztahů s externími trhy. Tyto trhy zahrnuje trh dodavatelů, interních 

zaměstnanců, trhy referenční, trhy ovlivňovatelů a trhy potenciálních pracovníků. [7] 
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4 Metodika shromažďování dat 

 Pro získání potřebných údajů pro diplomovou práci byly využity 

metodymarketingového výzkumu. Tento výzkum se skládá ze dvou částí, a to z přípravné 

části  

a z části realizační. 

 

4.1 Přípravná etapa 

Definice problému a stanovení cíle 

 Každá obec by ve svém vlastním zájmu měla usilovat o co největší spokojenost 

svých občanů. Obec Postřelmov poskytuje mnoho rozličných služeb a občané obce si ani 

zdaleka neuvědomují jejich důležitost. Práce by měla poukázat na nezbytnost jejich 

poskytování a přijít na případné zlepšení do budoucna. 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit míru spokojenosti obyvatel obce Postřelmov 

s poskytovanými službami. Dále je cílem identifikovat oblasti, které se zdají být místním 

obyvatelům nedostatečné a prostřednictvím jejich zkvalitnění docílit zlepšení života v obci. 

Předmětem zkoumání budou zejména služby v oblasti obchodní vybavenosti, dopravy, 

životního prostředí, kultury, sportu a služby související s činností obecního úřadu 

Postřelmov a jeho zaměstnanců. Dalším předmětem zkoumání bylo zjistit, jaké služby 

zdejším obyvatelům chybí a zavedení jakých služeb by uvítali do budoucna a odhalení 

názorů místních obyvatel na bezpečnost v obci. 

 

Formulace hypotéz 

Před začátkem výzkumu byly stanoveny následující hypotézy, jejich stanovení 

proběhlo na základě rozhovorů s místními obyvateli.Při jejich vyhodnocování byly využity 

různé testy, které jsou dostupné ve statistickém programu SPSS. 

Hypotéza 1 

• Respondenti nepovažují síť obchodů v obci za velmi dobrou. 

Hypotéza 2 
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• Respondenti bez ohledu na věk doporučí svým známým bydlení v obci Postřelmov. 

 

Hypotéza 3 

• Dotazovaní jsou s každým z faktorů týkajících se komunálních služeb nespokojeni.  

Hypotéza 4 

• Smýšlení o poskytování informací občanům nezávisí na věku respondentů. 

Hypotéza 5 

• Více než polovina respondentů považuje za největší problém obce nedostatek 
pracovních příležitostí. 
 

Zdroje informací 

Při zpracování tohoto marketingového výzkumu bylo využito sekundárních  

i primárních zdrojů. Sekundární data byla získána z webových stránek obce Postřelmov, 

z brožur a publikované literatury o obci a ze statistických údajů Českého statistického 

úřadu. Primární data jsou tvořena údaji, které byly získány prostřednictvím dotazníkového 

šetření, které bylo prováděno v obci Postřelmov. 

 

Metoda marketingového výzkumu 

Pro zjištění potřebných primárních údajů byla zvolena kvantitativní metoda šetření 

v terénu prostřednictvím dotazování (face-to-face). Za základní vzorek byli zvoleni 

obyvatele obce Postřelmov starší 15 let, kteří v obci bydlí nebo ji pravidelně navštěvují.  

Do výběrového souboru jsem poté zařadila 150 respondent. Těchto 150 respondentů bylo 

rozděleno do pěti věkových kategorií – každá kategorie zabírá zhruba 20 % respondentů. 

Tazatelembyla Anna Přibylová a dotazování proběhlo ve veřejných prostorách  

a na veřejných místech v obci Postřelmov, kde je typická větší koncentrace lidí. 

Při výběru účastníků dotazování byla použita technika vhodné příležitosti, používaná při 

výběru snadno dosažitelných respondentů. 

Tvorba dotazníku 

Pro sběr dat byl zvolen písemný dotazník, který byl založen na předem stanovených 

cílech a hypotézách. Tento dotazník byl především sestavit tak, aby byl srozumitelný 
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krátký. Dotazník je složen z 28 otázek, jejichž podstatou je zjistit spokojenost obyvatel 

obce Postřelmov s nabízenými službami.  

 Dotazník je sestaven z  úvodního dopisu, ve kterém je představen výzkum  

a prosba respondentům o vyplnění. Dále je v úvodu uveden způsob vyplňování dotazníku. 

Poté následují otázky týkající se zpracovávaného témat, za nimi jsou zařazeny otázky 

identifikační. V dotazníku jsem použila otázky vícevýběrové, polootevřené, škálové, 

baterie i otázky uzavřené. Poslední otázka v dotazníku je určena pro vyjádření vlastního 

názoru respondentů.  Celý dotazník je uveden v Příloze č. 1.  

Stanovení rozpočtu marketingového výzkumu 

 Rozpočet na tvorbu dotazníku a marketingový výzkum byl stanoven ve výši  

4.500 Kč. V částce je zahrnut výdaj na tisk dotazníků, tato položka tvoří největší částku. 

Druhou největší částkou jsou náklady spojené se samotným dotazováním (obětované 

příležitosti).  

Harmonogram činností  

Následující tabulka č. 4.1 uvádí rozdělení jednotlivých úkolů marketingového 

výzkumu a časové rozvržení činností. 

Tab. 4. 1 : Harmonogram činností 

Činnost 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 
Definice problému a cíle X     
Formulace hypotéz X     
Sběr sekundární dat X     
Plán výzkumu  X    
Sestavení dotazníku  X    
Pilotáž   X   
Sběr primárních dat    X  
Zpracování údajů    X X 
Analýza údajů     X 
Návrhy a doporučení     X 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Testování dotazníku 

 Testování bylo provedeno v měsíci lednu, a to na 10 respondentech. Dotazováni 

byli osoby z řad rodiny a kamarádů. Tzv. pilotáž byla provedena z důvodu, ověření  

si správně položených otázek, návaznosti otázek a správného pochopení předložených 
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otázek. Pilotáží byly odhaleny zásadní nedostatky v nepochopení některých otázek. Tyto 

otázky byly následně upraveny a položeny jiným způsobem.  

Metody sběru dat 

 Výsledky výzkumu, které byly získány z osobního dotazování, byly zpracovány 

prostřednictvím operačního systému MS Windows XP s využitím počítačových programů 

MS Office (Word, Excel), dalším programem, který byl využit byl program SPSS. Získaná 

data byla uváděna zejména v grafickém, tabulkovém a procentuálním vyjádření.  

 

4.2 Realizační etapa 
Shromažďování dat probíhalo v únoru 2012, postupně bylo osobně dotázáno 150 

občanů obce Postřelmov. Respondenty jsem dotazoval přímo v dané obci, ve veřejných 

budovách (kulturní dům), na veřejných místech a v restauračním zařízení. Naprostá většina 

respondentů vyplňovala dotazníky samostatně a setkala jsem se s velkou ochotou občanů, 

při vyplňování dotazníků.  

Samotné zpracování sebraných údajů předcházela kontrola dotazníků a jejich 

očíslování. Po očíslování byly údaje přeneseny do programu Microsoft Office Excel, zde 

byla vytvořena datová matice. Matice byla následně přenesena do programu SPSS a 

jednotlivé otázky byly znovu naformátovány. Na základě údajů zjištěných z datové matice 

upravené ve statistickém programu SPSS byly vytvořeny grafy a tabulky.Nejčastěji byly 

pro analýzu použity T-testy, kontingenční a frekvenční tabulky a Chi-Square testy. 

V březnu 2011 byly provedeny, na základě primárních i sekundárních údajů, 

formulaci návrhů a doporučení pro zkvalitnění obecních služeb.  

 

Charakteristika výběrového souboru 

 

Pohlaví 

Primární šetření jsem provedla na celkovém vzorku 150 respondentů, z toho bylo 

84 žen a 66 mužů, jak je patrné ženy byly zastoupeny ve větší míře. V procentuálním 

vyjádření byly ženy zastoupeny 56 % a zbylých 44 % představuje muže. 
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Rodinný stav 

Podle rodinného stavu jsem dotazované rozdělila do 4 skupin. Nejčastěji byla 

zastoupena skupina svobodných. V této skupině se nachází 84 respondentů, což je 56 % 

ze všech respondentů. Druhým nejčastějším rodinným stavem byla skupina 

„ženatý/vdaná“, do této skupiny se zařadilo 56 respondentů (37 %). Respondentů  

se statusem „rozvedený/á“ se výzkumu účastnilo 6 %, tedy 9 respondentů. Dotazování  

se také účastnil 1 respondent, který uvedl svůj rodinný stav vdovec. 

 

Obr. 4.1: Rodinný stav 

 

 

Věková kategorie 

Dotazované respondenty jsem rozdělila do 5 kategorií, z nichž každá byla 

zastoupena téměř stejným počtem respondentů. První, druhá a čtvrtá věková kategorie (18-

25 let, 26-35 let a 46-55 let) byla každá zastoupena 30 respondenty. Ve třetí věkové 

kategorii 36-45 let odpovídalo 31 respondentů, což je 21 % z celkových dotazovaných. 

V poslední věkové kategorii 56 a více let bylo dotázáno 29 respondentů, tedy 19 % 

ze všech.  
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Vzdělání 

Nejčetnější skupinou dotazovaných podle vzdělání byli středoškolsky vzdělaní 

respondenti s maturitou, a sice 74 respondentů (49 %) uvedlo toto nejvyšší dosažené 

vzdělání. Druhou nejpočetnější skupinou byla odpověď středoškolské vzdělání  

bez maturity, takto odpovědělo 36 respondentů (24 %). Základní vzdělání uvedlo 6 %, 

vyšší odborné 5 % a vysokoškolské vzdělání 15 % respondentů.  
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5 Analýza spokojenosti obyvatel 
 

 Obsahem této kapitoly je analyzovat spokojenost dotazovaných respondentů  

na základě otázek týkajících se nabízených služeb v obci Postřelmov a dalších důležitých 

faktorů týkajících se obce samotné. Data pro následující analýzu byla zjištěna 

prostřednictvím osobního dotazování. Jednotlivé otázky byly podpořeny slovním 

komentářem, tabulkami, a tam kde je to vhodné i grafickém znázorněním. V závěru 

kapitoly byly vyhodnoceny hypotézy.  

 

5.1 Celková spokojenost místních obyvatel 

 

Doporučení pro bydlení v Postřelmově 

V první otázce mého dotazníku jsem se zajímalo o té, zda by místní občané 

doporučili svým známým bydlet v obci Postřelmov. Respondenti mohli zvolit jednu z pěti 

odpovědí (určitě doporučil, spíše doporučil, spíše nedoporučil, určitě nedoporučil  

a nedokážu posoudit). Odpověď „nedokážu posoudit“, zvolilo pouze 5 dotázaných  

(3 % ze všech respondentů), tito respondenti byli vyřazeni. Zbylých 145 respondentů tvoří 

tedy 100 % a zvolili jednu z daných odpovědí. Naprostá většina (95 % dotázaných) volila 

kladné odpovědi „určitě doporučil“ (46 %) a „spíše doporučil“(49 %).  Odpověď „spíše 

nedoporučil“ volilo 5 % respondentů a „určitě nedoporučil“ uvedlo necelé  

1 % respondentů. Procentuální zastoupení se nachází v Příloze č. 3.1, Obr. 1. 

V závislosti na pohlaví respondentů odpovídali muži nejčastěji, že by bydlení spíše 

doporučili 52 %. Ženy taktéž odpovídali vesměs kladně. Celkově ženy uváděli shodně 

první a druhou odpověď, a sice 46 % žen. U žen se častěji objevovaly negativní názory,  

7 % z nich uvedlo, že by bydlení spíše nedoporučily. Na druhou stranu žádná žena 

neuvedla odpověď „určitě nedoporučila“, muži tuto variantu zaznačili v 1 případě. 

Procentuální zastoupení se nachází v Příloze č. 3.1, Tab. 1. 

U věkových kategorií tomu nebylo jinak, respondenti shodně označovali první dvě 

varianty odpovědí, viz Obr. 5.1. 
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Obr. 5. 1: Doporučení pro bydlení v Postřelmově dle věkových skupin 

 

 

Spokojenost s úrovní vzdělávání na základní a mateřské škole 

 Na celkové spokojenosti občanů má nezastupitelný podíl také spokojenost  

se vzdělávacími možnostmi v dané obci. Respondenti měli na otázku, zda jsou spokojeni 

s úrovní vzdělávání na základní nebo mateřské škole, sedm variant odpovědí. Úroveň 

zdejších vzdělávacích ústavů hodnotili respondenti ve většině případů příznivě.  

Co se týče úrovně ZŠ, tak pouze 1 % respondentů uvedlo, že jsou velmi 

nespokojeni. Naproti tomu bylo jen 7 % respondentů, kteří jsou s úrovní vzdělávání velmi 

spokojeni. Téměř polovina (47 %) dotazovaných uvedlo, že jsou s úrovní vzdělávání na 

ZŠspokojeni a 35 % respondentů uvedlo jako druhou nejčastější odpověď variantu „spíše 

spokojen“. Procentuální zastoupení se nachází v Příloze č. 3.1, Obr. 3. 

Z hlediska rodinného stavu se nejvíce odlišovaly hodnoty u respondentů, kteří jsou 

svobodní a u respondentů rozvedených. Největší spokojenost vyjadřovali právě 

respondenti se statusem rozvedený, a sice 78 % z nich uvedlo odpověď „spokojen“  

a 11 % z nich odpověď „spíše spokojen“. Respondenti, kteří se zařadili do kategorie 

„ženatý/vdaná“ uvedli negativní odpověď z 11 %. (viz. Následující tabulka). 
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Tab. 5.1: Spokojenost s úrovní ZŠ a rodinný stav 

 

 

 V závislosti na vzdělání jednotlivých respondentů nejhorší hodnocení udělili 

respondenti s vysokoškolským vzděláním. Negativní odpověď zatrhlo 17 % respondentů 

z této skupiny. Nejlépe úroveň ZŠ hodnotili dotázaní s vyšším odborným vzděláním. 

Všichni uvedli odpověď „spokojen“ či „spíše spokojen“. Viz. Příloha 3.1, Tab. 3. 

 

S úrovní MŠ jsou respondenti relativně spokojeni. Z toho 51 % jsou spokojeni,  

27 % uvedlo odpověď „spíše spokojen“. Záporné odpovědi uvedlo 10 % dotázaných. 

Z hlediska rodinného stavu opět dotazovaní uváděli nejčastěji variantu „spokojen“. 

Procentuální zastoupení se nachází v Příloze č. 3.1 (Obr. 4). 

Podle provedeného Chi-Square testu se potvrdila závislost mezi spokojeností 

s úrovní vzdělávání MŠ a vzděláním dotazovaných (viz. následující tabulka). Dále bylo 

zjištěno z tabulky AdjustedResidual, že dotazovaní se základním vzděláním vybírali 

variantu „velmi spokojen“ více než bylo očekáváno a respondenti s vysokoškolským 

vzděláním vybírali zase odpověď „nespokojen“ více než bylo očekáváno (viz. Příloha č. 

3.1, Tab. 4. 

 

Tab. 5.1: Spokojenost se MŠ a vzdělání 
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Největší problém obce 

 

 V další otázce měli respondenti zhodnotit, jaký považují největší problém obce 

Postřelmov. Mohli volit více odpovědí z nabídnutých variant případně uvést svou vlastní 

odpověď. Nejvíce respondentů (60 %) zvolila za největší problém nedostatek pracovních 

příležitostí. Druhou nejčastější odpovědí byl fakt, že ve vesnici chybí koupaliště,  

totosi myslí 58 % dotázaných. Dalším velkým problémem je nedostatek parkovacích míst 

v obci, uvedlo 45,3 % a stejné procento se objevilo i u varianty nepříjemných psích 

exkrementů. Ve čtyřech případech respondenti shodně napsali vlastní největší problém,  

a to, že v obci chybí dětská hřiště. Procentuální zastoupení se nachází v Příloze č. 3.1,  

Obr. 5).  

 Dle pohlaví respondenti odpovídali podobně. Ženy i muži shledali za největší 

problém obce nedostatek pracovních příležitostí, procentuálně tomu tak bylo  

u 25 % mužů a 35 % žen. Druhým největším problémem podle pohlaví byl nedostatek 

parkovacích míst, toto si myslí 25 % mužů a 21 % žen. Obě pohlaví nejméně uváděla  

za problém autobusové nádraží (3 % mužů i žen). Procentuální zastoupení se nachází 

v Příloze č. 3.1, Tab. 5. 

 Díky poslední otázce, která byla určena pro vyjádření vlastního názoru, vyšlo 

najevo, že mnoho dotázaných je nespokojeno s bezpečností na železničních přejezdech. 

Respondenti se shodovali na nutnosti zřídit na přejezdech bezpečnostní závory, takto  

se vyjádřilo 10 dotázaných. Další problém občané spatřují ve špatné komunikaci mezi obcí  

a občany a v chybějícím venkovním multifunkčním hřišti. Taktéž dotazovaní uváděli 

nutnost zřídit v prostorách zdravotního střediska výtah a venkovní parkoviště. (Viz. Příloha 

č. 3.1, Tab. 6) 

 

 Z předchozího textu je patrné, že místní obyvatelé jsou s uvedenými službami spíše 

spokojeni. Bydlení v obci, úroveň základní i mateřské školy bylo hodnoceno nadprůměrně. 

Velký důraz zdejší obyvatelé kladou na zlepšení nabídky pracovních míst v obci, 

popřípadě v regionu. Ke zlepšení celkové spokojenosti by taktéž přispělo vybudování 

dalších ploch na parkovací místa, vybudování závor a odstranění protihlukových stěn  

na špatně přehledných přejezdech. 
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5.2 Služby obecního úřadu 

 

Úřední hodiny a personál 

 Jedna z otázek žádala respondenty, aby ohodnotili známkou jako ve škole úřední 

hodiny obecního úřadu a také faktory týkající se samotných zaměstnanců obecního úřadu, 

jako jsou ochota, informovanost a vystupování zdejších pracovníků.  

 Stanovené faktory byly mezi sebou srovnány. Ze srovnání vyšlo najevo, že lépe 

byly hodnoceny úřední hodiny, jejich průměrná známka byla 2,36. Druhý faktor (Ochota, 

informovanost, vystupování) byl respondenty ohodnocen průměrnou známkou 2,54 

(viz. Příloha č. 3.2, Tab. 2). 

 Úřední hodiny dokázalo ohodnotit 124 dotázaných (124 respondentů je tedy nových 

100 %). Nejčastěji hodnotili známkou chvalitebně, tuto známku udělilo  

31 % respondentů. Druhou nejčastější známkou bylo „dobře“, toto hodnocení zvolilo  

30 % respondentů. Výborné hodnocení by úředním hodinám udělilo 25 % dotázaných. 

Pouze 2 % respondentů se rozhodlo udělit nedostatečné hodnocení (viz. Příloha  

č.3.2,Tab. 3.17). 

 Ochota, informovanost a vystupování ohodnotilo 135 respondentů  

(135 dotázaných je nových 100 %) Nejčastěji udělili opět známkou chvalitebně, takto 

hodnotilo dokonce 43 % respondentů. S těmito prvky byli respondenti pak už spíše 

nespokojeni. Průměrnou známku „dobře“ udělilo 19 % respondentů a podprůměrné 

známky udělilo 31 % dotazovaných (viz. Příloha č. 3.2, Tab.3). 

 Při vyhodnocování této otázky byl využitOne-Sample Test (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 

4), který potvrdil, že oba faktory byly respondenty hodnoceny silně nadprůměrně. Hodnoty 

v následujícím grafu dokazují dané tvrzení. Respondenti, kteří na danou otázku dokázali 

odpovědět, udělovali známky lepší než průměrné. Na druhou stranu z grafu  

je patrné, že jen velmi málo dotázaných udělilo známku nejvyšší (viz. Obr. 5.2). 
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Obr. 5.2: Error Bar zobrazující nadprůměrné hodnocení faktorů 

 

 

Komunální služby 

 Mezi nejdůležitější služby obce patří zejména služby komunální. Dotazovaní měli 

za úkol ohodnotit sedm důležitých komunálních služeb, které obec poskytuje  

na šestistupňové škále, kdy 1 znamená nejvíce spokojen a 6 nejméně spokojen.  

 Největší spokojenost vyjadřovali dotázaní s počtem sběrných míst, nejvyšší 

hodnocení dalo tomuto faktoru 48 % respondentů. S dodávkou energií jsou obyvatelé 

„spokojeni“ z 38 % a se stavem chodníků jsou respondenti „spokojeni“ ze 40 %.  Odpověď 

„velmi nespokojen“ byla nejčastěji uváděna u kvality veřejného osvětlení, uvedlo ji  

3 % dotázaných (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 5-11). 

 Při hodnocení těchto faktorů byl opět využit One-Sample Test. Z následující 

tabulky je patrné, že všechny faktory byly hodnoceny taktéž nadprůměrně. Nejlepší 

průměrné hodnocení 1,9 získal faktor „počet sběrných míst“. Hned na druhém místě byl 

nejlépe hodnocen faktor „dodávky energií“, respondenti danému faktoru udělili průměrnou 

známku 2 (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 12). 
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Tab. 5.2: One-Sample Test hodnocení faktorů respondenty 

 

 

Svoz odpadu 

 Dále měli respondenti ohodnotit, jak jsou spokojeni se službami spojenými  

se svozem odpadů. Více jak polovina respondentů (52,7 %) uvádělo, že jsou s těmito 

službami spokojeni. Velmi spokojeno bylo 21,3 % respondentů a spíše spokojeno  

20 % respondentů. 3,3 % dotázaných uvedlo, že jsou velmi nespokojeni se službami 

spojenými se svozem odpadů (viz. Příloha č. 3.2, Obr. 1). 

 V dotazníku byly nadefinovány 4 tvrzení (1. V obci by měli být zařízeny kontejnery 

na biologický odpad, 2. V obci je dostatečně zajištěn svoz komunálního odpadu, 3. V obci 

je dostatečně zajištěn svoz velkoobjemového odpadu, 4. V obci je dostatečně zajištěn svoz 

separovaného odpadu – sklo, plast, papír, atd.). Největší spokojenost byla zaznamenána u 

čtvrtého tvrzení, kdy s ním souhlasilo 89 % dotázaných, což je 133 osob. Podobně vysokou 

spokojenost mělo tvrzení o dostatečném zajištění svozu komunálního odpadu, a sice 85 % 

osob odpovědělo, že s tímto tvrzením souhlasí. Zbylé dvě tvrzení byly hodnoceny 

podobně, spokojeno se svozem velkoobjemového odpadu bylo  

65 % respondentů a se zřízením kontejnerů na biologický odpad by souhlasilo  

62 % dotázaných (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 13-16). 

 Dle věkových kategorií všichni s danými tvrzeními převážně souhlasili. Nejvíce 

souhlasili dotazovaní s tvrzením „Dostatečné zajištění svozu separovaného odpadu“, 

s tímto souhlasilo 88,7 % všech respondentů. Nejméně souhlasila věková kategorie  

56a více let s tvrzením „Zřízení kontejnerů na biologický odpad“, souhlasilo  

58,6 % respondentů. V případě tvrzení „Dostatečné zajištění svozu velkoobjemového 

odpadu“ nejméně souhlasila věková kategorie 26-35 let, s tímto souhlasilo pouze  

53,3% respondentů. (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 17-20). 
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 Z hlediska pohlaví respondenti, jak muži, tak i ženy nejevíce souhlasili se čtvrtým 

tvrzením (muži z 92,4 % a ženy z 85,7 %). Nejméně souhlasili s tvrzením prvním o zřízení 

kontejnerů na biologický odpad, muži souhlasili z 54,5 % a ženy z 67,9 % (viz. Příloha  

č. 3.2, Tab. 21-24). 

 

Životní prostředí 

 Spokojenost s bydlením v obci je taktéž dána spokojeností s životním prostředím 

v obci Postřelmov. Respondenti byli dotázáni, zda se domnívají, že se péče o zeleň v obci 

zlepšila. Na tuto otázku dokázalo odpovědět 138 respondentů, tento počet vytvořil nových 

100 %. Celkově se 41 % respondentů domnívá, že se péče určitě zlepšila,  

36 % se domnívá, že se spíše zlepšila. Podle 18 % respondentů se péče o zeleň spíše 

nezlepšuje. (viz. Příloha č. 3.2, Obr. 1). 

 V další otázce týkající se životního prostředí v obci jsem využila opět 

šestistupňovou škálu. Zde měli dotazovaní vyjádřit míru své spokojenosti s pěti zvolenými 

faktory. U této otázky jsem zvolila One-Sample Test (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 25). 

Z tabulky je patrné, že Sig. (2-tailed) je menší než 0,05 u všech faktorů. Hodnoty 

MeanDifference jsou záporné, proto lze říci, že všechny faktory byly hodnoceny průměrně  

až nadprůměrně.  

Průměrná známka se u všech věkových kategorií pohybovala okolo 2,5. Nejlépe 

byla ohodnocena kvalita ovzduší u věkové kategorie 26-35 let, a sice známkou 1,8,  

u věkové kategorie 18-25 let to byla známka 2,0. Všeobecně horší hodnocení udělovaly 

starší věkové skupiny. Nejhůře hodnocen byl rozsah veřejných ploch (parků) u všech 

věkových kategorií. Nejhorší hodnocení rozsahu veřejných ploch dala věková kategorie 

46-55 let, známka byla až 3,9. Druhé nejhorší hodnocení 3,4 dala věková skupina 36-45 let 

(viz. Příloha č. 3.2, Obr.2). 

 

Bezpečnost 

 U otázky týkající se bezpečnosti jsem opět nadefinovala 6 různých tvrzení  

(1. Mohu nechat bez dozoru otevřené okno, 2. Mohu mít nezamknuté dveře od domu,  

3. Mohu chodit v noci po ulicích, 4. Mohu nechat jít samotné dítě ze/do školy, 5. Mohu 

nechat dítě samotné na pískovišti, 6. Není zde bezpečno). 

 Většina respondentů vybíralo z pěti prvních tvrzení. Nejvíce dotazovaní volili 

odpověď „Mohu chodit v noci po ulicích“, tuto variantu zvolilo 58,7 % dotázaných, 57,3 

% respondentů volilo odpověď „Mohu nechat jít dítě samotné ze/do školy“. Pouze 29,3 % 
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dotázaných by nechalo bez dozoru otevřené okno a 16 % respondentů by nechalo dítě 

samotné na pískovišti. Odpověď poslední, že není v obci bezpečno, zvolilo 10 dotázaných, 

což je 6,7 % (viz. Příloha č. 3.2, Tab. 27). 

 

 Z předchozího textu, který se týkal služeb poskytovaných obecním úřadem, je 

jasné, že většina místních obyvatel vyjadřovala nadprůměrnou spokojenost s většinou 

služeb. Nejlépe hodnotili služby zahrnující vše kolem svozu odpadů a komunálních služeb. 

O něco horší už bylo hodnocení životního prostředí, respondentům chybí hlavně veřejné 

plochy čili parky. Hodnocení tohoto právě tohoto prvku bylo horší především u starších 

věkových kategorií. U otázek týkajících se bezpečnosti bylo zřetelné, že většina 

respondentů se cítí v obci bezpečně, ovšem mnoho z nich také uvádělo, že situace začíná 

být v poslední době problematická. 

 

5.3 Kulturní a sportovní vyžití 

Kulturní akce 

 Během roku se v obci koná několik kulturních a společenských akcí. Otázka  

č. 10 měla za úkol odhalit, zda jsou respondenti spokojeni s množstvím těchto akcí. 

Z šetření vyšlo najevo, že dotazovaní si spíše nemyslí, že se v obci koná dostatek 

kulturních akcí. Takto odpovědělo 38 % dotázaných. U 36 % dotázaných převážila 

odpověď „spíše ano“ na počet kulturních akcí a 14 % respondentů si myslí, že v obci  

se určitě nekoná dostatek kulturních akcí.  

 Při provedení Chi-Square testu bylo zjištěno, že existuje závislost mezi 

spokojeností s počtem kulturních akcí a vzděláním. Z tabulky AdjustedResidualbylo dále 

zjištěno, že respondenti se základním vzděláním uváděli odpověď „určitě ano“ více  

než bylo očekáváno (viz. Příloha č. 3.3, Tab. 3-4). 

Z hlediska vzdělání si nejvíce lidí se základním vzděláním myslí, že v obci je určitě 

dostatečný počet akcí, a sice 67 %.  Vysokoškolsky vzdělaní respondenti se domnívají,  

že v obci je spíše dost kulturních a společenských akcí (48 %). Respondenti se středním 

vzděláním bez maturity si v 44 % případů myslí, že v obci je spíše málo kulturních akcí 

(viz. Příloha č. 3.3, Tab. 5). 
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Chybějící kulturní a společenské akce 

 Zájem respondenti projevili nejvíce o zvýšení počtu hudebních koncertů, tuto 

možnost by uvítalo 66,7% dotázaných. Dále by taktéž uvítali více společenských plesů  

(69 osob, 54,8 %) a větší množství divadelních představení (17,5 % respondentů). Více 

besed a seminářů by uvítalo 16,7 % dotázaných, výstavy by vyhledalo 11,9 %. Nejméně 

byla volena možnost zvýšení počtu diskoték (4,8 % dotazovaných). Jinou možnost by 

volilo 10, 3 %, zde mohli respondenti uvést vlastní akci, které jim chybí. Nejčastěji uváděli 

větší počet zábav (4 dotázaní), nebo například zájmové kroužky pro děti a více filmových 

promítání. (viz. Příloha č. 3.3, Tab. 6) 

 Podle třídění dle pohlaví odpovídali jak ženy, tak i muži stejně (66,7 %), že by 

uvítali více hudebních představení. Také zorganizování většího počtu společenských plesů 

by uvítalo 50 % mužů a 59 % žen. Nejmenší zájem opět projevila obě pohlaví o zvýšení 

počtu diskoték (muži 5 % a ženy 4,5 %). (viz. Příloha č. 3.3, Tab. 7) 

 Dle věkových kategorií nejvíce projevili zájem o hudební koncerty respondenti 

z kategorie 26-35 let (76,9 %) a 46-55 let (75 %). Navýšení počtu společenských plesů by 

si přála věková skupina 26-35 let, a sice 61,5 % respondentů. Respondenti z věkové 

skupiny 46-55 let neuvedli ani jedenkrát možnost zvýšení počtu diskoték.  Největší zájem  

o divadelní představení měla věková skupina 26-35 let (23,1 %), o besedy a semináře 

věková kategorie 56 a více (30,4 %) a o zvýšení počtu výstav skupina 36-45 let (14,8 %). 

(viz. Příloha č. 3.3, Tab. 8) 

  

Sport 

 Cílem otázky č. 12 bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojeni se sportovním 

vyžitím v obci. Stanovila jsem čtyři faktory týkající se sportu v obci a opět zde byla 

využita škálaod 1 do 6. U faktoru „Počet hřišť“ byla nejčastější odpovědí „spokojen“ se 

30,7 %, 17 % respondentů uvedlo u tohoto faktoru odpověď „spíše nespokojen“. Kvalitu 

sportovišť dotazovaní hodnotili nejvíce slovem „spokojen“(28 %) a „spíše spokojen“ (24 

%). 17 % dotázaných byla s kvalitou sportovišť spíše nespokojena, 9 % uvedla odpověď 

„nespokojen“. S faktorem „Množství sportovních akcí“ jsou respondenti spíše spokojeni 

(29,7 %), odpověď „velmi nespokojen“ v tomto případě uvedlo pouze 3,9 % respondentů. 

S cenami sportovních akcí jsou respondenti spokojeni z32 % (viz. Příloha č. 3.3,  

Tab. 9-12). 

 Z následující tabulky je jasně vidět, že nejlépe hodnoceným faktorem se staly ceny 

sportovních akcí, v tabulce jsou zaznačeny zeleně a naopak nejhůře hodnotili dotazovaní 
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počet hřišť (hodnota označená červeně). Průměrná hodnota při hodnocení u respondentů se 

u všech faktorů pohybuje v rozmezí 2,74 – 3,11, což znamená, že dotazovaní jsou  

se zmíněnými faktory průměrně spokojeni.  

 

Tab. 5.4: Průměrné hodnocení faktorů týkající se sportovního vyžití v obci 

 

 

 Při zhodnocení služeb z oblasti kultury je podstatné zdůraznit, že převážná většina 

respondentů shledala počet kulturních akcí za dostačující. Čím vyšší vzdělání měl 

dotazovaný, tím spokojenější byl s množstvím kulturních aktivit. Více jak polovina všech 

respondentů vyjádřila potřebu pořádání většího množství společenských plesů. Taktéž 

hudební a divadelní představení by většina uvítala ve větší míře. Se sportovním vyžitím  

už tak moc spokojeni místní obyvatelé nebyli. Atributům týkající se sportu udělovali 

převážně průměrné hodnocení. Nejhorší hodnocení získal faktor počet hřišť.  

 

5.4 Doprava a občanská vybavenost 

 

Doprava 

 Obec se nachází v blízkosti měst, do kterých dojíždí značná část obyvatel do škol 

nebo do zaměstnání. Z tohoto důvod jsem nemohla opomenout průzkum spokojenosti 

s autobusovými a vlakovými spoji. Hromadnou dopravu využívá 70 % všech dotázaných 

(viz Příloha č. 3.4, Obr. 1).  

Z hlediska věku nejvíce využívá autobusovou či vlakovou dopravu věková skupina 

18-25 let (83,3 %) a věková skupina 56 a více let (72,4 %). Nejméně tento druh dopravy 

využívají respondenti ze skupiny 36-35 let, a sice 61,3 % (viz Příloha č. 3.4, Tab. 1). 

 Co se týče nejvyššího vzdělání, tak hromadnou dopravu nejvíce využívají lidé 

z kategorie základního vzdělání (88,9 %) a středoškolsky vzdělaní lidé bez maturity  

(72,2 %). Nejméně využívají tento druh přepravy respondenti s vyšším odborným 

vzděláním (50 %). Viz Příloha č. 3.4, Tab. 2. 
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 V následující otázce respondenti opět hodnotili svou spokojenost s autobusovými a 

vlakovými spoji na šestistupňové škále. Hodnotili dostupnost do měst a obcí.  

Pro hodnocení této otázky jsem použila One-Sample Test. V testu vyšla Sig. (2-tailed) ve 

všech faktorech menší než 0,05 a MeanDifference v záporných hodnotách, což znamená,  

že všechny zvolené faktory byly hodnoceny nadprůměrně (viz. Příloha č. 3, Tab. 3.63). 

 V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnocení u jednotlivých faktorů. 

Nejlépe hodnocena je dostupnost do Šumperka – respondenti udělili průměrnou známku 

1,79. Na druhém místě se z hlediska dostupnosti umístil Zábřeh, a sice se známkou 1,82, 

dostupnost do Olomouce má průměrnou známku 1,99. Nejhůře byla hodnocena dostupnost 

do okolních vesnic, a to hodnocením 2,95. 

 

Tab. 5.5: Průměrné hodnocení faktorů týkající se sportovního vyžití v obci 

 

 

Obchodní síť 

 Další otázka v dotazníku měla osvětlit, do jaké míry jsou zdejší obyvatelé spokojeni 

se sítí obchodů v obci. Dotazovaní používali hodnocení „velmi dobrá“, „dobrá“, „spíše 

dobrá“, „spíše špatná“, „špatná“ a „velmi špatná“. 

 Z následujícího grafu, znázorněného na Obr. 5.3 je patrné, že nejčastěji hodnotili 

dotazovaní síť obchodů jako „dobrou“ (49 %), 23 % respondentů uvedlo odpověď „spíše 

dobrá“. Třetí nejčastější odpovědíbylo „velmi dobrá“, a sice 17 % ze všech dotazovaných. 

Pouze 2 % respondentů hodnotili síť zdejších obchodů jako špatnou. Spíše špatnou 

zhodnotilo obchodní síť 9 % respondentů. 

Muži jsou s obchodní sítí spokojeni více než ženy, nejčastěji odpovídali,  

že obchodní síť je „dobrá“ (50 %) a druhou nejčastější odpovědí bylo „spíše dobrá 

(22,7 %). Pouze 7,5 % respondentů mužského pohlaví odpovídalo záporně. Ženy taktéž 

nejvíce označovaly „dobrá“ (47,6 %), ale oproti mužům 13,1 % žen označily jednu  

ze dvou záporných odpovědí (viz. Příloha č. 3.4, Tab. 6). 
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Obr. 5.3: Zhodnocení sítě obchodů 

 

  

 Respondenti se vzděláním „střední bez maturity“ hodnotili obchodní síť jako 

dobrou (55,6 %). Nejvíce tuto odpověď zaznačili taktéž respondenti s úplným 

středoškolským vzděláním (51,4 %) a respondenti s vyšším odborným vzděláním (50 %). 

Lidé se základním vzděláním uváděli shodně odpověď „velmi dobrá“, „dobrá“ a „spíše 

dobrá“, každá odpověď byla zastoupena 33,3 %.  34,8 % vysokoškoláků zhodnotili síť 

obchodů jako „velmi dobrou“ (viz. Příloha č. 3.4, Tab. 5). 

 

Chybějící typy obchodů 

 Z šetření jsem se dozvěděla, že 34 % respondentů v obci nechybí žádný obchod. 

Tato odpověď byla zastoupena nejčastěji, uvedlo tak 51 respondentů. Na druhém místě 

respondenti nejvíce uváděli, že jim zde chybí prodejna se zdravou výživou (24,7 %) a 22 

% respondentů uvedli, že zde chybí prodejna oděvů (22 %). 16,7 % dotazovaných uvedlo 

možnost vlastní typ obchodu, který v obci schází (viz. Příloha č. 3.4, Tab. 7).  

Tři respondenti uvedli za chybějící fast-food. Prodejnu elektroniky a sportovních potřeb by 

uvítalo 6 respondentů, 3 respondenti uvedli supermarket, dále se ještě dotazovaní uváděli 

nutnost železářství, bazaru, čajovny, či opravnu obuvi.  

 Mužům jsou se sítí prodejen spíše spokojeni, proto i zde volili nejčastěji možnost, 

že jim žádná prodejna nechybí (62,7 %). Často také volili možnost jiného druhu obchodu 



55 
 

(56 %), kdy navrhovali především prodejny elektra a sportu. Naproti tomu ženy by uvítali 

zřízení prodejny oděvů (75,8 %), zdravé výživy (81,1 %), knihkupectví (83,3 %) a čistírny 

oděvů (66,7 %). Viz. Příloha č. 3.4, Tab. 8. 

 Obchod s oděvy nejvíce postrádají respondenti ze vzdělanostní kategorie „střední 

s maturitou“ (57 %). Kategorie „střední bez maturity“ nejvíce postrádá čistírnu oděvů (26,7 

%), taktéž tento typ obchodu postrádají respondenti se základním vzděláním (20 %). 

Vysokoškoláci by uvítali prodejnu knih, tato prodejna chybí 20,8 %, stejně je tomu  

u dotazovaných s vyšším odborným vzděláním 12,5 % (Viz. Příloha č. 3.4, Tab. 9). 

 

Restaurační zařízení 

 Otázka číslo 20 měla za úkol zjistit, jak jsou dotazovaní spokojeni s počtem 

restauračních zařízení v obci. Průzkumem jsem zjistila, že naprostá většina dotazovaných 

je spokojena a uváděli tedy v převážné míře kladné odpovědi. Variantu „dostatečný“ 

uvedlo 90 % respondentů a pouze 1 % dotazovaných uvedlo variantu „nedostatečný“.  

Viz. Příloha č. 3.4, Obr. 2). 

 Při vyhodnocování této otázky jsem opět využila Chi-Square Test. Pearsonův 

koeficient vyšel menší než 0,05. Zjistila jsem, že mezi touto otázkou a identifikačním 

znakem pohlaví je závislost. Dále jsem z AdjustedResidual zjistila, že muži odpovídali, 

 že se jim zdá počet restaurací dostatečný, více než jsem očekávala, naproti tomu ženy 

odpovídali méně. Viz. Příloha č. 3.4, Tab. 10-11). 

 

 Hodnocení dopravní dostupnosti a obchodní vybavenosti dopadlo v obci velice 

dobře. V případě jakékoliv úpravy hromadné dopravy musí brát obec ohled především  

na nejmladší a nejstarší věkovou kategorii. Tito respondenti využívají hromadné přepravy 

nejčastěji (školy, nákupy, atd.). Hodnocení dopravní dostupnosti do okolních vesnic 

dopadlo nejhůře, proto by se obec měla zaměřit na vylepšení spojů do těchto lokalit. 

Z hlediska množství a druhů obchodů je obec velmi dobře vybavena, ovšem respondenti by 

uvítali rozmanitější nabídku, například otevření elektra, supermarketu či čistírny oděvů. 

Restaurační zařízení hodnotila většina respondentů za dostačující. 

 

5.5 Informace poskytované občanům 

 Velice důležitá problematika, která má značný vliv na spokojenost občanů je 

kvalitní a včasné informování. Respondentům byla položena otázka, zda se domnívají,  
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že obec poskytuje dostatečné informace svým občanům. Z výzkumu vyplynulo,  

že pozitivní odpovědi v naprosté většině převažují nad negativními.  

 Z následujícího grafu je patrné, že 55 % respondentů je spíše spokojeno 

s informovaností a 22 % je určitě spokojeno. 13 % uvedlo odpověď spíše nespokojeno a 

pouze 5 % dotázaných je určitě nespokojeno. Na tuto otázku nedokázaly odpovědět 4 % 

dotázaných. 

 

Obr. 5.4: Smýšlení o dostatečné informovanosti občanů ze strany obce 

 

 

 Při provedení Chi-Square testu u této otázky bylo zjištěno, že existuje závislost 

mezi spokojeností s informovaností a věkem. Šedě zbarvená hodnota v následující tabulce 

potvrzuje danou závislost. Z tabulky AdjustedResidualbylo dále zjištěno, že respondenti 

z první věkové skupiny 18-25 let odpovídali „určitě ano“ více než jsem očekávala  

a respondenti z třetí věkové skupiny 36-45 let odpovídali „spíše ne“ taktéž více než bylo 

očekáváno (viz. Příloha č. 3.5, Tab. 2). 
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Tab. 5.6: Chi-Square test spokojenost s informovaností a věk 

 

 

 Při pohledu na věkové kategorie vyšlo najevo, že každá z nich nejčastěji 

označovala odpovědi „spíše ano“, popřípadě „určitě ano“. U první třech kategorií  

a kategorie poslední dominuje odpověď „spíše ano“ (18-25 let: 60 %, 26-35  let: 58 %, 36-

45 let: 55 %, 56 a více 69 %). U čtvrté věkové kategorie zaznačilo tuto odpověď 46 % 

respondentů, lze tedy říci, že tato věková skupina je obecně nejméně spokojená 

s dostatečnou informovaností ze strany obce (viz. Příloha č. 3.5, Tab. 3). 

 Při srovnání respondentů dle vzdělání by se dalo říci, že všichni dotázaní 

respondenti jsou taktéž spíše spokojeni. Odpověď „určitě ano“ uvedlo 78 % lidí  

se základním vzděláním. Respondenti se vzděláním „střední bez maturity“ udávali 

nejčastěji „spíše ano“, a to v 68 % případů. Podobně tomu bylo u vzdělání „střední 

s maturitou“ (58 %). Respondenti s vyšším odborným vzděláním byly spíše nespokojení 

(50 %) a vysokoškolsky vzdělaní opět uváděli nejčastěji, že jsou spíše spokojeni (70 %).  

Viz. Příloha č. 3.5, Tab. 4. 

 

Způsoby zjišťování informací 

 Při zkoumání informací je vhodné se zaměřit na fakt, odkud je respondenti 

získávají. Dotazovaní mohli zvolit v otázce číslo 14 více odpovědí z nabídky uvedené 

v dotazníku nebo napsat jinou možnost. Nejvíce hodnocenou možností, kde respondenti 

vyhledávají informace je měsíčník „Střela“, na druhém místě jsou informační tabule a dále 

webové stránky. Respondenti mohli taktéž uvést jinou, svou vlastní, možnost. Nejčastěji 

uváděli, že získávají informace prostřednictvím místního rozhlasu. Údaje jsou zobrazeny 

v následujícím obrázku č. 5. 5. 

U lidí se základním vzděláním nejvíce bodují informace ze sociálních sítí (10%)  

a jiné zdroje, jako rozhlas (11 %). Respondenti s vyučením preferují informační tabule  

(33 %) a měsíčník „Střela“ (22 %). Středoškoláci s maturitou sbírají informace  



58 
 

na webových stránkách (46 %) a v měsíčníku „Střela“ (50 %). Dotazovaní, jejichž nejvyšší 

dosažené vzdělání je vyšší odborné, preferují sociální sítě (10 %) a ostatní zdroje (11 %).  

U vysokoškoláků převládají webové stránky (25 %). Viz. Příloha č. 3.5, Tab. 5. 

Obr. 5.5: Zdroje informací 

 

  

 Poskytování informací je podle místních obyvatel zabezpečeno na nadprůměrné 

úrovni. Ovšem nemalá část dotázaných uváděla zápornou odpověď. Nejdůležitějším 

zdrojem informací o dění v obci je pro naprostou většinu respondentů měsíčník „Střela“. 

Dále jsou hojně vyhledávány i informace na informačních tabulích a webových stránkách. 

Velice kladně obyvatelé hodnotili i informační hlášení prostřednictvím obecního rozhlasu.  

 

5.6 Další výstavba 

 Jedna z otázek měla za úkol zjistit, zda dotazovaní souhlasí s další výstavbou domů 

či bytů v obci Postřelmov. Pokud respondenti s danou výstavbou souhlasili, měli 

v následující otázce vybrat jednu z odpovědí, kde by měla pokračovat, případně uvést svůj 

vlastní návrh.  
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 S pokračující výstavou souhlasí 86 % všech dotázaných, ve všech věkových 

skupinách (u všech souhlas překračuje 80 %). Z hlediska rodinného stavu jsou jí spíše 

nakloněni svobodní dotazovaní (48,7 %). Respondenti se statusem ženatý/vdaná souhlasí  

z 30,7 %. Viz. Příloha č. 3.6, Tab. 1-3. 

 Další výstavba by podle 59 % respondentů měla pokračovat v oblasti Vyhnálov,  

33 % respondentů si myslí, že by měla pokračovat na ulici Chromecká a 8 % zvolilo jiné 

místo. Nejčastěji respondenti uváděli ulici Novohradskou případně Nový dvůr.  

Viz. Příloha č. 3.6, Tab. 4. 

 Z hlediska rodinného stavu byla prostřednictvím Chi-Square Testu zjištěna 

závislost. Respondenti dle statusu volili pro další výstavbu oblast Vyhnálova (více  

než 50 %). Závislost taktéž vyšla u místa další výstavby a vzděláním. U první skupiny 

vyšlo, že by výstavbu podpořila na jiném místě např. ulice Novohradská, oblast Nového 

dvoru (37,5 %). Dvě další skupiny preferují oblast Vyhnálova (vyučení – 52,9%, 

středoškoláci s maturitou – 66, 7 %) Respondenti s vyšším odborným vzděláním by volili 

ulici Chromeckou (75 %) a vysokoškoláci opět oblast Vyhnálova (64,7 %). Viz. Příloha  

č. 3, Tab. 5-8. 

 Pokračující výstavba je velice důležitá z hlediska zvětšování obce a taktéž pro příliv 

nových obyvatel. Dotázaní obyvatelé s další výstavou v zásadě souhlasí. Největší souhlas 

vyjadřovali respondenti, kteří jsou ještě svobodní. Nejvhodnějším místem pro další stavbu 

domů či bytů by podle respondentů měla být ulice Chromecká či v oblasti Vyhnálova. 

 

5.7 Ověření hypotéz 

Před začátkem výzkumu bylo stanoveno pět hypotéz, které budou v následujícím 

textu na základě primárních dat přijaty nebo zamítnuty. Pro vyhodnocení hypotéz byly 

použity především One-Sample Tests, ANOVA a Chi-Square Test.  

 

Hypotéza 1 

• Respondenti nepovažují síť obchodů v obci za velmi dobrou. 

Při vyhodnocení této hypotézy byl využit jednovýběrový T-test. Testovací hodnota byla 

stanovena 1, která vyjadřuje hodnocení velmi dobrá. Tabulka říká, že hodnota Sig.  
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(2-tailed) je menší než 0,05, což znamená, že respondenti nepovažují síť obchodů za velmi 

dobrou. Respondenti považují síť prodejen za dobrou, proto byla hypotéza č. 1 přijata. 

 

Tab. 5.7: One-Sample Test hodnocení faktorů respondenty 

 

 

Hypotéza 2 

• Respondenti bez ohledu na věk doporučí svým známým bydlení v obci Postřelmov. 

K vyhodnocení Hypotézy č. 2 byla využita metoda testování One-Way ANOVA . Zeleně 

označený rámeček říká, že zvolené skupiny hodnotili faktor stejně a není tedy rozdíl 

v hodnocení mezi zvolenými věkovými skupinami. Hypotézu č. 2 přijímáme. 

 

Tab. 5.8: ANOVA pro doporučení bydlení v Postřelmově 

 

 

Hypotéza 3 

• Dotazovaní jsou s každým z faktorů týkajících se komunálních služeb nespokojeni.  

Třetí hypotéza byla vyhodnocena opět pomocí jednovýběrového T-testu. Testovací 

hodnota byla stanovena 4, která určuje průměrné hodnocení. Testovacími faktory je sedm 

druhů komunálních služeb. Následující tabulka zobrazuje, že respondenti nejsou s danými 

službami nespokojeni. Se stanovenými faktory jsou respondenti spíše spokojeni, což 

znamená, že na základě výsledků T-testu byla hypotéza č. 3 zamítnuta. 
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Tab. 5.9: One-Sample Test hodnocení faktorů respondenty 

 

 

Hypotéza 4 

• Smýšlení o poskytování informací občanům nezávisí na věku respondentů. 

Tato hypotéza byla vyhodnocena prostřednictvím Chi-Square testu. Z tabulky je patrné, že 

hodnota PearsonChi-Square je menší než 0,05, což znamená, že mezi věkem respondentů a 

smýšlením o dostatečné informovanosti občanů obecním úřadem je závislost. Hypotézu č. 

4 zamítáme.  

 

Tab. 5.10: Chi-Square test spokojenost s informovaností a věk 

 

 

Hypotéza 5 

• Více než polovina respondentů považuje za největší problém obce nedostatek 

pracovních příležitostí. 

Poslední hypotéza byla vyhodnocena prostřednictvím frekvenční tabulky, ze které je 

patrné, že respondenti vidí největší problém obce právě v nedostatku pracovních 

příležitostí. Tuto variantu zvolilo 90 dotazovaných. Tímto hypotézu č. 5 přijímám. 
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6 Návrhy na zvýšení spokojenosti 

 

 V následující části diplomové práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které 

mohou přispět ke zlepšení života občanů obce Postřelmov, a tím pádem i ke zvýšení jejich 

spokojenost. Bude vycházeno z předešlé analýzy primárních a vyhodnocených 

sekundárních dat. Jednotlivé návrhy a doporučení byly kvůli přehlednosti, rozděleny 

do dvou úseků. 

První část se týká návrhů, které může obec přímo realizovat prostřednictvím své 

iniciativy a svých zdrojů. Druhá část se týká soukromého sektoru, který obec může pověřit 

poskytováním daných služeb 

 

6.1  Služby zajišťované obecním úřadem 

Obecní úřad 

 Pro udržování a zvyšování spokojenosti obyvatel je nezbytně, aby se každý občan 

při jednání se zaměstnanci obecního úřadu setkával s kvalifikovaným a vstřícným 

personálem. Každý občan vyhledává jen takové služby, které jsou mu kvalitně poskytnuty. 

Obyvatelé obce jsou s kvalitou poskytovaných služeb ve větší míře spokojeni. Vyjádřili 

spokojenost s pomocí při řešení problémů, vystupováním a informovaností.  Je nezbytné, 

aby i nadále byla zachována daná kvalita, proto bylo navrženo, aby byl i do budoucna 

kladen vysoký důraz na všechny zainteresované pracovníky úřadu. Bylo doporučeno 

zvyšovat motivaci zaměstnanců obecního úřadu a poskytovat možnost školení, 

seminářů či víkendová školení. Díky tomu budou zaměstnanci schopni zvyšovat svou 

odbornou kvalifikaci, získat zkušenosti s jednáním se zákazníky, a tím potažmo dosáhnout 

osobnostního a profesního růstu.   

 V případě spokojenosti s úředními hodinami udělovali dotazovaní spíše známku 

chvalitebně, ale i nižší známku dobře. Bylo doporučeno ponechat úřední hodiny  

ve dnech pondělí a středa, tak jak je tomu u většiny úřadů. Nyní jsou otvírací hodiny 

pouze do 17:00, bylo navrženo prodloužit otvírací dobu v odpoledních hodinách, 

v obou dnech do 18:00. 

 Mezi nejdůležitější služby obce patří zejména služby komunální. Občané jsou 

s danými službami nadprůměrně spokojeni. Nejlépe hodnotili stav chodníků, dodávky 

energií zdravotnické a sociální služby. Zde bylo pouze doporučeno, aby i nadále bylo 

věnováno těmto faktorům stejně kvalitní pozornost, jako doposud. Dále bylo 
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doporučeno, aby na pozice zajišťující tyto služby byli najímáni takový pracovníci, 

kteří jsou k tomu kompetentní. Menší část obyvatel byla nespokojena se stavem 

komunikací a veřejným osvětlením. Bylo tedy navrženo, aby obecní úřad vyčlenil 

potřebné finanční prostředky na opravy nejhůře poškozených částí silnic v obci  

a na nákup nových pouličních lamp. Při opravách vozovek by se neměla obec zaměřovat 

jen na hlavní silnice v obci. V oblasti Vyhnálova, V kopci, či na ulici 1. Máje, je několik 

komunikací, které potřebují nutně opravit, proto bylo doporučeno, tyto silnice nově 

vyasfaltovat.   

 Velice důležitou službou, kterou zabezpečuje obec, je svoz odpadu. Při zpracování 

výsledků primárního výzkumu bylo zjištěno, že občané jsou s danými službami 

nadprůměrně spokojeni. Velice kladně hodnotili také počet sběrných míst. Bylo navrženo, 

aby byl počet sběrných míst zachován, případně ještě rozšířen. Jediné s čím lidé nebyly 

zcela spokojeni, bylo dostatečné zajištění svozu velkoobjemového odpadu. Bylo  

tedy navrženo zvýšit počet svozů velkoobjemového odpadu ze 4 do roka na 6 do roka, 

díky většímu počtu svozů se může obec vyhnout nákladné likvidaci černých skládek. Dále 

by dotazovaní uvítali zřídit kontejnery na svoz biologického odpadu. V dnešní době  

užanina vesnicích lidé nemívají komposty, a proto bylo navrženo, aby byly s ohledem  

na životní prostředí v obci zřízeny kontejnery na biologický domovní odpad.  

 

Dopravní obslužnost obce 

Obec musí dbát o údržbu stanice a její čistotu. Proto bylo navrženo zachovat  

i do budoucna vytvořené uklízecí čety, které se starají o místní komunikace. Bylo 

navrženo pro tyto účely využít občanů, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, díky 

čemuž obec dosáhne i zvýšení počtu pracovních míst v obci. 

Obec nesmí opomenut taktéž zimní údržbu silnic a chodníků. Bylo tedy 

doporučeno, aby obec danou úklidovou četu využívala i v zimních měsících na 

nezbytný úklid zasněžených ploch. 

 

Kulturní a sportovní vyžití 

 Pro dosažení spokojeného občana je důležité, aby měl kde trávit svůj volný čas  

a kulturně se rozvíjet. Každá obec, která má zájem o to, aby v ní někdo bydlel, musí 

neustále pracovat na své marketingu událostí. V obci je pořádáno během roku několik 

společenských a kulturních akcí. Většina zdejších obyvatel je s jejich počtem spokojeni.  

I tak bylo navrženo několik zlepšení.  
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Obec sama, by měla vynakládat dostatečné úsilí, aby byla uspokojena každá 

skupina obyvatel. Bylo navrženo, aby obec pořádala nové akce nebo se podílela  

na jejich pořádání, aby vybízela a podporovala zájmové organizace a spolky 

k pořádávání nejrůznějších druhů akcí. Bylo doporučeno, aby obec nepřeháněla své 

finanční nároky na pronájem kulturního sálu, čímž přispěje ke zvýšení počtu zábav  

a plesů v obci Postřelmov. Také by tím mohla přilákat pořadatele různých hudebních 

koncertů. Místí obyvatele by jistě uvítali např. večery s cimbálovou muzikou, či country 

koncerty.  Dále bylo doporučeno, aby obec vyčlenila potřebné finance na nákup nové 

promítačky a klimatizace v místním kulturním domě. Také oprava sedadel ve velkém 

sále kulturního domu, by zkvalitnila zážitek z pořádání hudebních a divadelních 

představení.   

Místní občané se taktéž vyjadřovali, že by uvítali pořádání více výstav, besed  

a přednášek. Besedy a přednášky by měli být směrovány spíše na starší občany, mohou  

se týkat např. zahradničení či zdraví. Bylo navrženo, aby obec poskytla finanční 

prostředky na provoz „Minigalerie Na Verandě“, kde se tyto akce mohou konat. 

Galerie se nachází v prostorách foyer kulturního domu. Taktéž bylo doporučeno zřídit více 

kroužků pro malé děti a mládež, mohli by být realizovány buď v prostorách kulturního 

domu, nebo ve velkém sálu malé tělocvičny.  

 Co se týče sportovního vyžití v obci, jsou lidí průměrně spokojeni. V obci  

se nachází nově vybudovaná víceúčelová hala, proto bylo navrženo povzbuzovat aktivitu 

místních sportovně založených občanů k organizování sportovních akcí. Mohlo by  

se jednat o pořádání různých turnajů (futsal, lakros, florbal, volejbal) mezi občany  

a jednotlivými vesnicemi. Dále bylo navrženo, aby obec usilovala o pořádání ligových 

soutěží v prostorách tělocvičny, např. basketbalu, stolního tenisu, atd. Bylo také 

doporučeno vybudovat multifunkční venkovní hřiště s umělým povrchem a investovat  

do rekonstrukce fotbalového hřiště a rovněž tenisové kurty by měly dostat nový 

antukový povrch a kabinky. Hojně také obyvatelé uváděli, že by uvítali vybudování 

nového, nebo zrekonstruování starého venkovního bazénu. Obec by se v prvé řadě měla 

zaměřit na zkvalitňování, tedy rekonstrukci, stávajících sportovních zařízení  

a vybudovat alespoň jedno venkovní sportoviště.  
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Životní prostředí 

 Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, že v oblasti životního prostředí je na tom obec 

velice dobře. Místní občané se domnívají, že v posledních letech dochází ke zkvalitňování 

péče o zeleň. Obci bylo doporučeno, aby v takovémto jednání pokračovala i nadále. 

Měla by zajistit revitalizaci zeleně na ulici Pod Lipami, kde je nutné vykácet staré  

a nemocné lípy a znovu vysázet stromy nové. Dále bylo navrženo obnovu dřevin 

především na ulici Závořická a Nová, která je po výstavbě nových chodníků téměř 

bez zeleně. Tuto revitalizace by bylo nejvhodnější financovat prostřednictvím evropských 

fondů a dotací. 

 Nejhůře hodnocením faktorem životního prostředí byl rozsah veřejných ploch 

(parků). V obci se nenachází dostatečně velký prostor pro vybudování parku, proto bylo 

navrženo, zaměřit se na úpravu prostor kolem obce, na udržování jejich čistoty tak, 

aby si zde mohli hrát děti a ostatní lidé aby si zde mohli odpočinout.  

 Čistota a vzhled obce byla hodnocena respondenty velmi dobře. Aby obec udržela 

tuto kvalitu, bylo navrženo, aby byl zřízen tým pracovníků, kteří by se celoročně starali  

o přidělenou část obce. Pracovníci by mohli také zajišťovat péči o zeleň v obci. Pracovní 

místa by mohla být určena dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům obce a motivovat je 

tak dosažení vyššího výdělku.  

 S kvalitou ovzduší a mírou hlučnosti byly obyvatelé relativně spokojeni.  

Pro zlepšení spokojenosti s těmito faktory bylo doporučeno obci snažit se regulovat 

množství aut projíždějících přes obec. Před lety byl kolem obce vybudován obchvat,  

na kterém ovšem jezdí převážně nákladní automobily. Osobní automobily jezdí mnohdy 

nadměrnou rychlostí centrem obce a ohrožují tak bezpečnost chodců. Bylo navrženo, aby 

obec, ve spolupráci s policí České republiky, zvýšila počet kontrol policejních 

jednotek na daném úseku silnice.  

 Velkým problémem z hlediska životního prostředí jsou také nepříjemné psí 

exkrementy. Bylo doporučeno obci umisťovat u odpadkových košů sáčky na psí trus, 

případně pověřovat pracovníky obce jejich sběrem. 

 

Zajišťování bezpečnosti v obci 

 Většina dotázaných občanů se cítí v obci bezpečno tak, že by např. mohli nechat 

otevřené okno či nechat jít dítě samotné do školy. Ovšem při dotazování byla zaznamenána 

tendence ke změně obzvlášť u starších občanů. Tento obrat je způsoben především 

stoupajících počtem krádeží v obci. Bylo navrženo, aby obec požádala příslušníky 
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městské policie Zábřeh nebo Šumperk o občasnou projížďku obcí,  

a to především ve večerních hodinách. Dále by bylo žádoucí instalovat na strategická 

místa obce bezpečností kamery, které by v případě zločinu pomohli vypátrat viníka. 

Dalším návrhem, je také instalace lepšího osvětlení u přechodů v centru obce.   

 

Informační služby 

 Dostatečný tok informací mezi obecním úřadem a obyvateli je nezbytný  

pro zajištění spokojenosti občanů. Primárním výzkumem bylo zjištěno, že 55 % 

respondentů je spíše spokojeno s dostatečným poskytováním informací obcí. Informační 

služby obce nejsou tedy podle respondentů na nízké úrovni, ale je  

pro obec výhodnější tyto služby i nadále zlepšovat.  Podle 140 dotázaných občanů  

je nejvhodnějším způsobem pro zjišťování informací měsíčník „Střela“. Bylo tedy 

nevrženo, aby si i nadále zachoval svou kvalitu, informoval jak o dění v obci, 

sportovním a kulturním životě, tak i přinášel aktuální informace obecního úřadu. 

Bylo dopourčeno, aby součástí měsíčníku byly i informace ze zasedání zastupitelstva  

a nově vzniklé vyhlášky. Dále by součástí mohly být informace o významných jubileích 

v obci.  

 Druhým nejvhodnějším způsobem jsou, podle občanů, informační tabule. Tabule 

jsou umístěny u obecního úřadu, na místě, kudy obyvatelé běžně nechodí. Bylo navrženo 

přemístit tyto tabule vedle ostatních tabulí, které patří kulturnímu domu, politických 

stranám a zájmových sdružením. Toto místo je výhodnější z hlediska většího pohybu 

lidí. Domnívám se, že v těchto místech si obyvatelé nového sdělení spíše všimnou.  

 Webové stránky obce a profil na sociálních sítích hodnotili spíše mladší 

respondenti, kteří na internetu tráví více času. Obci bylo navrženo zaměřit se na častou 

aktualizaci webových stránek a na jejich zatraktivnění pro mladší občany. Stránky by 

potřebovali vytvořit mladistvější vzhled a zlepšit přehlednost. Přednostně by měli sloužit 

pro poskytování informací o konaných sportovních, kulturních a společenských 

akcích. Dále bylo navrženo uvádět v každém vydání měsíčníku „Střela“ název www 

stránek a vybízet obyvatele k jejich návštěvě. Sociální sítě se dnes nabývají obrovského 

významu a obec by je neměla opomíjet. Bylo navrženo zřídit oficiální stránku obce na 

jedné ze sítí, z hlediska rozšířenosti v ČR by jím měl být Facebook. Zde může obec 

poskytovat aktuální informace např. o výpadcích proudu, elektřiny či uzávěrky silnic. Také 

může sloužit tato forma prezentace ke zvyšování povědomí o obci.  
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 Informovanost občanů může být také posílena ve formě rozhlasu či využíváním 

plakátů. Rozhlasové hlášení probíhají v současnosti pouze v dopoledních hodinách, proto 

bylo navrženo opakovat důležitá hlášení dvakrát. Vhodnou dobou může být 10:00  

a pak v odpoledních hodinách (17:00 - 18:00). Dále bylo navrženo hlásit více druhů 

informací, které jsou pro obyvatele důležití např. zasedání zastupitelstva, konání 

společenských plesů, prodej lístků na kulturní akce, atd. Bylo doporučeno vyvěšovat 

plakáty za účelem informovat o sportovních, kulturních a společenských akcích 

v obci.  Umisťovány budou na dřevěných tabulích, které jsou v každé části obce. Vhodné 

by bylo jejich umístění i na zastávky autobusu a vlaku, kdy je větší koncentrace místních  

i dojíždějících lidí. 

 

6.2  Služby zajišťované soukromým sektorem 
 

Dopravní obslužnost obce 

 Dobře zajištěná dopravní obslužnost obce, je zárukou rostoucí spokojenosti 

místních občanů. Obec se nachází v dojezdové vzdálenosti od větších měst, kam značná 

část obyvatelstva denně dojíždí do zaměstnání nebo do škol. Občané potřebují kvalitně 

zajištěné dopravní služby také z toho důvodu, aby si mohli dojet pro větší nákupy,  

za kulturou a sportem, mohli navštívit potřebné úřady a dalšími potřebami, které není 

schopna samotná obec uspokojit. Z výzkumu vyšlo najevo, že obyvatele jsou 

s autobusovými a vlakovými spoji nadprůměrně spokojeni. Dostupnost do všech okolních  

i vzdálenějších měst a vesnic byla hodnocena známkou od 1,35 do 1,69. 

Bylo tedy doporučeno, aby obec i nadále usilovala o zachování množství a frekvencí 

spojů. Díky nedávné elektrifikaci železniční tratě se množství spojů jak do města 

Šumperk, tak i do Zábřeha, několikanásobně zvýšil. Taktéž bylo opraveno železniční 

nádraží. Bylo doporučeno množství spojů a jejich frekvenci i nadále zachovat. Toho 

lze dosáhnout udržováním kvalitních vztahů s firmami VEOLIA TRANSPORT 

MORAVA, a.s. a ČD, a.s.  

 S vlakovou přepravou souvisí jeden z problémů, který by měl být podle několika 

občanů odstraněn. Podél železnice byla v obci vybudována protihluková stěna, která 

zabraňuje rozhledu do dálky na přejezdech. Bylo navrženo, aby byla protihluková stěna  

u všech přejezdů odstraněna nejméně do 30 m, nebo opatřit každý přejezd závorami. 
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Obchodní vybavenost 

 Obchodní síť je v obci dle provedeného průzkumu pouze průměrná, obci bylo 

doporučeno, aby se do budoucna snažila vytvořit podmínky pro zřízení chybějících 

typů maloobchodních jednotek. Pro občany z vyšší věkové kategorie je kvalitní obchodní 

síť nepostradatelná. Jejich dopravní možnosti jsou omezené, nedostanou se tak snadno  

do větších měst za nákupy a jejich zdravotní stav jim to leckdy ani neumožňuje.  

Na základě výsledků získaných z výzkumu bylo navrženo, aby v obci byla zřízena 

prodejna se zdravou výživou či prodejna oděvů. Mnoho respondentů se také vyjádřili, 

že by bylo vhodné umístit lékárnu v centru obce a ne na jejím okraji. Dále navrhuji 

zřídit v obci prodejnu s elektronikou, prodejnu se sportovním zbožím nebo fast-food.  

 Dalším důležitým doporučením z hlediska obchodní vybavenosti je, aby se obec 

zasazovala o přilákávání nových potenciálních prodejců do obce. Měli by to být takový 

podnikatelé, kteří budou nejen ku prospěchu místních, ale budou přinášet také výhody 

samotné obci, ve formě příjmů do obecního rozpočtu. Obec by toho mohla dosáhnout, 

zvýhodněnou nabídkou prostorů pro podnikání nebo dalšími zvýhodněnými službami 

pro podnikatele.   

 

Restaurační zařízení 

 Místní obyvatelé shledávají počet restaurací a hostinců v obci za dostatečný. 

Několik občanů se dokonce vyjádřilo, že už jich je až příliš. Proto bylo navrženo zachovat 

počet restaurací a hospod a zaměřit se do budoucna spíše na zařízení určená 

především pro mladé lidi a ženy. Mnoho občanů s nižších věkových skupin by např. 

uvítali zřízení fast-foodu. Proto bylo doporučenozřídit jej v obci. Pro méně spokojené 

ženy bylo navrženo otevřít kavárnu nebo cukrárnu. Nově otevřená restaurační zařízení 

by mohli přilákat zákazníky i z okolních vesnic a budou přispívat k navýšení příjmů 

rozpočtu obce. 
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7 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zodpovědět otázku, jak jsou spokojeni obyvatelé obce 

Postřelmov s vybranými oblastmi související s životem v obci a vypracovat návrhy 

 a doporučení, které by vedly ke zvýšení spokojenosti místních občanů. Kvalitně 

poskytované a dostupné služby jsou nezbytné pro zvyšování standardu obce. Čím vyšší 

standard obce, tím větší zájem bude vznikat ze strany lidí z hlediska přestěhování se do 

dané obce a pokračujícím životu zde.Práce byla rozčleněna na dvě části, a sice na část 

teoretickou a část praktickou. 

 Teoretická část především zahrnovala charakteristiku obce Postřelmov. Jedná  

se o malou obec na severu Moravy, nedaleko okresního města Šumperk a její historické 

kořeny sahají až do 14. století. Taktéž se tato část práce zabývala popisem veškerých 

teoretických východisek vztahujících se k dané práci. Tato východiska se zaměřovala 

především na popis marketingového mixu obce, charakteristiku služeb a jejich vlastností. 

Důležitou součástí teorie byla také i charakteristika spokojenosti zákazníka.  

 Druhou částí byla praktická realizace marketingového výzkumu, který byl  

pro diplomovou práci stěžejní. Výzkumem byly zabezpečeny všechny potřebné údaje,  

na základě kterých bylo provedeno vyhodnocení. Samotný výzkum byl rozčleněn  

do několika dílčích částí zabývající se předevšímzaměstnanci obecního úřadu, 

komunálními službami, dopravní dostupností, kulturním a sportovním vyžitím, bezpečností 

v obci, občanskou vybaveností, informačními a ostatními službami obce.  

 Po zpracování výsledků primárního šetření a s pomocí sekundárních údajů bylo 

v předposlední kapitole práce předneseno několik návrhů a doporučení, které by měly vést 

ke zvýšení spokojenosti zdejších obyvatel. Celkově byla zhodnocenaspokojenost občanů 

jako průměrná. Návrhy a doporučení byly koncipovány do dvou částí. Jedna část se 

zabývala především zlepšením služeb v přímé kompetenci obce a druhá službami, které by 

měl zajistit soukromý sektor. Bylo doporučeno například zvyšování kvalifikovanosti 

pracovníků obecního úřadu prostřednictvím účasti na školeních a seminářích.  

Dále rozšíření otvíracích hodin obecního úřadu, umístění závor na přejezdech a zřízení 

kontejnerů na biologický odpad. Pro zkvalitnění kulturního a sportovního vyžití bylo 

navrženo, aby obec snížila cenu za pronájem společenského sálu s cílem většího zájmu o 

pořádání zábav a plesů, dále pak rekonstrukci fotbalového hřiště nebo zlepšit údržbu 



70 
 

tenisových kurtů. Z hlediska poskytování informací se občané shodli, že nejvhodnějším 

způsobem je tištěný časopis, který v obci vychází jednou do měsíce. V dnešní době je 

taktéž důležité informovat občany prostřednictvím internetu a sociálních stránek.  

 Poznatky, které byly získány při zpracování výzkumu, by mohly být velmi užitečné 

při rozhodování obecního zastupitelstva a měl by být základem při řešení problémů 

spokojenosti obyvatelstva. Vytvořené návrhy a doporučení by měly být hlavními 

představiteli obce zohledněny a mohou tak přispět k růstu spokojenosti občanů obce 

Postřelmov. 
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Příloha č. 1 
Dotazník 

Vážený respondente, 

jmenuji se Anna Přibylová a jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Chtěla bych Vás 
požádat o vyplněné tohoto dotazníků, který bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci, týkající se 
spokojenosti občanů se službami v naší obci. Dotazník je zcela anonymní. Všechny zjištěné údaje budou použity 
jen pro potřeby mé diplomové práce. 

 
Nebude-li uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď, nebo se vyjádřete vlastními slovy tam, kdy je k tomu 
možnost.  
 
1. Myslíte si, že byste doporučil/a svým známým bydlet v Postřelmově? 

a) určitě doporučil/a b)  spíše doporučil/a c)   spíše nedoporučil/a 
d) určitě nedoporučil/a e) nedokážu posoudit 

 
2. Jak jste spokojen/a s úrovní vzdělávání na základní škole Postřelmov? 

a) velmi spokojen/a  b) spokojen/a  c) spíše spokojen/a   
d) spíše nespokojen/a e) nespokojen/a f) velmi nespokojen/a 
g) nedokážu posoudit 

3. Jak jste spokojen/a s úrovní vzdělávání v mateřské škole Postřelmov? 
a) velmi spokojen/a  b) spokojen/a  c) spíše spokojen/a   
d) spíše nespokojen/a  e) nespokojen/a  f) velmi nespokojen/a 
g) nedokážu posoudit 

4. Domníváte se, že péče o zeleň se v našem městě za poslední roky zlepšila? 
a)   Určitě se zlepšuje  b)   Spíše se zlepšuje  c)   Nevím, nedokážu říci 
d)   Spíše se nezlepšuje  e)   Určitě se nezlepšuje 
 

5. Na škále 1-5 ohodnoťte následující prvky týkající se obecního úřadu (1-výborně, 2-chvalitebně, …, 5-
nedostatečně, N-nedokážu posoudit): 
 a) úřední hodiny    1 2 3 4 5  N  
 b) ochota, informovanost, vystupování   1 2 3 4 5 N 
 

 
6. Jak jste spokojen/a s komunálními službami, které obec poskytuje? (1 –nejvíce spokojený, 
6 – velmi nespokojen, N - nedokážu posoudit): 
 a) stav chodníků  1 2 3 4 5 6 N 
 b) stav komunikací  1 2 3 4 5 6 N 
 c) veřejné osvětlení  1 2 3 4 5 6 N 
 d) zdravotnické služby  1 2 3 4 5 6 N 
 e) sociální služby  1 2 3 4 5 6 N 
 f) dodávky energií  1 2 3 4 5 6 N 
 g) počet sběrných míst  1 2 3 4 5 6 N 
 
7. Jak jste spokojen/a se službami spojenými se svozem odpadů? 
 a) velmi spokojen/a  b) spokojen/a  c) spíše spokojen/a   
 d) spíše nespokojen/a  e) nespokojen/a  f) velmi nespokojen/a
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8. Onačte zda s daným tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte: 
a) v obci by měli být zařízeny kontejnery na biologický odpad   souhlasím nesouhlasím 
b) v obci je dostatečně zajištěn svoz komunálního odpadu  souhlasím nesouhlasím 
c) v obci je dostatečně zajištěn svoz velkoobjemového odpadu  souhlasím  nesouhlasím 
d) v obci je dostatečně zajištěn svoz plast, papíru, skla atd.   souhlasím  nesouhlasím 

 
9. Jak jste spokojen/a s kvalitou životního prostředí? (1 –nejvíce spokojený, 6 – velmi nespokojen, 
 N - nedokážu posoudit): 

a) Rozsah veřejných ploch (parků) 1 2 3 4 5 6 N 
b) Úroveň péče o veřejné plochy 1 2 3 4 5 6 N 
c) Čistota a vzhled obce 1 2 3 4 5 6 N 
d) Kvalita ovzduší 1 2 3 4 5 6 N 
e) Míra hlučnosti 1 2 3 4 5 6 N 

 
10. Myslíte si, že v obci se koná dostatek kulturních akcí? 
 a) určitě ano (přejděte k otázce č. 12) b) spíše ano c) spíše ne d) určitě ne  
 e) neposoudím 
 
11. Které kulturní akce podle Vás v obci chybí? (max 4 odpovědi) 
 a) hudební koncerty    b) divadelní představení  c) besedy, semináře 
 e) více společenských plesů  f) diskotéky   g) výstavy  
 h) jiné…………………….. 
 
12. Jak jste spokojen/a se sportovním vyžitím v obci? (1 –nejvíce spokojený, 6 – velmi nespokojen,  
N - nedokážu posoudit): 

a) počet hřišť 1 2 3 4 5 6 N 
b) kvalita sportovišť 1 2 3 4 5 6 N 
c) množství sportovních akcí 1 2 3 4 5 6 N 
d) ceny sportovních akcí 1 2 3 4 5 6 N 

 
13. Myslíte si, že obec dostatečně informuje své občan? 
 a) určitě ano  b) spíše ano c) spíše ne d) určitě ne e) neposoudím 
 
14. Jaký způsob zjišťování informací o obci Postřelmov Vám připadá nejvhodnější? (můžete uvést více 
odpovědí) 

a)   Informační tabule   b)   Měsíčník Střela  c)   Webové stránky 
d)   Stránka obce na sociální síti (Facebook, Twitter, Myspace atd.)  
e)   Jiné (uveďte jaké)………………….. 

 
15. Jak je podle Vás v obci bezpečno? (můžete uvést více odpovědí) 
Bezpečno je v obci Postřelmov tak, že: 

a) mohu nechat bez dozoru otevřené okno.     
b) mohu mít nezamknuté dveře od domu.   
c) mohu chodit v noci po ulicích.  
d) mohu nechat jít samotné dítě ze/do školy.    
e) mohu nechat dítě samotné na pískovišti. 
f) V obci dle mého názoru není bezpečno.   

 
16. Využíváte autobusovou nebo vlakovou dopravu? 

a) Ano b) Ne (pokud odpovídáte ne, přejděte k otázce č. 18) 
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17. Ohodnoťte, jak jste spokojeni s autobusovými a vlakovými spoji. (1 –nejvíce spokojený, 6 – velmi 
nespokojen, N - nedokážu posoudit): 

a) Dostupnost Zábřeh 1 2 3 4 5 6 N 
b) Dostupnost Šumperk 1 2 3 4 5 6 N 
c) Dostupnost Praha 1 2 3 4 5 6 N 
d) Dostupnost Olomouc 1 2 3 4 5 6 N 
e) Okolní vesnice (Sudkov, Chromeč,…) 1 2 3 4 5 6 N 

 
18. Jak hodnotíte síť obchodů v této obci? 
 a) velmi dobrá b) dobrá  c) spíš dobrá d) spíše špatná  
 e) špatná f) velmi špatná 
 
 
19. Který typ obchodu zde nejvíce postrádáte? 
 a) oděvy b) zdravá výživa c) knihkupectví d) čistírna oděvů    
 e) žádnou f) jinou………………………. 
 
 
20. Považujete počet restauračních zařízení za: 
 a) dostatečný b) spíše dostatečný c) spíše nedostatečný d) nedostatečný  
 e) neposoudím 
 
21. Souhlasíte s další výstavbou domů/bytů v obci Postřelmov? 

a) Ano b) Ne (pokud odpovídáte ne, přejděte k otázce č. 23) 
 

22. Kde by měla podle vás pokračovat další výstavba domů/bytů? 
 a) ulice Chromecká  b) oblast Vyhnálov c) jiné místo ……………………………….. 
 
23. Jaký vidíte největší problém obce? (můžete označit více odpovědí) 

a) Nedostatek parkovacích míst  b)    Autobusové nádraží   
c)     Automobilová doprava  d)    Stav komunikací  
e)     Nepořádek ve městě f)     Pracovní příležitosti  
g)     Psí exkrement  g)    Ve vesnici chybí koupaliště 
h)    Jiný (vypište jaký)……………………………………………….. 
 

24. Označte prosím Váš rodinný stav. 
 a) svobodný/á  b) ženatý/ vdaná  c) rozvedený/á   
 d) vdovec/ vdova 

 
25. Označte prosím Vaše pohlaví. 

a) Muž  b) Žena 
 

26. Jaký je váš věk? 
a) 18 - 25 let   b) 26 - 35 let  c) 36 - 45 let  d) 46 - 55 let 
e) 56 a více 
 

27. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) základní  b) středoškolské bez maturity c) středoškolské s maturitou 
d) vyšší odborné e) vysokoškolské 

 
28. Pokud máte jakýkoliv nápad či připomínku, která by přispěla ke zlepšení služeb v obci Postřelmov, napište 
jej prosím sem: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2: Grafické zpracování SWOT analýzy obce 
Postřelmov 
 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Grafické znázornění silných stránek    Grafické znázornění slabých stránek 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Grafické znázornění příležitostí    Grafické znázornění hrozeb 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 3: Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Příloha č. 3.1 Celková spokojenost místních obyvatel 
 

Obr. 1: Spokojenost s bydlením v procentech 

 

 

Tab. 1: Spokojenost s bydlením podle pohlaví v procentech 
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Obr. 2: Spokojenost s bydlením podle pohlaví v absolutní hodnotě 

 

 

Tab. 2: Spokojenost s bydlením podle věku v procentech 

 

 

Obr. 3: Spokojenost se základní školou v procentech 
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Tab. 3: Spokojenost se ZŠ  podle vzdělání 

 

Obr. 4: Spokojenost s MŠ  

 

Tab. 4: Spokojenost s MŠ podle vzdělání 

 

 

  



4 
 

Obr. 5: Největší problém obce 

 

 

Tab. 5: Největší problém obce podle pohlaví 
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Tab. 6: Vyjádření vlastního názoru respondentů ke službám 

 

závory 
zlepšit komunikaci mezi omladinou a správou obce  
závory 
odstranění protihlukové betonové zdi kolem kolejové trati a větší zabezpečení 
spravit chodník, chybí koupaliště, spravit rybník PISKÁČ, spravit hřiště  
závory na kolejích, zlepšit kulturu    
závory, odstranění protihlukových stěn 
popelnice na psí exkrementy  
parkoviště 
parkovací místa 
výtah ve zdravotním středisku, parkoviště 
výtah ve zdravotním středisku, parkoviště 
cyklistická stezka, minigolf 
závory na přejezdech 
multifunkční hřiště 
doprava, bezpečnost 
závory na přejezdech 
multifunkční hřiště 
snížit kriminalitu 
popelnice na psí exkrementy  

 

Příloha č. 3.2 Spokojenost se službami obecního úřadu 
 

Tab. 1: Hodnocení úředních hodin obecního úřadu 

 

 

Tab. 2: Průměrná udělená známka prvkům obecního úřadu 
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Tab. 3: Hodnocení ochoty, informovanost a vystupování pracovníků obecního úřadu 

 

Tab. 4: One-Sample Test hodnocení prvků obecního úřadu 

 

Tab. 5: Spokojenost s komunálními službami 

 

Tab. 6: Spokojenost s komunálními službami 
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Tab. 7: Spokojenost s komunálními službami 

 

 

Tab. 8: Spokojenost s komunálními službami 

 

Tab. 9: Spokojenost s komunálními službami 

 

Tab. 10: Spokojenost s komunálními službami 
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Tab. 11: Spokojenost s komunálními službami 

 

Tab. 12: Průměrné hodnocení faktorů týkajících se komunálních služeb 

 

Obr. 1: Spokojenost se svozem odpadů 
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Tab. 13: Tvrzení – „V obci by měli být zřízeny kontejnery na biologický odpad“ 

 

 

Tab. 14: Tvrzení – „V obci je dostatečně zajištěna svoz komunálního odpadu“

 

 

Tab. 15: Tvrzení – „V obci je dostatečně zajištěn svoz velkoobjemového odpadu“ 

 

 

Tab. 16: Tvrzení – „V obci je dostatečně zajištěn svoz plastu, papíru, skla atd.“ 
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Tab. 17: První tvrzení z hlediska věku 

 

 

Tab. 18: Druhé tvrzení z hlediska věku 

 

 

Tab. 19: Třetí tvrzení z hlediska věku 

 

Tab. 20: Čtvrté tvrzení z hlediska věku 
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Tab. 21: První tvrzení z hlediska pohlaví 

 

Tab. 22: Druhé tvrzení z hlediska pohlaví 

 

Tab. 23: Třetí tvrzení z hlediska pohlaví 

 

 

Tab. 24: Čtvrté tvrzení z hlediska pohlaví 
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Obr. 1: Spokojenost s péčí o zeleň v obci 

 

 

Tab. 25: One-Sample Test hodnocení prvků týkajících se životního prostředí 

 

 

Tab. 26: Průměrné hodnocení faktorů týkajících se životního prostředí 
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Obr. 2: Průměrné hodnocení faktorů souvisejících s kvalitou životního prostředí 

 

Tab. 27: Zhodnocení bezpečnosti v obci 
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Příloha č. 3.3 Kulturní a sportovní vyžití 
 

Obr. 1: Spokojenost s počtem kulturních akcí 

 

Tab. 1: Spokojenost s počtem kulturních akcí podle vzdělání 

 

Tab. 2: Spokojenost s počtem kulturních akcí podle věku 
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Tab. 3: Chi-Square Test spokojenosti s počtem kulturních akcí  

 

Tab. 4: Spokojenost s počtem kulturních akcí  

 

Tab. 5: Spokojenost s počtem kulturních akcí podle věku 

 

Tab. 6: Chybějící kulturní akce 
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Tab. 7: Chybějící kulturní akce dle pohlaví 

 

Tab. 8: Chybějící kulturní akce dle věku 

 

Tab. 9: Spokojenost s počtem hřišť 

 

Tab. 10: Spokojenost s kvalitou sportovišť 
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Tab. 11: Spokojenost s množstvím sportovních akcí 

 

Tab. 12: Spokojenost s cenami sportovních akcí 

 

 

Příloha č. 3.4 Doprava a občanská vybavenost 
 

Obr. 1: Využití autobusové či vlakové dopravy 
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Tab. 1: Využití hromadné dopravy dle věkových kategorií 

 

Tab. 2: Využití hromadné dopravy dle věkových ktagorií 

 

 
Tab. 3: One-Sample Test spokojenosti s dopravní dostupností 

 

Tab. 4: Zhodnocení sítě obchodů 
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Tab. 5: Zhodnocení sítě obchodů z hlediska vzdělání 

 

Tab. 6: Zhodnocení sítě obchodů z hlediska pohlaví 

 

Tab. 7: Nejvíce postrádaný typ obchodů 

 

Tab. 8: Nejvíce postrádaný typ obchodů z hlediska pohlaví 
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Tab. 9: Nejvíce postrádaný typ obchodů z hlediska vzdělání 

 

Obr. 2: Počet restauračních zařízení 

 

Tab. 10: Chi-Square Test spokojenosti s počtem restauračních zařízení 
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Tab. 11: Spokojenost s počtem restauračních zařízení 

 

Příloha č. 3.5 Informace poskytované občanům 
 

Tab. 1: Dostatečné poskytování informací občanům dle věku 

 

Tab. 2: Spokojenost s dostatečnou informovaností 

 

Tab. 3: Spokojenost s dostatečnou informovaností z hlediska věku 
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Tab. 4: Spokojenost s dostatečnou informovaností z hlediska vzdělání 

 

Obr. 1: Nejvhodnější způsob zjišťování informací 

 

 

Tab. 5: Nejvhodnější způsob zjišťování informací dle vzdělání 
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Příloha č. 3.6 Bytová výstavba 
 

Tab. 1: Souhlas s další výstavbou domů/bytů 

 

Tab. 2: Souhlas s další výstavbou domů/bytů dle věku 

 

Tab. 3: Souhlas s další výstavbou domů/bytů dle rodinného stavu 

 

Tab. 4: Nejvhodnější místo pro další výstavbu 

 

Tab. 5: Místo další výstavby dle rodinného stavu 
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Tab. 6: Chi-Square Test další výstavby ve vztahu k rodinnému stavu 

 

Tab. 7: Místo další výstavby dle vzdělání 

 

Tab. 8: Chi-Square Test další výstavby ve vztahu ke vzdělání 
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Příloha č. 4: Fotografie obce 
 

Obr. 1: Obecní úřad 

 

Zdroj: [26] 

Obr. 2: Základní škola  

 

Zdroj:[26] 

Obr. 3: Kostel Svatého Matouše 
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Zdroj:[26] 

Obr. 4: Památka – Statek č.p. 9 na ulici 1. Máje 

 

Zdroj:[26] 

Obr. č. 5: Víceúčelová sportovní hala 

 

Zdroj: [26] 

Obr. 6: Hrobka Bukůvků z Bukůvky 

 

Zdroj:[26] 
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Příloha č. 5: Měsíčník „Střela“ 
 

Obr. 1: Měsíčník Střela 

 

 

Zdroj:[27] 
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Příloha č. 6: OBEC POSTŘELMOV ROZPOČET NA 
ROK 2012 
 

Příjmy     Výdaje 

Zdroj:[33]
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Příloha č. 7: Rozpočet sociálního fondu 
 

Zdroj:[33] 

 

 

 

 

 

  

  

 


