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1. ÚVOD  

V posledních letech se využití marketingu stalo neodmyslitelnou součástí jak 

soukromých, tak státních podniků. Vzrůstá podstata jeho využití také ve městech a obcích. 

Proto, aby města bohatla a stoupala na společenském žebříčku, nestačí jen správná funkce 

samosprávy a včasné platby jejich obyvatel. Zásadní je také všeobecná pověst o městě, 

vnímání města, nejen jeho obyvateli, přitažlivost jak turistická tak urbanistická, aby se město 

mohlo dále rozšiřovat, a především spokojenost jeho obyvatel. Nejen k tomuto obcím a 

městům dopomáhá marketing, přizpůsobený právě obcím. Správná práce měst s marketingem  

dopomáhá obcím k jejich všeobecnému rozvoji, zatraktivnění  a zkvalitnění komunikace 

s obyvateli i okolím. 

Slovo metropole je označením pro významné město, které se svým významem, 

velikostí nebo přitažlivostí stalo kulturním, obchodním nebo politickým centrem určité 

oblasti. Města Olomouc a Ostrava metropolemi bezesporu jsou. Olomouc byla vždy 

považována za historické centrum Moravy, zatímco Ostrava za centrum průmyslu. Obě města 

se však postupem let vyvíjí a snaží se z této své „škatulky“ vymanit. Olomouc chce dokázat, 

že není jen památkovou rezervací, ale postupně se modernizuje a přizpůsobuje jak 

obyvatelům, tak návštěvníkům. Ostrava získala díky uhelnému a železárenskému průmyslu 

pověst špinavého města. V současnosti pomocí výstavby, různými rekonstrukcemi, 

modernizací a rozsáhlou marketingovou kampaní proti tomuto přívlastku bojuje.  

Zásluhou studií jsem měla možnost osobně poznat obě města a na čas se stát jejich 

součástí. V Olomouci jsem čtyři roky studovala střední školu, v Ostravě následně pět let 

vysokou školu. Obyvatelé těchto měst mají rozdílný, svůj osobitý způsob života i chování. 

Obě města mě svojí rozdílností a zároveň příbuzností fascinovala, proto jsem si jako téma 

diplomové práce vybrala analýzu spokojenosti obyvatel v těchto městech.  

Stěžejním cílem práce bylo určit spokojenost se službami, jež poskytují dvě významná 

moravská města svým obyvatelům, a sice Olomouc a Ostrava. Byla měřena celková a dílčí 

spokojenost s jednotlivými atributy, týkající se kvality života ve městě (bezpečnost, čistota, 

doprava, kultura, informovanost, sportovní vyžití a vnímání města). Druhým cílem bylo tuto 

zjištěnou spokojenost porovnat a navrhnout opatření pro její případné zlepšení.  

Výsledné hodnocení spokojenosti obyvatelstva by se mohlo stát podkladem pro různé 

národní soutěže, jako například Historické město roku. Ostrava v minulých letech bojovala o 

získání prestižního evropského titulu Evropské hlavní kulturní městě roku 2015. O tento 
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prestižní titul se v závěrečném kole utkala s Plzní, která zvítězila. Rozhodnutí však 

předcházely podrobné výzkumy a analýzy, různých měst republiky, a jejich následné 

srovnávání.  

Poznatky, náměty, doporučení a informace z tohoto výzkumu mohou být dále využity 

magistráty obou měst pro kroky vedoucí ke zvýšení spokojenosti obyvatelstva, prohloubení 

jejich identity s městem a prostřednictvím zvyšující se úrovně města podpořit turistický ruch 

ve městě.  

Výsledky výzkumu by také mohly být podmětem při tvorbě dlouhodobé strategie měst 

a pomocným nástrojem komplexního rozvoje města Olomouc a Ostrava.  
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2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA OSTRAVY A OLOMOUCE 

Podstatou této kapitoly je stručně představit obě města, jejichž analýza je základem 

mojí diplomové práce. Nejprve jsem se zaměřila na představení každého města, jeho historii, 

současný stav a analýzu makroprostředí. Následně jsem obě města porovnala. Fota měst jsou 

poskytnuta v příloze č. 1 a 2. 

2.1 Město Olomouc 

Olomouc, dnešní stotisícová metropole se prostírá ve středu Moravy. Oblast patří 

k nejúrodnějším oblastem v Česku. Město leží na soutoku řeky Moravy a Bystřice.  

Město Olomouc vždy patřilo mezi nejvýznamnější města českého království. Pro svoji 

výhodnou polohu, starobylou univerzitu, duchovní, kulturní a řemeslné tradice byla po staletí 

považována za centrum Moravy. [48] 

2.1.1  Historie 

V ranném středověku byla Olomouc jedno z hlavních center Moravy a významné 

knížecí sídlo. V 11. století zde bylo založeno biskupství. Rokem 1306 se město historicky 

zapsalo do dějin českého státu, byl zde zavražděn poslední český panovník rodu Přemyslovců 

(král Václav III.). 

Dodnes je Olomouc považována za univerzitní město. Univerzita byla ve městě 

založena roku 1573 a stala se druhou nejstarší v českých zemích. Po revoluci v roce 1848 byla 

postupně likvidována a zachovala se pouze Teologická fakulta.  

V 18. a 19. století se město změnilo v pevnost. Stalo se významným vojenským 

centrem rakouské monarchie. Část vojenských staveb a opevnění se zachovala dodnes.  

Od středověku až do třicetileté války byla Olomouc po Praze druhé největší město 

republiky a největší na Moravě.  

Následkem komunistického převratu (1948) došlo k úpadku významu města a 

zanedbávání historického dědictví. Obrat nastal po sametové revoluci v roce 1989, kdy došlo 

k postupné rekonstrukci historického centra a památek, stavbě nových sportovišť, míst pro 

rekvalifikaci, stavbě hotelů, výstavbě dopravní a turistické infrastruktury. [49] 
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2.1.2  Současnost 

Nyní je Olomouc pátým největším městem v České republice, centrem Olomouckého 

kraje a sídlem arcibiskupství. Na Univerzitě Palackého studuje nyní 20 tisíc mladých lidí.  

 Památky ve městě 

Olomouc je po Praze městem s nejstarší a nejrozsáhlejší městskou památkovou 

rezervací v České republice. Historická náměstí s morovými sloupy a kašnami jsou obklopena 

parky. Město je považováno za jedno z nejkrásnějších sídel střední Evropy. 

Centrum města tvoří Horní a na něj navazující Dolní náměstí. Na Horním náměstí se 

nachází nejvýznamnější památka města, sloup Nejsvětější Trojice zapsaný v roce 2000 do 

seznamu památek UNESCO. Na náměstí je možné také spatřit soubor kašen, patřící k národní 

kulturní památce a historický orloj z 15. století. V orloji je zabudovaná zvonkohra, hrající tři 

hanácké lidové písně.  

Významnou památkou města, se především kvůli věži vysoké 46 metrů a přístupné 

veřejnosti, stal kostel sv. Mořice. Ve městě je možné spatřit mimo jiné i arcibiskupský palác a 

několik významných kostelů. Mezi církevní památky se řadí i Klášterní Hradisko, jež dnes 

slouží jako vojenská nemocnice.  

Jak už bylo zmíněno, Olomouc má bohatou také vojenskou historii. V místech 

bývalého opevnění se dnes nacházejí parky. V jednom z nich je Botanická zahrada, v jiném 

pavilony známé květinové výstavy Flora Olomouc.  [52] 

 

Kultura a volný čas 

Pro kulturně založené obyvatele a návštěvníky je v Olomouci spoustu možností jak 

trávit volný čas. Město bývá také nazýváno městem kultury.  

 

Divadlo 

Město je domovem Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc. Moravské 

divadlo má tři umělecké soubory a vlastní orchestr. Divadlo také pořádá uzavřená představení 

na objednávku, realizuje společenské akce, rauty s programem, plesy a koncerty na 

objednávku, případně poskytuje prostory pro konference, matiné a sympozia 

v reprezentativním sále divadla.  
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Divadlo hudby se věnuje alternativním projektům. Dalšími divadly jsou Divadlo 

Tramtarie a Divadlo Konvikt. Divadlo Konvikt pořádá pravidelně, na přelomu dubna a 

května, ve spolupráci s Moravským divadlem úspěšný a známý festival Divadelní Flora. 

Divadelní Flora je jeden z největších mezinárodních divadelních festivalů v České republice. 

Pro nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. [54] 

 

Umění 

V Olomouci je možné navštívit celkem pět muzeí a deset galerií. Arcidiecézní 

muzeum je jediné svého druhu v České republice. Jeho součástí je tzv. dómský poklad, jež 

obsahuje větší počet diamantů než pražský loretánský poklad. Toto muzeum sídlí na 

Václavském náměstí v Přemyslovském paláci. Zde se také tyčí dominantní dóm a katedrála 

sv. Václava. Věže katedrály sv. Václava jsou nejvyšší věže na Moravě. [24] 

 

Kino 

Mezi možnosti kulturního vyžití neodmyslitelně patří i návštěva kina. Město Olomouc 

nabízí kina dvě. V centru města je možné navštívit kino Metropol, které má svůj vlastní 

filmový klub. Prostřednictvím filmového klubu nabízí filmy pro příznivce nekomerčních 

žánrů. Druhým kinem je Multikino Cinestar, ve kterém jsou v 7 sálech současně promítány 

různé filmové žánry. Nabízí také 3D a 2D projekci.  [25] 

 

Hudba 

Každoročně v květnu se v Olomouci koná pivní festival Beerfest Olomouc, v roce 

2011 proběhl již desátý ročník. Na festivalu hraje vždy několik známých kapel přední české a 

slovenské hudební scény.  

Významnou hudební akcí města se stal každoroční majáles Univerzity Palackého 

v Olomouci.  

Jak už bylo zmíněno výše, pořádá divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským 

divadlem každoročně mezinárodní divadelní festival Divadelní Flora. [54] 

 

Sport 

Město nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům velké množství sportovního vyžití. 

V zimním období se již pravidelně na  náměstí staví a udržuje veřejné kluziště. Kluziště je 

přístupné  od listopadu do února. Od letošního ročníku (sezona 2011/2012) je pro zájemce 

zdarma. Možnost bruslení umožňuje celoročně Zimní stadion Olomouc.  
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Olomouc poskytuje i několik možností plavání a vodní zábavy. Jedou z variant, kde si 

lidé mohou zaplavat, je Plavecký stadion v centru města. Nabízí krytý i venkovní bazén, 

vířivku, dětské brouzdaliště, saunu, parní kabiny a vnitřní tobogán. Druhou možností je 

olomoucký Aquapark, který je v provozu od června 2009. Aquapark zahrnuje vnitřní i 

venkovní areál s bazény a zábavními atrakcemi, množství saun, wellness, dětský koutek a 

aqua restauraci. [44] 

Pro rodiče s malými dětmi je v Olomouci několik mateřských a rodičovských center 

s dětskými bazény a plaveckými kluby, jako např. Káče, Chobotnička, Okolotoč a jiné.  

Pro cyklisty a in-line bruslaře město neustále rozšiřuje množství a délku speciálně 

upravených cest, a to jak v centru města, tak jako spojení s okolními obcemi.   

Pro pasivní sportovce Olomouc nabízí návštěvu hokejových utkání HC Olomouc na 

zimním stadionu nebo návštěvu fotbalových utkání  klubu nejvyšší české fotbalové soutěže 

SK Sigma Olomouc, na Andrově stadionu. Mezi významné týmy olomouckého sportovního  

světa patří i basketbalový tým UP Olomouc.  

Znak města 

Oficiálně používanými symboly města jsou: znak města, vlajka města, logo města a 

primátorské insignie.  

Znak města, zobrazený na obrázku 2.1, tvoří v modrém poli stříbrno-červeně 

šachovaná a zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a s rozevřenými 

křídly. V rozích znaku jsou majuskulní písmena S  P Q O (Senatus populusque 

Olomoucensis).  Znak se používá pouze při oficiálních příležitostech města. [26] 

 

Obrázek 2.1 Znak města Olomouc 

 

Zdroj: [26] 

 

Častěji je však využíváno logo města, které je možné spatřit mj. na automobilech 

zástupců města a na propagačních materiálech města a akcí konajících se pod záštitou města. 
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Logo vychází ze znaku města, čerpá z něj motiv šachovnice a červeno-bílou barvu. Logo se 

používá od roku 2008. Logo města viz obrázek 2.2. 

 

Obrázek 2.2 Znak města Olomouc 

 

Zdroj: [26] 

 

2.1.3  Marketingové makroprostředí města Olomouc 

Rozloha města Olomouc je 10 337 ha. Mezi nejvýznamnější složky makroprostředí, 

z hlediska řešení mojí diplomové práce, považuji prostředí demografické a ekonomické, proto 

jsem se na tato dvě zaměřila.   

Demografické prostředí 

Znalost demografického prostředí a jeho složení je pro městskou samosprávu velmi 

důležité. Město tak může více přizpůsobovat poskytované služby svým obyvatelům. 

Podstatné je sledovat demografický vývoj obyvatelstva v čase.  

Olomouc je na základě počtu obyvatel pátým největším městem v ČR, se 100 tisíci 

obyvateli. Počet obyvatelstva nejvýrazněji rostl v období po 2. světové válce. Po roce 1947 se 

však počet obyvatelstva snížil z důvodu odsunu Němců. Jak je možné vidět v tabulce 2.1, 

která zachycuje vývoj počtu obyvatelstva v letech 1980 – 2011, vrcholu dosáhlo město roku 

1991. Žilo zde tehdy 105 537 obyvatel. Od této doby počet obyvatel neustále  klesá, do roku 

2011 počet obyvatel poklesl téměř o 5,5 tisíc. 

 

Tabulka 2.1 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 

Vývoj počtu obyvatel dle sčítání lidu 

1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

20 176 19 761 21 707 22 245 57 206 66 440 63 878 70 071 79 416 102 112 105 537 102 607 100 043 

Zdroj: [32]  

 

Průměrný věk obyvatele je 38,6 let. Na konci roku 1991 se podílely děti do 14 let na 

celkovém počtu obyvatel 21,1 %, osoby v produktivním věku do 64 let 66,2 % a senioři nad 

65 let 12,7 %. [34] 
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 Následující tabulka 2.2 znázorňuje porovnání věkového složení obyvatelstva v letech  

1991 a 2010. Jak je vidět, oproti roku 1991 ubylo obyvatel do 15. let o necelých  sedm 

procent. Obyvatel v produktivním věku 16 – 64 let naopak přibylo o necelé čtyři procenta. 

 

Tabulka 2.2 Porovnání věkového rozložení obyvatelstva v letech 1991 a  2010 

Věkové složení obyvatelstva 1991 2010 

Obyvatelé ve věku 0-14 let 21,10% 13,27% 

Obyvatelé ve věku 15-64 let 66,20% 70,50% 

Obyvatelé ve věku 65 a více let 12,70% 16,23% 

Zdroj: [33, 34] 

 

Ekonomické prostředí 

Nezaměstnanost 

Olomoucký kraj se dlouhodobě řadí mezi kraje s nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti, která patří k vyšším v rámci České republiky. Okres Olomouc i město 

Olomouc, v rámci kraje, patří mezi oblasti s nižší mírou nezaměstnanosti, která se během 

posledních let snížila pod národní úroveň. Nyní se však na tuto úroveň opět dostává, viz 

obrázek 2.3. V obrázku je znázorněn vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Olomouc, 

v Olomouckém okrese a v České republice. Je možné je tedy porovnat mezi sebou. Nejnižší 

nezaměstnanost mělo město v roce 2007, a to 4,8 % oproti tomu nezaměstnanost České 

republiky dosahovala 6 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost byla v roce 2002, a sice 10, 8 %, 

nezaměstnanost České republiky byla v té době o 1 % nižší. [35] 

 

Obrázek 2.3 Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Olomouc 

 
Zdroj: [35]  

 

Mzdy 

Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji je výrazně nižší než průměr ČR, mzdy 

v okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně výrazně pod průměrem ČR. 
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Průměrná mzda v Olomouckém kraji se již od roku 2003 až do současnosti drží v průměru o 

necelé 4 tisíce pod průměrnou měsíční mzdou České republiky. Vývoj průměrné měsíční 

mzdy Olomouckého kraje v porovnání s ČR, viz tabulka 2.3. [35] 

 

Tabulka 2.3 Vývoj průměrné měsíční mzdy 

Průměrná měsíční mzda v ČR 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Olomoucký kraj 14 720 15 898 16 675 17 639 18 508 20 011 19 532 20 793 

ČR 17 445 18 582 19 631 20 844 21 692 23 542 22 724 23 951 

Zdroj: [35]  

 

HDP na obyvatele 

Vývoj HDP v Olomouckém kraji je zobrazen v tabulce 2.4. Olomoucký kraj měl 

největší růst HDP v roce 2008. HDP se meziročně zvýšilo o 8 049 Kč. V důsledku 

hospodářské krize největší propad HDP zaznamenal kraj v roce 2009, a sice o 2,6 %. [36] 

 

Tabulka 2.4 Vývoj HDP v Olomouckém kraji 
Vývoj HDP v Olomouckém kraji 

  2006 2007 2008 2009 2010 

HDP (mil. Kč) 154 111 168 073 176 768 172 249 173 882 

Zdroj: [36] 

 

2.2 Město Ostrava 

Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje. Svojí rozlohou se stala druhým 

největším městem republiky a třetím v pořadí dle počtu obyvatel. Město má velmi výhodnou 

strategickou polohu, nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem. [38]  

Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která jí protéká a rozděluje na moravskou 

a slezskou část. Základem názvu Ostrava je slovo „ostře, rychle, bystře tekoucí řeka“. [27] 

2.2.1 Historie 

Osídlení území dnešního města se dokládá už ve starší době kamenné. Byly nalezeny 

důkazy, že už pravěcí lovci používali uhlí jako palivo. Jedná se o první doložené používání 

černého uhlí na světě.  

Dnešní Moravské Ostravě byl statut města udělen před rokem 1279. Postavení Ostravy 

výrazně posílilo v první polovině 16. století. Došlo k rozvoji řemeslné výroby, především 

soukenictví, tkalcovství, krejčovství a rybářství. Po třicetileté válce význam Ostravy upadl a 
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město získalo znovu přívlastek důležitého centra státu až ke konci 18. století. Bylo to díky 

těžbě uhlí. S pravidelnou těžbou uhlí se začalo v roce 1787.  

Prudký vzestup aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení železáren ve vsi 

Vítkovice. Napojení dráhy na nádraží ve Svinově způsobilo, že se město stalo jedním 

z nejvýznamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie.  

V padesátých letech bylo Československo orientováno na rozvoj hornictví, ocelářství a 

dalších oborů těžkého průmyslu. Centrem byla Ostrava, v té době také nazývána „město uhlí a 

železa“ nebo „ocelové srdce republiky“.  

V roce 1945 se Ostrava stala sídlem Vysoké školy báňské (přeložena z Příbrami) a 

Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity.  

Po roce 1989 byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí 

vyvezený 30. června 1994 ukončil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního 

podnikání v Ostravě. Dominanta města, vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998. [27] 

2.2.2 Současnost 

Město Ostrava je sídelním městem Moravskoslezského kraje, který vznikl v roce 

2000. Rozloha dnešního města je 21 427 ha.  

Památky ve městě 

Vzhledem k historii města, Ostrava nemá příliš významné architektonické památky. 

Z hlediska moderní architektury však patří naopak k nejzajímavějším místům ČR.  

Historie města je patrná i v seznamu památkových míst. Jsou jimi především technické 

památky. Národní kulturní památkou se stal Důl Michal. Jedná se o autentický průmyslový 

areál, jak po stránce stavební, tak technické. Celý areál byl v roce 1995 prohlášen národní 

kulturní památkou. Dnes slouží jako muzeum. Prohlídková trasa umožňuje procházet stejnou 

cestu, jakou každý den absolvovali horníci při práci. K ukončení provozu došlo v roce 1993. 

Prohlídková expozice má charakter posledního pracovního dne.  

Další významnou průmyslovou památkou města je Dolní oblast Vítkovic (obsahuje 

Důl Hlubina, vysoké pece a koksovnu Vítkovických železáren). Roku 2002 byl celý areál 

prohlášen za národní kulturní památku. V roce 2008 byl zapsán na seznam Evropského 

kulturního dědictví.  
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Jednou z církevních památek ve městě je katedrála Božského Spasitele, která je po 

bazilice na Velehradě druhým největším chrámem na Moravě.  Mimo tuto významnou 

církevní památku je možné v Ostravě navštívit dalších 7 kostelů.  

Mezi kulturní památky města patří i Slezkoostravský hrad. Hrad je nyní 

zrekonstruován. V průběhu roku se zde koná množství kulturních akcí jako zábavní festivaly 

a jiné společenské akce. [28] 

 

Kultura ve městě 

Divadlo 

V roce 1919 zahájilo svoji činnost Národní divadlo moravskoslezské. V tomto, dnes 

největším a zároveň nejstarším ostravském profesionálním divadle, působí čtyři stálé 

umělecké soubory – opera, činohra, opereta a balet. Národní divadlo sídlí ve dvou budovách. 

V budově někdejšího národního domu sídlí Divadlo Jiřího Myrona. V někdejším Městském 

divadle sídlí Divadlo Antonína Dvořáka. 

Pestrý repertoár inscenací pro děti i dospělé přináší divadlo loutek. Od roku 1995 toto 

divadlo pořádá každé liché roky mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interese Ostrava 

a každé sudé roky Divadelní pouť bez bariér.  

Druhým nejstarším ostravským profesionálním divadlem je Divadlo Petra Bezruče. 

Divadlo provozuje soukromá Divadelní společnost Petra Bezruče, která je finančně 

podporována z městského rozpočtu. 

Nejmladší a zároveň nejmenší divadelní scénou v České republice je Komorní scéna 

Aréna.  

Umělecké sdružení, zabývající se jevištními i paradivadelními experimenty, je Bílé 

divadlo Ostrava. Toto divadlo tvoří amatéři.  [37] 

 

Umění 

Milovníci umění v Ostravě mohou navštívit celkem 6 muzeí a 2 galerie. Zajímavé je 

Ostravské muzeum ve Staré radnici na Masarykově náměstí nebo muzeum Pivovarské. 

Významná jsou však již zmíněná Průmyslová muzea v oblastech bývalé těžby, která se stala 

Národní památkou. [28] 

Vlastník rozsáhlého Průmyslového muzea v oblastech bývalé těžby je zároveň 

podporovatelem ostravských galerií. Z ostravské galerie se díky konaným akcím, za jeho 
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podpory, stala instituce, kterou navštěvuje až 100 tisíc návštěvníků ročně. Na základě 

propočtů návštěvnosti navštíví výtvarnou výstavu až 10 % populace. [19] 

 

Kino 

Ve městě Ostrava je možné navštívit celkem osm kin. Multiplex multikina cinestar je 

který je součástí OC Futurum. V osmi sálech je promítáno celkem 14 snímků denně, zahrnuje 

3D a 2D projekci. V současné době byl otevřen multiplex kina Cinema City v Nové Karolíně, 

jež je nejnovějším kinem  ČR. 

Kino ART je součástí Domu kultury města Ostravy. Dalšími kiny jsou kino Luna, kino 

Hvězda, kino Panorama, kino Vesmír a Minikino. [45] 

 

Hudba 

Tradiční hudební akcí s bohatým doprovodným programem se stalo dubnové pálení 

čarodějnic na Slezskoostravském hradě.  

Významnou kulturní akcí, kterou je Ostrava známá, se stal Mezinárodní hudební 

festival Janáčkův máj, považovaný za jeden z největších hudebních svátků ČR. V Ostravě se 

realizuje už od roku 1950. Aktivními účastníky jsou významní světoví hudebníci, komorní i 

symfonické hudby.  

Každoročně v  červenci se v Ostravě koná mezinárodní hudební festival Colours of 

Ostrava, na němž účinkují tuzemští i světový hudebníci populární hudby. Každé dva roky se 

v srpnu konají Ostravské dny, což je festival nové hudby pro skladatele a interprety.  

Od roku 2003 se vždy na podzim koná Svatováclavský hudební festival vážné hudby. 

Festival trvá jeden měsíc. Koncerty jsou pořádány v obcích a městech Moravskoslezského 

kraje.   

Významnými hudebními akcemi roku jsou již tradiční vysokoškolské majálesy, a sice 

Majáles Vysoké školy báňské a Majáles Ostravské Univerzity. Tyto dvě hudební akce se však 

od letošního roku spojují v jednu. [46] 

 

Sport 

Ostrava nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům velké množství sportovního vyžití. 

Letošní zimní sezonu poprvé město nechalo zhotovit umělé kluziště na Masarykově náměstí. 

Kluziště bylo přístupné pouze v období vánočních svátků.  
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Bruslit je možné celoročně na zimním stadionu v Ostravě Porubě a ve vítkovické ČEZ 

Aréně. ČEZ Aréna se stala kulturním a sportovním centrem Ostravy. Konají se zde národní, 

evropská i světová sportovní mistrovství, koncerty a jiné akce. Aréna je domácím prostředím 

pro hokejový tým  HC Vítkovice Steel. Stala se jednou z největších víceúčelových hal v ČR. 

[46] 

Většinu sportovních a rekreačních zařízení ve městě je pod značkou SAREZA. Jedná 

se o Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. , jejímž vlastníkem je město 

Ostrava. Mimo dohromady pět bazénů a koupališť provozuje SAREZA vodní jeskyně, 

plavání pro děti, vodní atrakce, wellness a relaxcentra, posilovny, fotbalové, basketbalové aj. 

hřiště, hotely, masáže, sauny apod. [47]  

Cyklistům a in-line bruslařům město vychází vstříc rozšiřováním cyklotras, zaváděním 

cyklistických značek a údržbou cest v městských parcích, které jsou pro tyto sporty 

přizpůsobeny.  

Znak města 

Znakem města Ostravy je kůň v poskoku. Znak města se v současné době používá 

pouze při oficiálních a výjimečných příležitostech. V modrém štítě na zeleném trávníku je 

zobrazen stříbrný kůň v poskoku se zlatým sedlem a červenou pokrývkou, provázený vlevo 

nahoře zlatou růží se zelenými kališními lístky a červeným semeníkem. Znak města viz 

obrázek 2.4. [29] 

 

Obrázek 2.4 Znak města Ostrava 

 

Zdroj: [38]  

 

K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných událostech se používá 

výhradně logo města Ostravy, viz obrázek 2.4. Logo města se stalo zároveň marketingovou 

značkou, kterou se Ostrava prezentuje před veřejností v ČR i v zahraničí. Ostrava byla až 

donedávna jedním z posledních velkých měst bez vlastního loga. V roce 2005 byla vyhlášena 

soutěž návrhu loga, do které se mohly zapojit jak firmy, tak jednotlivci. Vítězný návrh byl 
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vybrán v roce 2007. Logo tvoří název města se třemi vykřičníky, které vyjadřují dynamiku, 

energii a sebevědomí města a jeho obyvatel. Logo je vnímáno jako netradiční, trochu 

provokativní,  proto by mělo zaujmout a uvíznout v paměti. [30] 

 

Obrázek 2.5 Logo města Ostrava 

 

Zdroj: [30] 
 

2.2.3 Marketingové makroprostředí města Ostrava 

Demografické ukazatele 

Ostrava je počtem obyvatel třetí a rozlohou druhé největší město v České republice. 

Vývoj počtu obyvatel v letech 2004 – 2010 je zobrazen v tabulce 2.5. Počet obyvatel města 

Ostravy během let neustále klesá, od roku 2004 do roku 2010 klesl o více než pět tisíc.  

 

Tabulka 2.5 Vývoj počtu obyvatelstva ve městě Ostrava 

Vývoj počtu obyvatel města Ostravy (stav k 31.12.) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel 338 706 337 752 337 197 336 811 336 735 335 425 333 579 

Zdroj : [40] 

 

Ve městě Ostrava žije více žen než mužů. Věkové složení obyvatelstva zobrazuje 

tabulka 2.6. Zajímavostí je, že ve věkových skupinách 0 – 14 let a 15 – 69 let převažují muži 

o 1 – 2 %. Naopak ve skupinách 60 – 64 let a 65 a více let převažují ženy, v poslední skupině 

dokonce o 22,4 %. 

 

Tabulka 2.6 Počet a složení obyvatel ve městě Ostrava 

Počet obyvatel 

  

Počet obyvatel k 

31. 12. 2010 

Počet obyvatel ve věku 

0 - 14 let 15 - 59 let 60 - 64 let 65 a více let 

Celkem  303 609 14,03 % 63,33 % 6,82 % 15,82 % 

Muži 146 839 51,05 % 50,5 % 45,19 % 38,81 % 

Ženy 156 770 48,95 % 49,5 % 54,81 % 61,19 % 

Zdroj: [39]  

Ekonomické ukazatele 

Nezaměstnanost 

Město Ostrava má velký potenciál v lidských zdrojích. V letech 2004 – 2008 nastal 

příznivý trend snižování počtu ekonomicky aktivních lidí bez práce, nezaměstnanost 
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každoročně klesala. Od roku 2008 však začala opět růst, až do konce roku 2009, od té doby 

neustále kolísá. V roce 2011 činila nezaměstnanost v Ostravě 12 %. Vývoj nezaměstnanosti 

města Ostrava v porovnání s Moravskoslezským krajem a ČR v letech 2005 – 2010 je 

znázorněn v obrázku 2.6. [41] 

 

Obrázek 2.6 Vývoj nezaměstnanosti ve městě Ostrava 

 
Zdroj: [41]  

 

Mzdy 

Přes restrukturalizaci ekonomiky se ve třetím čtvrtletí roku 2011 zvedla průměrná 

měsíční mzda v Moravskoslezském kraji takřka o 700 korun. Tento nárůst představuje 3,1 %. 

Průměrná mzda v regionu se zvedla zřetelněji než průměr v celé zemi, i tak za ním stále 

zaostává. Relativně vysoké mzdy doposud drží těžký průmysl. [31] 

Následující tabulka 2.7 udává vývoj průměrné měsíční mzdy v Moravskoslezském 

kraji ve srovnání s ČR, v letech 2003 – 2010. Průměrná mzda Moravskoslezského kraje se 

každoročně pohybuje o více než 2 tisíce Kč pod průměrnou mzdou České republiky. [42] 

 

Tabulka 2.7 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Moravskoslezském kraji 

Průměrná měsíční mzda v ČR 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Moravskoslezský kraj 15 851 16 914 17 618 18 709 20 059 21 464 22 042 23 158 

ČR 17 445 18 582 19 631 20 844 21 692 23 542 22 724 23 951 

 

Zdroj: [42]  

 

HDP na obyvatele 

V následující tabulce 2.8 je znázorněn vývoj HDP v Moravskoslezském kraji 

v milionech Kč, podíl kraje na tvorbě HDP České republiky a HDP na jednoho obyvatele 

kraje v Kč. Ekonomická recese se v Moravskoslezském kraji projevila výrazně mezi roky 
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2008 – 2009. Podíl Moravskoslezského kraje na tvorbě HDP České republiky klesl o 0,4 %.  

HDP v Moravskoslezském kraji se snížilo o 7,3 %, což je výrazný pokles.[43] 

 

 

Tabulka 2.8 Vývoj HDP Moravskoslezského kraje 

Vývoj HDP v Moravskoslezském kraji 

  2007 2008 2009 2010 

HDP v mil. Kč 371 399 393 358 366 413 369 908 

Podíl Moravskoslezského kraje na tvorbě HDP v ČR 10,10 % 10,20 % 9,80 % 9,80 % 

HDP na obyvatele v Kč 297 281 314 644 293 281 297 177 

 

Zdroj: [43]  

 

2.3 Srovnání vybraných měst 

Následující tabulku 2.9 jsem vytvořila z výše uvedených dat, aby bylo možné lépe a 

přehledně zhodnotit charakter jednotlivých měst, tedy Olomouce a Ostravy. První významný 

rozdíl mezi těmito městy je v jejich rozloze, Olomouc je se svými 103 kilometry čtverečnými 

pátým největším městem v ČR, zatímco Ostrava je při rozloze 214 kilometrů čtverečných 

druhým největším městem republiky. Stejné místo, tedy páté, Olomouc zastává v národním 

srovnání, co se týká počtu obyvatel, v roce 2011 ve městě trvale žilo 100 043 obyvatel. 

Ostrava se svými 303 609 obyvateli se drží v národním žebříčku na třetím místě. Olomouc má 

až o 11 městských částí méně než Ostrava, která jich má 37. Olomouc je centrem 

Olomouckého kraje, Ostrava kraje Moravskoslezského. Olomouc se rozprostírá ve vyšší 

nadmořské výšce, rozdíl je však zanedbatelný.  

Podle dochovaných zpráv o vzniku měst je Olomouc o 189 let starší než Ostrava. Snad 

i touto delší historií je Olomouc považována za historické centrum Moravy. Zatím co Ostrava 

je pro svoji historii z oblasti těžby uhlí a strojírenského průmyslu, považována za centrum 

průmyslu. 

Přestože je město Olomouc podle Ostravy poměrně malé , v kulturní  rozmanitosti a 

možnostech jí může konkurovat. Zatím co v Olomouci je možné navštívit celkem pět divadel, 

v Ostravě je to jen o jedno více. Počet muzeí a galerií je v Olomouci skoro o polovinu vyšší 

než v Ostravě. V Olomouci je možné jich navštívit 15, zatímco v Ostravě 8.  

V ekonomických ukazatelích se od sebe města výrazně liší. V Olomouci je 

registrovaná míra nezaměstnanosti 10,4 %, což je  o 1,79 % nižší nezaměstnanost než 

v Ostravě. Průměrná měsíční mzda za celý Olomoucký kraj činila v roce 2010 celkem 20 793 
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korun, v Moravskoslezském kraji byla ve stejném roce průměrná měsíční mzda 23 158 korun. 

Výše HDP v Olomouckém a Moravskoslezském kraji za rok 2010 se výrazně liší. 

V Olomouckém kraji činilo HDP (v mil.) 173 882 Kč, což je o více než polovinu méně než 

v Moravskoslezském kraji, jehož výše byla 369 908 Kč, tento rozdíl je způsobený mj. 

rozdílnou velikostí kraje.  

 

Tabulka 2.9 Porovnání města Olomouc s městem Ostrava 

  OLOMOUC OSTRAVA 

Národní umístění 

rozlohou 

5. největší 

město ČR 

2. největší město 

ČR 

Národní umístění 

počtem obyvatel 

5. největší 

město ČR 

3. největší město 

ČR 

Kraj Olomoucký Moravskoslezský 

Historie 
Centrum 

Moravy 

Centrum 

průmyslu 

1. písemná zpráva (rok) 1 078 1 267 

Rozloha 103 km
2
 214 km

2
 

Počet částí obce 26 37 

Nadmořská výška 218 m. n. m. 212 m. n. m. 

Počet obyvatel (2011) 100 043 303 609 

Počet divadel 5 6 

Počet muzeí a galerií 15 8 

Míra registrované 

nezaměst.(2010) 
10,40% 12,19% 

Průměrná měsíční mzda 20 793 23 158 

HDP kraj (2010) 173 882 369 908 

 

Zdroj: [28, 34, 37, 38, 39, 52,53]  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

3.1 Spotřebitel a zákazník 

Spotřebitel 

Spotřebitel je obecnější pojem než zákazník, zahrnuje vše co člověk spotřebovává, 

tedy i to co nekupuje. Spotřebitelem se člověk stává narozením. Spotřební chování je důležité 

chápat otevřeně ve vztahu k chování, obecně a s vazbami na mikro i makrostrukturu 

společnosti. [17] 

Spotřebitel  je jedna z rolí, kterou zastává zákazník. Další role zákazníka jsou plátce a 

kupující. Stalo se obvyklé komunikovat především se skupinami plátce a kupujícího. Role 

spotřebitele bývá v marketingové komunikaci opomíjena nebo podceňována. Přitom 

spotřebitelé jsou spolurozhodovatelé nebo rozhodovatelé při nákupu a svým postojem mohou 

ovlivnit kupujícího. [4] 

Spotřebitelské chování je mnohem více, než nákup zboží a služeb. Zahrnuje také 

výzkum jak jednotlivé věci ovlivňují život člověka, jeho majetek, pocity a způsob chování. 

Kromě zjištění, proč lidé nakupují, analýza spotřebitelského chování pomáhá stanovit cenu 

výrobků a služeb. [16] 

Zákazník 

Zákazníkem je člověk, který zboží objednává, nakupuje a platí. [17]  

Zákazníkem je ten, kdo nakupuje (směňuje) od prodávajícího (nabízejícího). 

Prodávající však musí rozlišovat, zda se v konkrétním případě směny jedná o zákazníka, 

jednotlivce jakožto člena domácnosti nebo organizaci. [4] 

Každý zákazník je při nakupování v jiné, individuální situaci. Na světě totiž neexistují 

dva stejní jedinci nebo dvě stejné organizace. V marketingu se však používají obecně platné 

modely chování a rozhodování zákazníka. V současnosti patří k nejuznávanějším modelům 

poměrně komplexní model. V modelu je vystihnuto chování a rozhodování zákazníka 

v následujících pěti stádiích [4]: 

 rozpoznání potřeby zákazníkem, 

 vyhledávání informací o nabídce, 

 vyhodnocování variant nabídky, 

 rozhodnutí o koupi, 

 vyhodnocení rozhodnutí.  
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V dnešní době se zákazník stal klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. 

Z tohoto důvodu je nutné o zákazníkovi vědět co nejvíce informací. Čím větší znalost 

zákazníka, tím úspěšnější příprava nabídky a komunikačních kanálů. Informace o zákazníkovi 

je možné získat z [7]:  

 interních zdrojů firmy, 

 z marketingového zpravodajství (monitorování), 

 z oficiálních statistických údajů, 

 z marketingového výzkumu.   

Je nutnost, aby zákazník vždy zůstával prioritní v oblasti zájmu marketingových 

činností. Pozornost není kladena na transakční marketing, orientovaný pouze na jednorázový 

prodej, ale na relační marketing, kdy jsou budovány dlouhodobé vztahy se zákazníky.[10] 

Chování zákazníka vedoucí k rozhodnutí o „konzumaci“ konkrétního produktu či 

služby je ovlivněno řadou faktorů. Tyto faktory je možné rozčlenit na několik činitelů, těmi 

jdou psychologické, sociální, osobní a kulturní faktory. [3] 

 

3.2 Spokojenost zákazníků 

Definice spokojenosti 

Spokojenost je vnímání zákazníka, týkající se postupného splnění jeho požadavků. 

Z toho vyplývá, že spokojenost zákazníka je vždy spojena s jeho pocity. Výsledkem nízké 

míry spokojenosti mohou být stížnosti a reklamace. [9] 

Spokojenost je také subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Tyto 

přání a potřeby jsou však podmíněny jeho zkušenostmi, očekáváním, osobností a prostředím. 

[8] 

Literatura uvádí dva základní směry spokojenosti. V prvním je spokojenost chápána 

jako zákaznická spokojenost s koncovým stavem spotřeby, tedy z vlastnictví a konzumace 

výrobku nebo služby. Druhý směr bere spokojenost jako zákazníkův proces vnímání a 

vyhodnocování spotřeby a předchozích zkušeností. [16] 

Jeden z nejdůležitějších vlivů ovlivňujících spokojenost zákazníka, je jeho očekávání. 

Očekávání zákazníka je založeno na předchozí zkušenosti s nákupem, na názorech přátel, 

informacích od marketingových specialistů, na konkurenci a jejích příslibech. Při příliš 

nízkém nastavení očekávání výrobcem nebo prodejcem, dojde k uspokojení nakupujících, 
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prodejce však nezíská jejich dostatečný počet. Není-li očekávání zcela naplněno, zákazník je 

nespokojen, je-li naplněno, je spokojen, a je-li očekávání naplněno ve vyšší míře, je zákazník 

příjemně překvapen. [9]   

Při analýze spokojenosti je třeba rozlišovat mezi spokojeností, loajalitou a retencí 

zákazníků. Spokojenost byla již definována výše. Oproti tomu loajalita může být mentální 

pozitivní vztah nebo vztah mezi zákazníkem a značkou. Některá literatura uvádí loajalitu jako 

dlouhodobou preferenci určité značky nebo firmy založenou na maximální spokojenosti s a na 

pozitivních očekáváních zákazníka do budoucnosti. Retence pak znamená očekávání příštího, 

opětovného nákupu. [18] 

Proces formování zákazníkovi spokojenosti je znázorněna na obrázku 3.1.  

 

Obrázek 3.1 Model spokojenosti – nespokojenosti zákazníků 

 
Zdroj: [16] 
 

Důvody sledování spokojenosti 

V současné době, velmi konkurenčního prostředí, jsou zákazníci zahlceni spoustou 

reklamních upoutávek, přitom zboží, jež firmy nabízejí si je v mnohém podobné. Jedním 

z důležitých, faktorů úspěšnosti firem, se stalo zajištění spokojenosti jejich zákazníků. 

Společnosti potřebují znát aspekty, které zákazníky vedou k určitému nákupnímu chování. [5] 
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Měření spokojenosti zákazníků je v podnikání stále důležitější také proto, že udržení si 

stávajícího zákazníka je levnější, než získání zákazníka nového. Výzkumy bylo zjištěno, že 

pravděpodobnost nákupu je u vysoce spokojeného zákazníka až šestkrát vyšší, než u pouze 

spokojeného. Spokojenost se obvykle měří kvalitativními výzkumy. Je třeba znát zákazníka, 

rozumět mu, vědět co je pro něj důležité a které jeho potřeby jsou uspokojovány. [20]  

Spokojený zákazník je hlavním smyslem veškeré podnikatelské činnosti. Spokojenosti 

zákazníků by mělo být věnováno maximální úsilí, pozornost a péče, a to především 

z následujících důvodů [4]: 

 spokojený zákazník zůstává věrný. Udržení si zákazníka může vyžadovat až 

pětkrát méně úsilí, času a peněz, než získat zákazníka nového; 

 spokojený zákazník je většinou ochotný zaplatit vyšší cenu;  

 spokojený zákazník předá svoji dobrou zkušenost lidem z jeho okolí, jedná se o 

tzv. kladné slovo z úst; 

 spokojený zákazník většinou nakupuje i další produkty od stejné značky.; 

 spokojený zákazník posiluje loajalitu zaměstnanců, kterým dodává pocit hrdosti a 

uspokojení z vykonané práce.  

 

3.2.1 Měření a monitorování spokojenosti zákazníků 

Zákaznická spokojenost se měří a vyhodnocuje na úrovni marketingu. Výsledky se 

však většinou nepoužívají pro stanovení strategických cílů společnosti. Pomocí výsledků 

měření spokojenosti se společnost snaží řídit chování zaměstnanců a dodržovat své přísliby 

vůči zákazníkům. [14] 

Je možné sledovat také míru ztráty zákazníků a kontrolovat zákazníky, kteří zboží u 

prodejce již přestali nakupovat nebo přešli k jinému dodavateli. Účelem výzkumu je zjistit, 

proč k tomu došlo. [7] 

Veškeré postupy, monitorování a měření spokojenosti zákazníků je možné rozdělit do 

dvou základních směrů. Těmito směry jsou jednak postupy využívající tzv. výstupní ukazatele 

vnímání zákazníků a postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti. Postupy první 

skupiny pracují s ukazateli, jež bezprostředně vypovídají o úrovni vnímání jednotlivých 

produktů různými skupinami zákazníků. Údaje jsou obvykle získávány pravidelnými 

průzkumy. Postupy druhé skupiny jsou založeny na analýze údajů získaných z interních 

databází organizací, které produkty zákazníkům dodávají. [9] 
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Princip měření zákaznické spokojenosti je založen na měření tzv. celkové, nebo-li 

akumulované spokojenosti. Celková spokojenost bývá ovlivněna celou řadou dílčích faktorů 

spokojenosti. Pro analyzování spokojenosti musí být tyto faktory měřitelné a je nutné znát 

jejich význam pro zákazníka. [8] 

Prvním krokem organizace, při rozhodnutí měření spokojenosti svých zákazníků, je 

správné definování zákazníka, koho organizace za zákazníka považuje. Dalším krokem je 

definování znaků spokojenosti. Správné definování znaků spokojenosti je jedním 

z nejdůležitějších kroků při formování metodických postupů měření spokojenosti. Často 

znaky spokojenosti představují určitou podskupinu znaků jakosti produktu, jež ovlivňují 

vnímání zákazníků. Metody definování znaků spokojenosti jsou znázorněny na obrázku 3.2. 

[14] 

 

Obrázek 3.2 Metoda definování znaků spokojenosti 

 

Zdroj: [9] 

 

Při definování znaků spokojenosti se nejprve určuje, s jakými názory se bude pracovat. 

Jsou jimi [9]: 

a) aplikace rozvoje znaků jakosti – v této metodě se nepracuje s konečnými 

zákazníky, ale se zaměstnanci organizace. Tato metoda je využívána, když nelze 

pracovat s názory skutečných zákazníků; 

b) naslouchání hlasu zákazníků – přístup je založen na zkoumání reálného vzorku 

zákazníků, jsou zkoumáni zákazníci vlastní i zákazníci konkurence.  

Následně, po definování zkoumaných názorů je určena metoda definování znaků 

spokojenosti. Dotazníkovou metodou se získá výčet znaků spokojenosti, je však nutné jim 

přidělit váhy a provést také následný výzkum. Výhodou dotazníkové metody je nízká 
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náročnost na zdroje. Spolehlivou a používanou metodou jsou rozhovory s jednotlivci. V této 

metodě tazatel pokládá přímo v terénu otázky o produktu zákazníkům. Diskuse v ohniskových 

skupinách je podobná přímým rozhovorům, však účastníkem je skupina kompetentních 

zákazníků. V metodě kritických událostí se pracuje s konkrétním zážitkem zákazníka 

s produktem. [9] 

Měření spokojenosti je realizováno pomocí marketingového výzkumu. 

Marketingový výzkum je možné rozdělit na výzkum kvantitativní a kvalitativní. Liší se od 

sebe charakterem jevů, které analyzují. V kvantitativním výzkumu jsou získávány údaje a 

četnosti o něčem, co již proběhlo nebo právě probíhá. Účelem je získat měřitelné, číselné 

údaje. V kvalitativním výzkumu jsou zjišťovány příčiny, proč něco proběhlo nebo probíhá. 

Pracuje se zde s větší mírou nejistoty, protože většina zjišťovaných údajů probíhá ve vědomí 

nebo podvědomí spotřebitelů. Účelem výzkumu je zjistit motivy, názory a postoje vedoucí 

k určitému chování. [8] 

Při měření spokojenosti se využívá jak primárních, tak sekundárních informací. 

Primární informace jsou zpravidla získávány dotazníkovým šetřením nebo rozhovory se 

zákazníky. Informace sekundárního charakteru bývají opatřena z firemní evidence různých 

hospodářských údajů o tržbách, nákladech a zisku ve vztahu k různým tržním segmentům, 

územím nebo formám prodeje. [8] 

Jednou z metod používanou nejen při měření spokojenosti, mj. využitou i v praktické 

části této diplomové práce, je sématický diferenciál. Pomocí této techniky se převádí do 

kvantitativní podoby například vnímání či subjektivní představy o zboží, značce, službě, 

komunikaci apod. Pro měření významu různých faktorů se používá škál protipólů (např. levná 

- drahá). Respondent hodnotí na škále, ke kterému pólu se zkoumaný produkt podle něj 

přibližuje. [8] 

Mezi metody měření spokojenosti spadá i tvorba poziční mapy, která patří mezi 

metody modelování trhu. Je možné se setkat s několika druhy pozičních map, jako např. cena 

a kvalita, spokojenost a významnost apod.  

Pro měření spokojenosti je využívána poziční mapa spokojenosti a významnosti. Před 

tvorbou poziční mapy jsou definovány faktory, jež budou hodnoceny. Prvním krokem při 

samotné tvorbě poziční mapy spokojenost a významnosti je určení škály pro klasifikaci jak 

spokojenosti , tak pro určení významnosti daného faktoru pro zákazníka. Zákazník tedy uvádí 

nejen svoji spokojenost (nespokojenost), ale i jak významný pro něj daný faktor je. Na 
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základě získaných údajů od zákazníků je vyhotovena poziční mapa se čtyřmi kvadranty, viz 

obrázek 3.3. [22] 

V kvadrantu přeinvestovaných faktorů jsou ty faktory, které u zákazníků vykazují 

vysokou spokojenost, ale poměrně nízkou významnost. Organizace by měla u těchto faktorů 

snížit investice do zvyšování kvality těchto služeb. [13] 

Do kvadrantu motivátorů patří faktory s vysokou významností a relativně vysokou 

spokojeností. U těchto faktorů je rozhodující udržení kvality, a to protože je jim přisuzována 

vysoká významnost od zákazníka. [13] 

Faktory, které mají u zákazníků nízkou významnost a zároveň nízkou spokojenost se 

řadí do kvadrantu marginálních příležitostí. Jejich kvalita by měla být udržována nebo 

mírně zvyšována bez výrazného investování. [13] 

Důležitým kvadrantem, na nějž by mělo být upozorněno a pokud možno docílit 

zlepšení je kvadrant faktory konkurenčních příležitostí, kdy zákazníci daný faktor hodnotí 

jako velmi významný, ale nejsou s ním příliš spokojeni. Veškeré kroky organizace by měly 

vést ke zvýšení kvality těchto faktorů, jsou totiž schopny zvýšit její konkurenceschopnost. 

[13] 

Obrázek 3.3 Poziční mapa 

 

Zdroj: [21] 

 

Spokojenost je často měřena pomocí indexu spokojenosti zákazníka. K měření 

spokojenosti pomocí indexu spokojenosti zákazníka je možné přistupovat pomocí dvou 

modelů, a sice amerického a evropského. Evropský model spočívá v definování sedmi 
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hypotetických proměnných , každá z nich je determinována určitým počtem proměnných. 

Těmito proměnnými jsou: image, očekávání zákazníka, vnímaná kvalita  produktu, vnímaná 

hodnota, spokojenost zákazníka, loajalita zákazníka a  stížnosti zákazníka. [8] 

 

3.2.2 Potřeby 

Základní koncepcí, na níž je marketing založen, je koncepce lidských potřeb. Potřeba 

je vnímaný pocit nedostatku. Lidské potřeby jsou promítány formou tužeb a přání. Tužby a 

přání jsou ovlivňována kulturními a osobnostními charakteristikami. Člověk uspokojuje své 

potřeby, touhy a přání prostřednictvím produktů. Produktem se rozumí jakýkoliv statek, který 

je možné nabídnout na trhu, aby uspokojil potřebu, touhu nebo přání.  [7] 

Potřeby jsou klasifikovány mimo jiné v  Maslowově pyramidě potřeb, viz obrázek 3.4.  

 

Obrázek 3.4 Maslowova hierarchie potřeb 

 
Zdroj: [4] 

 

Tato pyramida je nejčastěji používána v rámci analýzy spotřebitele a jeho chování. 

Z důvodů přehledného a systematického uspořádání, je dobrým východiskem pro určení 

tendencí spotřebního chování. Problémem se může stát správné přiřazení produktu 

k definované potřebě. Tentýž produkt může u každého spotřebitele uspokojit různé potřeby. 

[17] 

Úroveň uspokojení či neuspokojení potřeb zákazníků je kromě osobních zkušeností při 

nákupu v zásadě dána dvěma složkami, a sice jejich očekáváními před nákupem a 

zkušenostmi po nákupu s používáním produktu. [4] 
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3.3 Marketing měst a obcí 

3.3.1 Definice obce a města 

„Zákon o obcích definuje obce jako územní celky, které vznikly buď před účinností 

zákona, nebo po něm. Nedefinuje tedy obce v závislosti na její velikosti, naopak říká, že: 

„obec se může členit na části … „ Město je dle zákona obec, ve které“ … působil městský 

národní výbor nebo kterou určí předsednictvo ČNR na návrhy vlády.“ 
1
  

Identitu města lze charakterizovat jako „chápání sebe sama“, jež udržuje celek 

pohromadě a dává jasný směr jeho budoucnosti. Jedná se o strategicky naplánovanou 

představu, která se dlouhodobě a průběžně formuje a vychází jak z „ducha“ města, tak 

z dlouhodobého rozvojového plánu města. Tuto naplánovanou představu musí potvrzovat i 

komunikace města. [12] 

Čím lepší shoda panuje mezi identitou města, komunikací této identity a v jejím 

důsledku i image města, tím lépe lze pozitivně ovlivnit jeho obraz, mínění a postoje cílových 

skupin. [12] 

 

3.3.2 Charakter veřejných služeb 

Města o obce jsou veřejnými institucemi. Ve veřejné správě lze využít všech nástrojů a 

postupů marketingové komunikace. Komunikaci je však nutné modifikovat, aby odpovídala a 

respektovala specifika veřejné správy. [4]  

Marketing veřejných služeb je marketingem s vysokým stupněm kontaktu se 

zákazníkem. Marketing tržních služeb a veřejných služeb má několik odlišností, těmi jsou 

[14]:  

 veřejné služby často neumožňují svým uživatelům svobodný výběr. Výběr 

poskytovatelů bývá značně omezen;  

 veřejný sektor se často soustředí na naplňování především společenských potřeb, 

což souvisí hlavně s budováním technické a sociální infrastruktury státem a místní 

správnou; 

 zpravidla manažeři působící v oblasti veřejných služeb mají menší kompetence 

v rozhodování. Např. marketing vzdělávacích institucí se řídí celostátně 

stanovenými standardy; 

                                                
1 JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

1999. 178 s., 2. příl. ISBN 80-7169-750-8. Str 18. 
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 stanovená cena veřejných služeb odráží spíše centrálně stanovené společenské 

hodnoty než hodnoty pro zákazníka.  

Informace o městě nebo městském úřadu mají vliv na široké skupiny veřejnosti. Pokud 

organizace působí ve veřejné sféře a její aktivity mohou vzbudit veřejný zájem bude o ní 

informováno, a to bez ohledu, zda bude navázána spolupráce s těmi, kterých se to týká. 

Typem veřejné instituce je právě městský úřad. [2]  

Kvalitní institucionální prostředí, týkající se veškerého institucionálního zabezpečení 

města, zásadně ovlivňuje vývoj regionální ekonomiky. Umožňuje nacházet společné zájmy, 

sdílet hodnoty, napomáhat vzniku pocitu důvěry a podporuje vnitroregionální komunikaci. 

Což posiluje konkurenceschopnost území. [1] 

3.3.3 Městský marketing 

Rumpel definuje městský marketing jako: „institucionalizovanou podporu interaktivní 

komunikace mezi stranou nabídky a poptávky na území určitého města vedoucí k celkovému 

zatraktivnění města, zlepšení jeho image v externím prostředí a ke zvýšení míry identifikace 

občanů (posílení identity).“
2
 

Městský marketing je vysoce flexibilní rozvojový koncept odrážející specifické 

lokální požadavky zúčastněných aktérů. Hlavním cíle městského marketingu je možné 

charakterizovat následovně [21]:  

 celkové zvýšení atraktivity města pro všechny cílové skupiny, 

 zvýšení efektivity a využití ekonomických, sociálních a přírodních zdrojů, 

 posílení ekonomické základny města, 

 zlepšení externí a interní image města, 

 prohlubování a vývoj městské identity obyvatel a podnikatelů.  

V rámci celosvětových porovnání, patří území, které investují do vědy a výzkumu, zde  

se řadí i marketingový výzkum, k těm, která mají jedny z nejnižších měr nezaměstnanosti. 

Prostřednictvím výzkumu a technického rozvoje vznikají nové produkty a procesy. Nové trhy 

jsou hnací silou jejich ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. [11] 

 

                                                
2 RUMPEL, Petr, ed. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení: sborník 

příspěvků z mezinárodní konference, 29.-31.5.2006, Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 127 

s. ISBN 978-80-7368-262-0. Str. 11.  



 33 

 

3.3.4 Marketingový mix měst a obcí 

Marketingový mix  soubor opatření a nástrojů, užívaných samostatně i ve vzájemné 

závislosti, v přímé či nepřímé vazbě. Slouží k lepšímu prosazení subjektu a jeho výrobku 

(služby na trhu), k lepšímu uspokojení požadavků zákazníků a k dosažení cíle podnikání – 

zisku prodejce zboží resp. služby“.
3
  

Jednotlivé prvky marketingového mixu je možné „namíchat“ v různé intenzitě i 

v různém pořadí. Všechny totiž slouží ke stejnému cíli, jež je uspokojit potřeby zákazníků a 

přinést organizaci zisk. [15] 

Marketingový mix obce je soubor nástrojů, které mohou být managementem obce 

využity ke konkurenceschopnosti jejich produktu (výrobku nebo služby). Marketingový mix 

se využívá k odlišení produktu obce od produktu jiných obcí, k jeho ocenění nebo případně 

zhodnocení. Je využíván také k přiblížení a propagaci produktu klientům, jeho uživatelům a 

příjemcům. Prostřednictvím marketingového mixu obec nabízí produkt občanům, vládě, 

soukromému sektoru, na zahraničním trhům i neziskovým organizacím [6] 

Složitost produktu, který obce poskytují, je důsledkem rozšíření čtyř běžných nástrojů 

marketingového mixu, tedy produktu, ceny, místa a komunikace o další čtyři, a sice: lidé, 

prostředí, procesy a partnerství. [6] 

Produkt 

Produktem se rozumí vše, co je organizací nabízeno spotřebitelům k uspokojení jejich 

jak hmotných, tak nehmotných potřeb. U služeb je produkt popisován jako proces, většinou 

bez hmotných výsledků. [6]  

Produktem měst a obcí je vše, co města nabízí obyvatelům, návštěvníkům, podnikům, 

a potenciálním investorům a slouží tak, k uspokojování jejich individuálních a kolektivních 

potřeb. Za produkt obce je tak v širším pojetí možno považovat i samotnou obec, kterou tvoří 

jak materiální prostředí, tak všechny subjekty působící na území obce. Některé subjekty se tak 

mohou stát součástí produktu a zároveň jeho spotřebitelem. Pod produktem obcí se obvykle 

rozumí služba. [6] 

K celkovému produktu obce patří i jeho nehmotné prvky, jimž je i „duch“ obce, 

tvořený jeho kulturním, sociálním, historickým a ekonomickým vědomím, zkušenostmi a 

vzděláním. [6] 

                                                
3 CETLOVÁ, Helena. Marketing služeb. Praha: Bankovní institut vysoká kola, 2007. 212 s. ISBN 978-80-7265-

127-6. Str 50. 
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Odlišnost produktu měst a obcí od jiných produktů - zboží a služeb: 

 součástí uspokojování společenských i osobních potřeb; 

 nabízeny jsou pouze pozitivní služby. Poskytovány jsou i služby nápravné; 

 lidé mají povinnost některé z nabízených služeb přijmout. U jiných mají možnost 

volby. Ze spotřeby některých služeb nelze jejich uživatele vyloučit, ani v případě, 

že se nepodílí na jejich úhradě. [6] 

 

Cena 

Mnohé služby, které obec poskytuje, jsou nabízeny bezplatně. Poskytování jiných 

upravuje zákon, to znamená, že cena může ztrácet svůj význam a obec musí klást důraz na 

jiné prvky marketingového mixu. [6] 

Cenová politika je základem úspěšného marketingu. Ceny, které organizace požaduje 

za své produkty, musí být vyvážené tak, aby zákazníci byli ochotni platit a organizace 

dosahovala zisku. V organizacích, které neusilují o zisk, je cena faktorem utvářejícím 

poptávku. [12] 

Při rozhodování o výši ceny se berou v potaz náklady na službu, úroveň koupěschopné 

poptávky, úloha ceny při podpoře prodeje, úloha ceny při snaze o soulad mezi reálnou 

poptávkou a reálnou kapacitou v místě a čase. Vzhledem k nehmotné povaze služeb se cena 

mnohdy stala ukazatelem kvality. Veřejné služby jsou zpravidla dotované, proto při stanovení 

ceny musí organizace věnovat zvýšenou pozornost nákladům.[15] 

Služby poskytované obcí jsou bezplatné ze zákona, nejedná se však o bezplatnost 

v pravém slova smyslu. Zpravidla jsou placeny z daní občanů nebo podniků, případně ze 

systému povinného pojištění. Cenu některých služeb poskytovaných obcí stanovuje sama 

obec, jiné podléhají úplné nebo částečné regulaci. Tam, kde má obec pravomoc stanovit cenu 

svých služeb, rozhoduje o její výši na základě uvážení následujících faktorů [6]: 

 je-li možné identifikovat každého spotřebitele služby, 

 k jakému účelu je cena zavedena,  

 platební schopnost a sociální úroveň spotřebitelů služby.  
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Distribuce 

Na základě usnadnění přístupu zákazníků ke službě se rozhoduje od její distribuci. 

Distribuce souvisí s místní lokalizací služby a s volbou možného zprostředkovatele dodávky 

služby. [15] 

Obec může svůj produkt, většinou službu, poskytovat sama nebo přes soukromou či 

neziskovou organizaci. V případě, kdy obec poskytuje službu sama se jedná o přímý 

distribuční kanál. Pokud službu poskytuje zprostředkovaně přes jinou organizaci, jedná se o 

nepřímý distribuční kanál. Vhodný distribuční kanál obce volí na základě výše nákladů, 

pohodlí spotřebitelů, spolehlivosti dodávky, dostupnosti a kvality produktu. [6] 

Při využití přímého distribučního kanálů je výhodou kontrola nad způsobem 

poskytování služby a bezprostřední zpětná vazba od zákazníků. Přímý distribuční kanál je 

využíván především tam, kde obec vykonává přenesenou působnost státní správy. Tento 

způsob poskytování služby vyžaduje vysokou úroveň kontaktu mezi zákazníkem a 

poskytovatelem. Je tedy nutné, udržovat standardní kvalitu služeb. Nepřímé distribuční kanály 

obce využívají tam, kde jsou jiné organizace schopny distribuovat službu efektivněji a 

s nižšími náklady. [6] 

Technický pokrok v multimediálních systémech se stal další možností přímého 

marketingu a přímé distribuce, což může omezit potřebu zprostředkovatelů. Producentům 

služeb naopak usnadňuje distribuci v republikovém i mezinárodním měřítku. Je možné říci, že 

díky tomuto novému trendu zanikají rozdíly mezi distribucí a propagací. Zákazníkům se 

dostává přímý přístup k propagačním materiálům aniž by potřebovali zprostředkovatele. [12] 

 

Marketingová komunikace  

V závislosti na možném výnosu, je vždy komunikace mezi subjekty spojena s určitými 

náklady a vynaloženým úsilím, které obě komunikující strany vynakládají. Obecní úřady 

mohou s občany komunikovat různými formami komunikace, jako je úřední deska, rozhlas, 

vydávaná periodika, klasická podatelna, osobní či telefonický kontakt, poštovní 

korespondence aj. [23] 

Komunikační mix měst a obcí je částečně odlišný od běžného komunikačního mixu. 

Za nejvýznamnější prvky komunikačního mixu je v marketingu měst a obcí považována 

reklama, propagace, podpora prodeje a public relations.  
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Reklama, propagace a podpora prodeje 

Propagace je jedním z komunikačních nástrojů, pomocí něhož obce mohou prosazovat 

a zviditelňovat svá území. Významnou formou jsou především propagační materiály. 

Propagační materiály co nejvyšší kvality by se měly stát součástí vybavení každého 

reprezentanta obce. Samozřejmostí je jejich dostupnost v informačních centrech a při konání 

veřejných akcí. Propagační materiál dává obraz o obci a jejím zajímavostem. Je stručný, 

přehledný s obrázky a fotografiemi. Mezi základní propagační materiály patří pohlednice, 

prospekty, brožury, publikace, mapy, písemné informace, výroční zprávy, letáky, kalendáře a 

nabídkové katalogy. Mezi formu propagačních materiálů se nově řadí i internet. Součástí 

prezentace města se staly kvalitně  zpracované internetové stránky. [6] 

 

Public Relations (PR) 

PR je procesem vytváření vztahů a komunikace organizace s veřejností. Je součástí 

marketingové strategie obce, jejiž cíle jsou [6]:  

 tvorba image obce, 

 posílení sounáležitosti obyvatel s obcí, 

 přístup k informacím o obci a jejich institucí, 

 vhodné podmínky pro názory, nápady a připomínky občanů, 

 komunikace s veřejností a její maximální informovanost. 

PR musí být zaměřeno jak na komunikaci navenek, tak na komunikaci uvnitř obecních 

úřadů a samosprávních zastupitelstev. Jeho působením se mění vědomí, názory, postoje a 

chování lidí uvnitř i mimo obec. [6] 

 

Lidé 

Při poskytování služeb dochází ke kontaktu zákazníka s poskytovatelem, který přímo 

ovlivňuje kvalitu služeb. Z tohoto důvodu se lidé stali významným prvkem marketingového 

mixu služeb. [15] 

V produktu obce, jako celku, jsou všechny subjekty působící v obci zároveň 

producenty i spotřebiteli produktu. Zaměstnanci státní správy, tedy místní správa může přímo 

ovlivnit chování zaměstnanců obecního úřadu, popř. manažerů organizací, jež jí podléhají. 
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Prostřednictvím veřejných zakázek však může ovlivnit i chování zaměstnanců soukromých 

institucí.  Důležitou úlohu při vytváření produktu mají však jak zaměstnanci místí správy, tak 

zákazníci. [6] 

Zákazníky je nutné chápat jak producenty služeb, jejich uživatele a nositele podpory a 

informací. Zákazníky jsou obyvatelé obce, návštěvníci a podnikatelé. Jejich chování ovlivňuje 

výsledný dojem obce a v určité míře spoluvytváří příznivé nebo nepříznivé podnikatelské 

prostředí. Obec jejich chování ovlivňuje nepřímo, vydáváním vyhlášek, dohledem na 

dodržování zákonů, zřízením městské policie, tvorbou pracovních míst apod. [6] 

 

Materiální prostředí 

Obec tvoří celkové území, ve kterém je zasazena, okolní, příroda, územní uspořádání, 

soubor budov, zařízení, architektonické řešení, komunikace apod. Materiální prostředí může 

sloužit k přiblížení a srozumitelnosti produktu obce, protože je zde produkt poskytován. 

Využívá jej obec k odlišení svých produktů na trhu a k vybudování konkurenční výhody 

obohacením nabídky produktu. [6] 

Materiální prostředí má dvě podoby, jež se společně podílejí na image a vytváření 

služby, jsou jimi periferní a základní prostředí. Základní prostředí je neodmyslitelnou součástí 

služby. Je jím prostor, kde je služba poskytována a jeho vybavení. Periferní prostředí dotváří 

zákazníkův dojem, při vstupu do základního prostředí. [6] 

 

Procesy 

Jsou způsobem, jakým se produkt dostává k zákazníkům. Může se jednat o různé 

druhy procesů, procesy poskytované obecním úřadem, soukromou organizací nebo organizací 

zřízenou přímo pro tyto účely. V procesu dodání produktu je důležité, aby zákazníci byli 

spokojeni jak s produktem samotným, tak se způsobem jeho dodání. [6] 

 

Partnerství 

Sebedokonalejší management obce zpravidla nedokáže zabezpečit vytvoření 

harmonické obce tak, jak je definováno vizí obce a její strategií, pokud je ve své činnosti 
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omezen na zastupitelstvo a vedení obce. Vzhledem ke složitosti produktu se management 

neobejde bez spolupráce se všemi subjekty, tvořícími produkt obce. [6] 

Spolupráce mezi různými subjekty navíc posiluje vyjednávací schopnost ve vztahu 

k odpovědným osobám ve vládě a v parlamentu. Jedná se především o otázky uvolnění 

finančních prostředků na vybudování potřebné infrastruktury a na údržbu a rozvoj měst a 

obcí. [5] 

Partnerstvím se rozumí účast soukromého a veřejného sektoru v řízení obce a zároveň 

ve vytváření vztahů se subjekty tvořícími a ovlivňujícími produkt. [6] 
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4. METODIKA SBĚRU DAT 

V práci byla použita primární i sekundární data. Sekundární data byla získána  

z oficiálních i komerčních webových stránek vybraných měst. Zdrojem primárních dat byl 

marketingový výzkum, metoda osobního dotazování. Teoretická východiska práce byla 

vymezena za pomoci odborné literatury.  

Metodiku primárního marketingového výzkumu jsem rozdělila na přípravnou a 

realizační fázi. V přípravné fázi jsem určila cíl výzkumu, naplánovala postup a definovala 

možné problémy výzkumu. V realizační části je popsán sběr dat, postup při zpracování 

získaných informací a vymezená struktura základního a výběrového souboru.   

Na metodiku marketingového výzkumu navazuje analytická část dat, získaných 

dotazníkovým šetřením měření spokojenosti. V závěrečné části práce jsem na základě 

analyzovaných dat navrhla postupy a doporučení pro zlepšení stávající situace spokojenosti v 

obou městech.  

 

4.1 Přípravná fáze marketingového výzkumu 

4.1.1 Stanovení cíle 

Cílem výzkumu je z údajů, získaných prostřednictvím dotazníkového šetření, 

analyzovat spokojenost obyvatel a na základě výsledků šetření navrhnout opatření pro 

zlepšení stávající situace. Dále zjistit, v čem se vybraná města od sebe odlišují a v čem se 

mohou naopak nechat inspirovat.   

Služby, jejichž spokojenost je hodnocena jsou z oblasti životní úrovně ve městě, 

bezpečí, čistoty, dopravní obslužnosti, kultury, informovanosti obyvatel, sportu, vnímání 

města a dále chci zjistit zda mají obyvatelé měst k něčemu výrazně pozitivní nebo naopak 

negativní postoj. 

 

4.1.2 Získání informací 

Potřebná data k vyhodnocení stávající situace a navržení potřebných opatření ve 

městech budou získána kvantitativním výzkumem. Zdrojem informací bude primární  

výzkum. Pro primární výzkum jsem zvolila metodu osobního dotazování.  
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4.1.3 Struktura souboru 

Základním souborem jsou všichni obyvatelé města Olomouce a všichni obyvatelé 

města Ostravy.  

Město Olomouc je co do počtu obyvatel pátým největším městem v České republice. 

Na základě posledního sčítání lidu činil počet obyvatel v roce 2011 100 043. Město Ostrava 

se počtem obyvatel řadí na 3. největší město v republice. Počet obyvatel činil k 11. březnu 

2011 311 026. [53] 

 Výběrovým souborem bude 130  vybraných obyvatel města Olomouc a 130  

vybraných obyvatel města Ostrava.  K výběru respondentů bude použita nereprezentativní 

technika, a sice technika vhodné příležitosti.  

 

4.1.4 Tvorba dotazníku 

Mnou vyhotovený dotazník má 15 otázek a je vytištěn na listu formátu A4, dvě strany 

na list a oboustranně.  

Úvod dotazníku obsahoval tzv. společenskou rubriku, ve které jsem se respondentům 

představila, uvedla záměr dotazníku, seznámila je se způsobem vyplňování, zaručila 

anonymitu a poděkovala za objektivní vyplnění. Dále následovaly jednotlivé otázky.  

Pokládané otázky v dotazníku se týkají spokojenosti obyvatel s kvalitou života, 

bezpečím, čistotou ve městě, dopravní obslužností, kulturou, informovaností, možnostmi 

sportovního vyžití a vnímání města. V závěru dotazníku mají obyvatelé prostor vyjádřit své 

názory, co jim ve městě chybí, s čím jsou spokojeni a s čím naopak nespokojeni.  

Dotazník obsahuje 13 uzavřených otázek, jednu polozavřenou a jednu otevřenou 

otázku. Tři otázky jsou identifikační a týkají se pohlaví, vzdělání a věku respondentů. První 

otázka dotazníku je vyřazovací, pokud respondent v daném městě trvale nebo přechodně 

nebydlí, je z výzkumu vyřazen. Tři otázky jsou přizpůsobeny pro tvorbu pozičních map, 

respondenti nejen, že hodnotí spokojenost s danou službou, ale také důležitost služby. Šest 

otázek, včetně otázek pro poziční mapy, je položeno formou baterií. Respondenti mají přidělit 

body své spokojenosti se službami u již zmíněných třech otázek navíc důležitost těchto 

služeb. Jednu z posledních otázek tvoří soubor podotázek, hodnotících vnímání města jeho 

obyvateli, pro tvorbu sématického diferenciálu.   

Dotazování proběhne v obou městech během února 2012. 
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4.1.5 Harmonogram činností 

Tabulka 4.1 Harmonogram činností 

 

Jednotlivé činnosti 
Listopad - 

Prosinec 2011 
Leden 2012 Únor 2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Definování cílů X         

Plán výzkumu X X       

Sběr dat     X     

Analýza dat     X     

Interpretace dat       X   

Závěrečná 

doporučení 
      X X 

 

4.1.6 Rozpočet 

Pro realizaci výzkumu jsou vyčísleny náklady ve výši 1 322 Kč, jednotlivé položky 

jsou uvedeny v tabulce 4.2. Celkem bude vytištěno 260 dotazníků, tedy 130 pro respondenty z 

města Olomouc a 130 pro respondenty z města Ostrava. Tisk jednoho dotazníku činí 2,50 Kč. 

Pro potřeby výzkumu budou zakoupeny psací potřeby v hodnotě 58 Kč. Psací potřeby budou 

zapůjčovány respondentům k vyplnění dotazníku. Dotazníky budu respondentům sama 

rozdávat ve svém osobním volnu, nenárokuji si tedy žádnou odměnu.  

Do nákladů jsem započítala výlohy spojené s cestou do místa sběru dotazníků z místa 

bydliště. Sběr dotazníků v Ostravě proběhne ve třech termínech, náklady na jednu cestu činní 

220 Kč, což je dohromady 660 Kč. V Olomouci budou dotazníky sbírány rovněž ve třech 

termínech, náklady na jednu cestu jsou 68 Kč, dohromady tedy 204 Kč. Celkem bude na 

dopravu vynaloženo 864 Kč 

 

Tabulka 4.2 Rozpočet marketingového výzkumu 

Položka Výše nákladů 

Tisk dotazníků 400 Kč 

Psací potřeby 58 Kč 

Doprava 864 Kč 

Náklady celkem 1 322 Kč 

 

4.1.7 Předvýzkum  

Před zahájením dotazování jsem provedla tak zvaný „pre-test“ neboli pilotáž, na 

jejímž podmětu jsem zjistila některé nedostatky dotazníku a otázky následně upravila. Pilotáž 

byla provedena na 8 lidech z mého blízkého okolí, tedy rodině a přátelích. 
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Na základě zjištěných nedostatků byla upravena formulace některých otázek, aby byly 

pro respondenty srozumitelnější. Jedna otázka byla z dotazníku zcela vypuštěna, týkala se 

možností a kvality vzdělávacích institucí ve městě. Na základě konzultace s účastníky pilotáže 

jsem usoudila, že tuto otázku by mohlo objektivně vyplnit pouze malé procento oslovených 

respondentů.  

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Primární data byla získána pomocí osobního dotazování. Technika výběru vzorku byla 

použita nereprezentativní technika, a sice technika vhodné příležitosti. Základním souborem 

jsou všichni obyvatelé města Olomouce a Ostravy, starší 18 let.  

Osobní dotazování bylo provedeno mezi studenty na VŠB v Ostravě Ekonomické 

fakultě, ve vestibulu Univerzity Palackého v Olomouci, v čekárnách autobusového a 

vlakového nádraží a na náměstích jednotlivých měst. Rozmanitá místa pro dotazování jsem 

zvolila z důvodu nízké návratnosti při vhazování dotazníků do poštovních schránek. 

Dotazování v čekárnách jsem zařadila z důvodu vzrůstající neochoty obyvatel vyplňovat 

dotazníky při oslovení na ulici.  

Dotázaným respondentům byla zaručena anonymita, pouze já jakožto tazatel jsem se 

představila a požádala o vyplnění dotazníku. 

Sběr dat proběhl ve třech termínech jak v Olomouci, tak v Ostravě. Ochota lidí 

dotazník vyplnit byla v obou městech téměř shodná. Během dotazování jsem se setkala 

s pozitivním i negativním přístupem respondentů. Přívětivost a ochota dotazník vyplnit byla 

spíše u studentů a celkově mladších respondentů. Lidé středního věku reagovali spíše 

odmítavě. S největším negativním postojem k vyplnění dotazníku jsem se setkala především u 

lidí důchodového věku.  

 

4.2.2 Zpracování informací 

Jako technické vybavení k analýze výsledků výzkumu byl využit vlastní počítač a 

tiskárna. Data byla zpracována a analyzována pomocí programů Microsoft Office (Microsoft 

Word a Microsoft Excel) a aplikace SPSS. Prostřednictvím statistického softwaru SPSS jsem 

zjišťovala absolutní a relativní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky v dotazníku, třídila data 
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podle prvního a druhého stupně, vytvořila grafy a provedla statistické analýzy podle testu 

Anova.   

 

4.2.3 Skutečná velikost a struktura výběrového vzorku 

Celkem bylo osloveno 260 respondentů, 130 v Olomouci a stejný počet v Ostravě. 

První otázka v dotazníku byla filtrační. Lidé, kteří trvale nebo dočasně nebydlí ve 

zkoumaných městech od dalšího vyplňování dotazníku opustili. Pro zpracování dat bylo 

použito 116 dotazníků obyvatel Olomouce a 107 obyvatel Ostravy. Dva dotazníky od 

respondentů z Olomouce a pět dotazníků od respondentů z Ostravy jsem musela vyřadit z 

důvodu chybného vyplnění. Snažila jsem se při oslovování respondentů o rovnoměrné 

rozložení výběrového souboru, na základě věku a pohlaví. Avšak z důvodu neochoty dotazník 

vyplnit, vyřazení dotazníků po první filtrační otázce a na základě chybného vyplnění, je 

věkové rozložení respondentů nerovnoměrné. 

Ve městě Olomouc tvořili muži, jež vyplnili celý dotazník 48,3 %, ženy 51,7 %. 

Nejpočetnější věkové zastoupení má věková skupina 30 – 45 let, a sice 32,8 %, to je 38 osob. 

Druhou nejpočetnější věkovou skupinou v zastoupení 31,9 % je věková skupina 19 – 29 let, 

v této kategorii je celkem 37 respondentů. Dále je to s 21,55  % věková kategorie 46 – 60 let a 

61 a více let s 10,34 % . Nejméně početnou věkovou skupinou, s pouze čtyřmi respondenty, je 

kategorie 18 a méně let, jsou to pouhé 3,4 %. Věkové rozložení respondentů pro město 

Olomouc znázorňuje obrázek 4.1, pro město Ostrava obrázek 4.2. 

 

Obrázek 4.1 Věkové složení respondentů            Obrázek 4.2 Věkové složení respondentů 

v Olomouci                v Ostravě 
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Respondenti, jež vyplnili celý dotazník v Ostravě byli v zastoupení 48,6 % mužů a 

51,4 % žen. Nejpočetnější věkovou skupinou, s 39 respondenty, je věková kategorie 19 – 29 

let, a sice 36,4 %. Dále je věková skupina 30 – 45 let v zastoupení 28,0 %, což je 30 

respondentů. Poté následuje věková skupina 46 – 60 let s 23,36 % a 61 a více let s 9,35 %. 

Nejméně početnou věkovou skupinou, je stejně jako ve městě Olomouc, věková kategorie 18 

a méně let s pouhými třemi respondenty, což je pouhých 2,8 %.  

Nejčastěji dosáhli respondenti v Ostravě i Olomouci středoškolského vzdělání, více 

ženy než muži. V Ostravě je v průměru více vysokoškoláků než v Olomouci. Podrobné 

rozložení respondentů na základě vzdělání je zobrazeno v obrázcích 4.3 pro město Olomouc a 

4.4 pro město Ostrava 

 

Obrázek 4.3 Složení respondentů v Olomouci      Obrázek 4.4 Složení respondentů 

v posle dosaženého vzdělání                                     v Ostravě podle dosaženého vzdělání
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5. ANALÝZA SPOKOJENOSTI OBYVATEL 

5.1 Analýza spokojenosti 

Jak už bylo zmíněno v metodice výzkumu, v části realizace, celkem bylo osloveno 260 

respondentů, 130 z města Olomouc a stejný počet z Ostravy.  

První otázka dotazníku byla filtrační. Respondenti, kteří trvale nebo přechodně nebydlí 

v hodnoceném městě, dále dotazník nevyplňovali. Pro vyhodnocení výzkumu bylo použito 

116 dotazníků z města Olomouc a 107 z Ostravy.  

Klasifikace respondentů dle identifikačních znaků a odpovědí na jednotlivé otázky, 

četnosti odpovědí v absolutním a relativním vyjádření, průměrné hodnocení otázek a důkaz 

závislosti hodnocení na základě identifikačních znaků, je uvedeno v příloze č. 5 pro město 

Olomouc a č. 6 pro Ostravu. Tabulka statistického testu, využitím metody ANOVA, je 

uvedena v případě splněné podmínky, a sice rovnosti rozptylů jednotlivých hodnot a zjištěné 

závislosti mezi identifikačními znaky.  

V analýze odpovědí, při třídění druhého stupně, jsem ve  vyhodnocování nebrala 

v úvahu průměrné odlišnosti odpovědí respondentů ve věkové kategorii 18 a méně let a od 

respondentů se základním vzděláním. Učinila jsem tak, protože v obou městech je pouze malé 

procento těchto respondentů, výsledky jsem proto nepovažovala za reprezentativní.  

5.1.1 Životní úroveň ve městě 

Otázku životní úrovně zodpověděli všichni dotázaní respondenti. 

V Olomouci bylo průměrné hodnocení životní úrovně 3,53. Životní úroveň je tedy 

vnímána spíše nadprůměrně. Nebyla zde zjištěna závislost mezi hodnocením životní úrovně a 

pohlavím, vzděláním nebo věkem.  

Nejčastěji hodnotili respondenti životní úroveň ve městě čtyřmi body, považují ji tedy 

spíše za dobrou, a to ze 44,8 %. Jako velmi dobrou hodnotilo životní úroveň 12,1 % 

respondentů, 27,6 % ji hodnotilo jako průměrnou, 14,7 % jako špatnou a pouze 0,9 % jako 

velmi špatnou, takto však hodnotil pouze jeden člověk. Rozložení odpovědí, dle hodnocení 

životní úrovně v Olomouci, je znázorněno v obrázku 5.1. 

Nejlépe hodnotí životní úroveň ve městě lidé s vysokoškolským vzděláním, jejich 

průměrné hodnocení bylo 3,78. Průměrně hodnotí muži životní úroveň lépe než ženy.  
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Obrázek 5.1 Hodnocení životní úrovně v Olomouci 

 

Obyvatelé Ostravy hodnotili celkově životní úroveň spíše podprůměrně, průměrné 

hodnocení zde bylo 2,95.  

Nejčastěji hodnotili lidé v Ostravě životní úroveň průměrně, tedy třemi body, a sice 

takto bodovalo 47,7 % respondentů. 28,0 % dotázaných hodnotilo životní úroveň jako 

špatnou. Oproti tomu jako dobrou ji vnímá 21,5 % respondentů, což je o 7 lidí méně. Jako 

velmi špatnou ji vidí pouze jeden respondent a jako velmi dobrou dva lidé. Hodnocení životní 

úrovně v Ostravě je zachyceno v obrázku 5.2. 

Statistickým šetřením nebyla zjištěna závislost mezi hodnocením životní úrovně 

v Ostravě a pohlavím, vzděláním nebo věkem. Muži a ženy hodnotili životní úroveň ve městě 

průměrně stejně. Nejlépe životní úroveň hodnotili lidé s výučním listem, nejhůře naopak 

vyučeni s maturitním vzdělání.  

 

Obrázek 5.2 Hodnocení životní úrovně v Ostravě 
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5.1.2 Bezpečnost 

V Olomouci činí průměrné hodnocení bezpečnosti 2,07 (v této jediné otázce byla 

otočená škála odpovědí, 1-Ano, 4 – Ne), což je při průměru 2,5 nadprůměrné hodnocení. Na 

otázku, zda se respondent ve městě cítí bezpečně, odpovědělo 18,4 % (22 dotázaných) ano, 

57,0 % spíše ano, 23,7 % spíše ne a 0,9 % (1 člověk) ne. Rozložení odpovědí viz obrázek 5.3. 

Nebyla zde zjištěna závislost mezi hodnocením bezpečnosti ve městě a pohlavím,věkem nebo 

vzděláním.  

Lidé od 30 do 45 let se ve městě cítí méně bezpečně než lidé mladší 30 let a starší 46 

let, jejich hodnocení je však stále nadprůměrné. Muži a ženy hodnotili bezpečí ve městě 

průměrně stejně. Celkově nejvyšší bezpečnost pociťují lidé se základním vzděláním a 

vyučeni.  

 

Obrázek 5.3 Vnímání bezpečí obyvatel Olomouce 

 

Obrázek 5.4 znázorňuje jak vnímají bezpečí ve svém městě obyvatelé Ostravy. 

Průměrné hodnocení obyvatel bylo 2,36, což je stále nadprůměrné hodnocení. Na otázku 

jestli se cítí bezpečně odpovědělo 9 % respondentů, že ano,  49 % spíše ano, 39 % spíše ne a 

3 % uvedli ne.  

Nejbezpečněji se ve městě cítí lidé se středoškolským vzděláním a lidé starší 45 let. 

Největší ohrožení pociťují lidé s výučním listem, vyučeni s maturitním vzděláním a lidé ve 

věkové kategorii od 19 do 45 let. Bezpečnost ve městě u těchto skupin byla hodnocena 

podprůměrně. Ženy se v Ostravě cítí průměrně bezpečněji než muži.  
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Obrázek 5.4 Vnímání bezpečí obyvatel Ostravy 

 

Respondenti, jež se cítí ohroženi, uváděli důvody jejich strachu. Ti, kteří se ve městě 

cítí bezpečně, tedy ti jež odpověděli ano nebo spíše ano,tuto otázku přeskočili. 

V Olomouci otázku, proč se ve městě necítí bezpečně zodpovědělo 24 % dotázaných, 

což je 28 respondentů.  

V obrázku 5.5 jsou rozděleny odpovědi respondentů. Jak je z obrázku patrné 

nejčastěji uváděným faktorem strachu respondentů, je nevhodné chování spoluobčanů. 

Tento faktor uvedlo celkem 92 %  respondentů, kteří tuto otázku vyplňovali.  Tento faktor byl 

uveden 26krát a vnímají jej nejčastěji obyvatelé ve věkové kategorii 30 – 45 a 19 – 29 let. 

Tuto variantu volily více ženy než muži.  

Celkově druhým, nejvíce uváděným důvodem pociťovaného strachu ve městě, je 

nedostatečná činnost městské policie, byla uvedena celkem 16krát, což je z 57 %. Tuto 

možnost volili více muži než ženy. 

Třetím nejčastěji uváděným faktorem je nedostatečné pouliční osvětlení. Lidé jej 

uvedli celkem 13krát, z toho častěji ženy než muži. 

Strach z lidí žijících v blízkosti bydliště uvedli pouze čtyři respondenti, ve věkových 

skupinách od 30 let a pouze ve vyučeni a se středoškolským vzděláním.  

Tato otázka měla formu polootevřené, tedy poslední možnost odpovědi byla jiné, 

s prostorem pro vyjádření vlastních názorů a postojů respondentů. Tuto variantu však nikdo 

z obyvatel Olomouce nevyužil.  
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Obrázek 5.5 Původ strachu respondentů v Olomouci 

 

V Ostravě otázku důvodu strachu zodpovědělo celkem 45 respondentů. Obrázek 5.6 

znázorňuje rozdílné odpovědi dotázaných.  

Nejvíce mají obyvatelé strach z nevhodného chování spoluobčanů. Tuto odpověď 

uvedlo 40 respondentů, což je 88 %. Celkem 17krát, tedy z 37 %, tuto odpověď uvedli lidé ve 

věku 19 – 29 let. Dále tento faktor uvedli nejčastěji respondenti ve věku 30 – 45 let, celkem 

11krát, a respondenti ve věkové skupině 46 – 60 let, 8krát. 

Druhým nejčastěji uváděným obávaným faktorem byla nedostatečná činnost městské 

policie, byla zatržena 16krát. Uváděli ji pouze dvě věkové skupiny, a sice 19 – 29 let a 46 – 

60 let. Tuto variantu označily až třikrát častěji ženy než muži. 

Na třetím místě v počtu odpovědí je strach z lidí žijících v blízkosti bydliště, celkem 

tuto odpověď zatrhlo 9 respondentů ze tří věkových skupin, . Nejméně obyvatel označilo 

možnost nedostatečné pouliční osvětlení.  

Nevhodné chování spoluobčanů a nedostatečné pouliční osvětlení jako důvod strachu 

uváděli častěji muži než ženy. Oproti tomu, pro ženy je větším původcem strachu 

nedostatečná činnost městské policie, uvedli ji až 3krát častěji než muži.  

Stejně jako v dotazníku pro město Olomouc, byla tato otázka polootevřená, 

respondenti měli na výběr taktéž variantu jiné, kde měli možnost vypsat další důvody, proč se 

ve městě necítí bezpečně. Této možnosti využilo celkem sedm respondentů. Pět respondentů 

uvedlo jako další možnost strach z Romů žijících ve městě, byli mezi nimi lidé od 19 do 45 

let. Dva lidé navíc strach z bezdomovců ve městě. Tento faktor uvedli lidé nad 46 let.  
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Obrázek 5.6 Původ strachu respondentů v Ostravě 

 

5.1.3 Čistota města 

Otázku spokojenosti s čistotou ve městě zodpověděli všichni dotázaní v obou městech.  

Celková a dílčí průměrné spokojenosti s jednotlivými faktory čistoty v Olomouci jsou 

zobrazeny v obrázku 5.7. Celková průměrná spokojenost s čistotou ve městě  činí 3,4, je 

možné tedy říci, že jsou lidé s čistotou ve městě spíše spokojeni.  

Nejvíce jsou lidé v Olomouci spokojeni s péčí o zeleň ve městě. Průměrná 

spokojenost s tímto faktorem je 3,6. Velmi spokojeno je s péčí o zeleň necelých 14 % 

dotázaných, spokojeno je 50 % a nespokojeno 12 %. Téměř shodně jsou lidé spokojeni 

s úklidem komunálního odpadu a s osvětlením města, jejich průměrná spokojenost s těmito 

faktory je 3,5. Může se zde zdát paradoxní poměrně vysoká spokojenost s osvětlením města, 

zatímco v předchozí otázce byla udávána jako příčina strachu ve městě. Tento rozdíl může být 

způsoben různými lokalitami, kde respondenti žijí, a ve kterých částech města se pohybují. 

Nejnižší průměrnou spokojenost obyvatelé uvedli se zimní údržbou města a čistotou ulic, 

a sice 3,1. 

Statistickým šetřením byla zjištěna závislost mezi spokojeností s osvětlením města 

a věkem. Nejvyšší spokojenost byla u věkové skupiny 45 – 60 let, s nižším věkem se 

spokojenost postupně snižuje. 

Z hlediska pohlaví muži průměrně nejlépe hodnotili péči o zeleň a nejhůře čistotu ulic. 

Ženy jsou stejně jako muži spokojeny především s péčí o zeleň, ale naopak nejméně se zimní 

údržbou města.  
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Obrázek 5.7 Průměrná spokojenost s čistotou ve městě Olomouc 

 

Celková průměrná spokojenost s čistotou města Ostrava je 3,15. Hodnocení všech 

faktorů čistoty bylo nadprůměrné, je možné tedy říci, že celkově jsou obyvatelé Ostravy 

s čistotou ve svém městě spokojeni.  

Obyvatelé jsou nejspokojenější s osvětlením města, průměrná spokojenost s tímto 

faktorem činí 3,39. Velmi spokojeno je s osvětlením města 6 % dotázaných a 48 % je s tímto 

faktorem spokojeno. Následujícím nejlépe hodnoceným faktorem je úklid komunálního 

odpadu. Péče o zeleň a zimní údržba ve městě jsou hodnoceny pod celkovým průměrem. 

Nejméně spokojeni jsou obyvatelé s čistotou ulic. Čistota ulic byla jako jediný faktor 

čistoty hodnocena podprůměrně, a sice průměrná spokojenost s čistotou ulic činí 2,89.  

Muži nejlépe hodnotili osvětlení města a naopak nejhůře čistotu ulic. Ženy jsou 

nejspokojenější s úklidem komunálního odpadu a nejméně spokojeny, stejně jako muži, 

s čistotou ulic.  

Osvětlení města hodnotili v průměru nejlépe obyvatelé nad 61 let, nejhůře lidé ve 

věkové kategorii 19 – 29 let.  

S čistotou ulic jsou, z hlediska vzdělání, nejméně spokojeni lidé se středoškolským 

vzděláním, nejvíce naopak se vzděláním vysokoškolským. Lidé starší 30 let ji hodnotili 

podprůměrně.  

Celková a dílčí průměrná spokojenost s jednotlivými faktory čistoty, pro město 

Ostrava, viz obrázek 5.8.  
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Obrázek 5.8 Průměrná spokojenost s čistotou ve městě v Ostravě 

 

5.1.4 Doprava 

Žádnou otázku týkající se dopravy nezodpověděli všichni respondenti.  

Průměrná celková spokojenost s dopravní obslužností ve městě Olomouc je 3,67. 

Spokojenost s dopravní obslužností ve městě je zachycena v obrázku 5.9. Nejvíce jsou 

Olomoučané spokojeni s množstvím výstupních a nástupních zastávek, průměrná 

spokojenost je 4, což na pětibodové stupnici znamená spokojen, dále následuje tramvajové 

spojení, rozmístění zastávek a autobusové spojení MHD. Je možné tedy říci, že celkově jsou 

obyvatelé spokojeni s Dopravním podnikem Olomouckého kraje, protože ten tuto dopravní 

obslužnost zajišťuje. Pod celkovým průměrem jsou Olomoučané spokojeni s vlakovým 

spojením, čistotou zastávek a nejnižší spokojenost je vnímána s dálkovým autobusovým 

spojením. Byla zjištěna závislost mezi věkem a hodnocením spokojenosti s množstvím 

zastávek, rozmístěním zastávek a čistotou zastávek.  

Spokojenost s množstvím zastávek ve městě vyplnilo 97 % dotázaných. 

Nejspokojenější jsou lidé ve věkové skupině 19 – 29 let, naopak nejméně spokojeni lidé nad 

61 let. Byla zde zjištěna statistická závislost mezi spokojeností s množstvím zastávek a 

věkem. To může být spojeno se zdravotními problémy a zhoršenou schopností pohybu u 

starších lidí. Nebyl zjištěn významný rozdíl mezi odpověďmi žen a mužů.  

Otázku rozmístění zastávek vyplnilo 94 % dotázaných. Rozmístění zastávek je třetím 

nejlépe hodnoceným faktorem dopravy, jeho průměrná spokojenost je 3,86. Byla zjištěn 

statistická závislost mezi odpověďmi respondentů a věkem. Průměrně nejspokojenější jsou 

s rozmístěním zastávek lidé ve věkové kategorii 46 – 60 let, nejméně spokojeni jsou lidé nad 
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61 let. To může být stejně jako u množství zastávek způsobeno zhoršenou schopností pohybu 

u starších občanů. Muži jsou s rozmístěním zastávek spokojenější než ženy.  

Spokojenost tramvajové dopravy ve městě hodnotilo, tedy i využívá, 97 % 

dotázaných. Nejspokojenější s tramvajovou dopravou jsou lidé ve věku od 19 do 29 let. Muži 

a ženy hodnotili spokojenost s touto formou dopravy  téměř shodně.  

87 % respondentů odpovědělo na otázku týkající se spokojenosti s autobusovým 

spojením MHD. Nejlépe jej hodnotí lidé ve věkové kategorii 46 – 60 let. Autobusové spojení 

MHD hodnotí poměrně lépe ženy než muži.  

U vlakového spojení jsou více spokojeny ženy než muži. Nejvyšší spokojenost je u 

věkové kategorie 18 let a méně, v této věkové kategorii však odpovídal pouze jeden člověk, 

nepovažuji tuto hodnotu za příliš reprezentativní. Mezi ostatními věkovými skupinami jsou 

s vlakovým spojením nejspokojenější lidé ve věku 19 – 21 let. Nejméně spokojeni jsou lidé 

nad 61 let. Spokojenost s vlakovým spojením vyplnilo 84 % respondentů. 

Čistota zastávek se stala faktorem s druhou nejnižší spokojeností v otázce dopravní 

obslužnosti. Celkem na tuto otázku odpovědělo 96 % respondentů. Byla zjištěna statistická 

závislost mezi spokojeností s čistotou zastávek a věkem. Nejspokojenější jsou s čistotou 

zastávek lidé ve věku 46 – 60 let, nejméně spokojeni lidé od 30 do 45 let. Muži jsou s čistotou 

zastávek spokojenější než ženy.  

S dálkovou autobusovou dopravou jsou spokojenější muži než ženy a lidé od 61 let. 

Významný rozdíl mezi odpověďmi různě vzdělaných lidí nebyl zaznamenán. Tuto otázku 

vyplnilo nejméně respondentů, pouze 70 % z celkového počtu  dotázaných.  

 

Obrázek 5.9 Průměrná spokojenost s dopravní obslužností v Olomouci 
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Na obrázku 5.10 je vytvořena poziční mapa pro město Olomouc. Zachycuje 

spokojenost s jednotlivými faktory dopravy a jejich důležitost pro obyvatele. Průměrná 

celková důležitost dopravy činí 3,81.  

 

Obrázek 5.10 Poziční mapa dopravní obslužnosti ve městě Olomouc 

 

Do kvadrantu marginálních příležitostí, v poziční mapě, patří vlakové spojení a 

dálkové autobusové spojení. Je patrné, že lidé jsou sice nejméně spokojeni s dálkovým 

autobusovým spojením, není pro ně však příliš důležité. Dokazuje to i nejnižší počet odpovědí 

na tuto otázku. Pro obyvatele je také poměrně nedůležité vlakové spojení města, které má 

zároveň nízkou spokojenost. Průměrná důležitost dálkového autobusového spojení činí 3,10, 

vlakového spojení 3,74. Oba tyto faktory jsou nejdůležitější pro věkovou kategorii 46 – 60 let 

a nejméně důležité pro respondenty starší 61 let.  

Do kvadrantu přeinvestovaných faktorů spadá rozmístění zastávek ve městě. 

Rozmístění zastávek vykazuje poměrně vysokou spokojenost, není ovšem pro občany příliš 

důležité. Průměrná důležitost vyšla z hodnocení respondentů 3,76. 

Vysokou spokojenost a zároveň důležitost má pro Olomoučany autobusové spojení 

MHD, tramvajové spojení a množství zastávek. Tyto faktory jsou v kvadrantu motivátorů, 

pro město je důležité, aby si udrželo a upevňovalo stávající pozici těchto faktorů v očích 

veřejnosti. V důsledku jejich vysoké důležitosti totiž výrazně ovlivňují celkovou spokojenost, 

s dopravní obslužností, u obyvatel. Průměrná důležitost autobusového spojení MHD je 4,12 a 

tramvajového spojení téměř shodná, a sice 4,13. Autobusové spojení je nejdůležitější pro 

věkovou kategorii 46 – 60 let, zatím co tramvajové spojení pro respondenty ve věku 19 – 29 

let. Oba faktory jsou důležitější pro ženy než pro muže. 
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Nízkou spokojenost a zároveň vysokou důležitost má pro občany čistota zastávek. 

Čistota zastávek je v kvadrantu konkurenčních příležitostí, město by zde mělo posílit 

výkonnost, snažit o zlepšení tohoto faktoru a o jeho přizpůsobení se občanům.  Průměrná 

důležitost čistoty zastávek činí 3,88. Nejdůležitější je pro věkovou kategorii 19 – 29 let a 

především pro ženy.  

 

Celková a dílčí spokojenost s dopravní obslužností v Ostravě je znázorněna v obrázku 

5.11. Celková průměrná spokojenost v Ostravě činí 3,37, je možné konstatovat, že 

průměrně jsou obyvatelé spíše spokojeni s dopravní obslužností ve městě.  

 

Obrázek 5.11 Průměrná spokojenost s dopravní obslužností v Ostravě 

 

Nejvíce jsou obyvatelé spokojeni s množstvím zastávek, jejich průměrné hodnocení 

je 3,91. Dále byla největší průměrná spokojenost, a sice 3,7 s tramvajovým spojením a 

rozmístěním zastávek. Faktory hodnoceny ještě nad celkovou průměrnou spokojeností byly 

dále trolejbusové spojení a autobusové spojení MHD. I tady jdou faktory hodnoceny nad 

celkovou průměrnou spokojeností službami, poskytovanými Dopravním podnikem Ostrava. 

Dopravní služby hodnoceny pod úrovní celkové spokojenosti jsou vlakové spojení, dálkové 

autobusové spojení a nejméně jsou obyvatelé spokojeni s čistotou zastávek.   

Na žádnou otázku týkající se dopravní obslužnosti města neodpověděli všichni 

dotázaní respondenti. Byla zjištěna závislost mezi spokojeností s trolejbusovým spojením ve 

městě, množstvím zastávek a pohlavím. 

Množství zastávek celkem ohodnotilo 89 % respondentů. Nejvíce jsou s nimi 

spokojeni lidé ve věkové kategorii 30 – 45 let. Nejmenší spokojenost vnímají lidé nad 61 let. 

Byla zjištěná statistická závislost mezi hodnocením spokojenosti množství zastávek a 
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pohlavím. Muži jsou s množstvím zastávek spokojenější než ženy. Výrazně vyšší spokojenost 

pociťují lidé s vyučením.  

Tramvajové spojení ve městě ohodnotilo 94 % respondentů. Nejvíce spokojeni jsou 

lidé od 19 do 45 let. S tramvajovou dopravou ve městě jsou spokojenější ženy než muži.  

Spokojenost s rozmístěním zastávek vyplnilo 85 % respondentů. Stejně jako u 

předešlých otázek jsou s rozmístěním zastávek nejspokojenější lidé od 30 do 45 let. Muži jsou 

spokojenější než ženy. 

Spokojenost s trolejbusovou dopravou ohodnotilo 72 % dotázaných. Ve věkových 

kategoriích jsou nejspokojenější lidé ve věku 30 – 45 let. Statistickým testem Anova byl 

zjištěn statistický rozdíl mezi spokojeností s trolejbusovou dopravou a odpověďmi mužů a 

žen. Ženy jsou s trolejbusovou dopravou průměrně spokojenější než muži. Výrazný rozdíl ve 

spokojenosti, v závislosti na dosaženém vzdělání, byl ve skupině vyučen s maturitou a 

vyučen, tito lidé jsou v průměru s trolejbusovou dopravou méně spokojení než ostatní 

kategorie.  

S autobusovým spojením MHD jsou nejvíce spokojeni lidé ve věkové kategorii 19 – 

29 let. Výrazně nízkou spokojenost, oproti jiným věkovým kategoriím, pociťují lidé ve věku 

46 – 60 let. Muži jsou spokojenější než ženy. Tuto otázku zodpovědělo 90 % dotázaných 

Faktor spokojenost s vlakovým spojením města zodpovědělo 75 % dotázaných. 

Nejvíce jsou s ním spokojeni lidé ve věku nad 61 let. Nejméně spokojeni jsou lidé od 46 do 

60 let. Muži jsou spokojenější něž ženy.  

Otázku spokojenost s dálkovým autobusovým spojením vyplnilo pouze 64 % 

respondentů. Nejspokojenější jsou s dálkovým autobusovým spojením lidé ve věkové skupině 

30 – 45 let. Nejméně spokojeni jsou potom ve věku od 46 do 60 let. Ženy jsou s dálkovou 

autobusovou dopravou spokojenější než muži. Výrazně více spokojeni jsou lidé 

s vysokoškolským vzděláním.  

Otázku spokojenosti s čistotou zastávek hodnotilo 93 % respondentů. Čistota 

zastávek je faktorem s nejnižší spokojeností. Ve všech identifikačních kategoriích: vzdělání, 

pohlaví a věk, byla hodnocena podprůměrně. Nevíce jsou však s čistotou zastávek 

nespokojeni lidé ve věku nad 61 let. Byla zjištěna statistická závislost mezi spokojeností 

s čistotou a pohlavím. Ženy hodnotí čistotu zastávek lépe než muži. Nejvyšší spokojenost 

vnímají lidé s vysokoškolským vzděláním.  
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Průměrně nejvyšší spokojenost je u  lidí ve věku 35 – 45 let, a sice s množstvím 

zastávek. Naopak průměrně nejnižší spokojenost, průměrně pouze dvěma body hodnotí lidé, 

ve věkové kategorii 46 – 60 let,  dálkové autobusové spojení.  

Muži jsou nejvíce průměrně spokojeni s rozmístěním zastávek, ženy s tramvajovým 

spojením. Nejnižší spokojenost mají muži s čistotou zastávek, ženy s dálkovým rozmístěním 

zastávek. 

Jak vyplývá z poziční mapy na obrázku 5.12, s dálkový autobusovým spojením 

obyvatelé sice jsou nejméně spokojeni, na druhou stranu je však pro ně nejméně důležité.  

 

Obrázek 5.12 Poziční mapa dopravní obslužnosti Ostravě 

 

Dálkové autobusové spojení je v poziční mapě umístěno v kvadrantu marginálních 

příležitostí. Což znamená, že lidé s tímto faktorem sice nejsou příliš spokojeni, zároveň pro 

mě však není ani důležitý. Průměrná důležitost tohoto faktoru je 3,28. Nejdůležitější je pro 

věkovou skupinu 19 – 29 let. Nejméně důležité pro respondenty s vyučením s maturitou. 

Do kvadrantu přeinvestovaných faktorů se zařadilo rozmístění zastávek a 

trolejbusové spojení. Tyto faktory jsou pro respondenty nedůležité, ale jsou s nimi poměrně 

spokojeni. Průměrná důležitost rozmístění zastávek je téměř stejná jako  u dálkového 

autobusového spojení, a sice 3,3. Rozmístění zastávek je nejdůležitější pro věkovou skupinu 

61 a více let, která je s ní avšak nejméně spokojená. Průměrná důležitost trolejbusového 

spojení je 3,36. Nejdůležitější je trolejbusové spojení pro respondenty od 61 let a více pro 

ženy než pro muže.  

Nejspokojenější jsou Ostravané s množstvím zastávek, které je pro ně však méně 

důležité než tramvajové spojení nebo autobusové spojení MHD. Všechny tyto faktory jsou 



 58 

 

však v kvadrantu motivátorů, jejich úroveň by tedy měla být zachována nebo zlepšována. 

Průměrná důležitost množství zastávek je 3,73. Tento faktor je nejdůležitější pro obyvatele od 

61 let, kteří jsou s ním navíc nejméně spokojeni. Průměrná důležitost tramvajového spojení 

činí pro respondenty 4,2, tento faktor je pro respondenty nejdůležitější ze všech definovaných 

prvků dopravy. Autobusové spojení MHD má průměrnou důležitost 3,42, nejdůležitější je pro 

věkovou skupinu 19 – 29 let a nejméně důležité pro věkovou kategorii 46 – 60 let.  

V kvadrantu konkurenčních příležitostí je umístěná čistota zastávek a vlakové 

spojení. Pro respondenty jsou tedy tyto faktory poměrně důležité, ale jsou s nimi méně 

spokojeni, mělo by se proto postupovat k nápravě. Průměrná důležitost čistoty zastávek činí 

3,71 a vlakového spojení 3,88. Čistota zastávek i vlakové spojení je nejdůležitější pro 

věkovou kategorii 19 – 29 let. Vlakové spojení je výrazně důležitější pro ženy než pro muže. 

 

5.1.5 Kultura 

V obrázku 5.13 je zachycena celková průměrná a dílčí spokojenosti s jednotlivými 

prvky kultury v Olomouci. Pouze otázku spokojenosti s kiny zodpověděli všichni dotázaní 

respondenti. Celková průměrná spokojenost s kulturou je v Olomouci 3,38. Což znamená, 

že obyvatelé jsou s kulturou spíše spokojeni. Byla zjištěna statistická závislost mezi 

hodnocením všech prvků kultury a věkem respondentů.  

Nejspokojenější jsou obyvatelé s kiny, jejichž průměrná spokojenost je 3,7. Dále 

následují v pořadí od nejvyšší spokojenosti knihovny, divadla, výstavy a veletrhy. Jejich 

průměrná spokojenost je vyšší než průměrná celková. Těsně pod průměrem celkové 

spokojenosti s kulturou se v obyvatelské spokojenosti umístily festivaly a koncerty, jejich 

hodnocení je však stále nadprůměrné. Spokojenost s festivaly a koncerty je průměrně 

hodnocena 3,3, tedy pořád je možné říci, že jsou s nimi respondenti spíše spokojeni. 

Nejmenší spokojenosti dosáhla cena kulturních akcí, průměrně 2,8. Hodnocení spokojenosti 

s cenou je tedy podprůměrné.  

Spokojenost s kiny ohodnotilo všech 116 respondentů. Je možné tedy říci, že všichni 

oslovení obyvatelé je ať už pravidelně nebo výjimečně kino navštěvují. Jak už bylo zmíněno, 

s kiny, jakožto prvkem kultury, jsou obyvatelé nejspokojenější. Nejvíce spokojeni jsou s nimi 

lidé ve věku 19 – 29 let, jejich průměrné hodnocení je 4,11. V této věkové kategorii se dá také 

předpokládat největší návštěvnost. Se vzrůstajícím věkem spokojenost klesá. Nejméně 

spokojeni jsou obyvatelé starší 61 let, jejich průměrné hodnocení spokojenosti je 2,58, což je 
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výrazně podprůměrné. Průměrně jsou s kiny spokojenější ženy než muži. Mezi hodnocením 

spokojenosti a vzděláním nebyla zjištěny výrazné odlišnosti.  

Otázku spokojenosti s knihovnami zodpovědělo 97 % respondentů. Jejich průměrné 

hodnocení spokojenosti je 3,50. Průměrně nejvíce spokojeni jsou lidé ve věku 19 - 29 let, 

v této věkové kategorii jsou mj. studenti vysokých škol, kteří knihovny využívají především. 

Nejnižší spokojenost byla zjištěna u lidí nad 61 let. Ženy jsou s knihovnami spokojenější než 

muži. Poměrně výrazně spokojenější jsou s knihovnami ve městě lidé s vysokoškolským 

vzděláním.  

96 % respondentů vyjádřilo svoji spokojenost s divadly ve městě. Průměrná 

spokojenost s divadly činí 3,42. Stejně jako v předchozích prvcích kultury jsou s divadly 

nejspokojenější lidé ve věku 19 – 29 let a také 46 – 60 let, u těchto věkových skupin se dá 

předpokládat nejvyšší návštěvnost, protože věková skupina 30 – 45 let má většinou v tomto 

věku malé děti a tudíž méně navštěvuje kulturní akce ve večerních hodinách. Nejméně 

spokojeni jsou lidé nad 61 let. Ženy jsou s divadly spokojenější než muži. Výrazně 

spokojenější jsou  s divadly vysokoškolsky vzdělaní lidé, než lidé s nižším vzděláním.  

Na otázku spokojenosti s výstavami a veletrhy odpovědělo 97 % dotázaných. 

Průměrná spokojenost je 3,41. Nejspokojenější věkovou skupinou jsou lidé mezi 30 a 45 lety. 

Nejméně spokojeni jsou lidé nad 61 let. Podprůměrná spokojenost byla zjištěna u lidí 

vyučených s maturitou a průměrná u vyučených.  

Spokojenost s koncerty a festivaly vyjádřilo 98 % dotázaných. Průměrná spokojenost 

je zde 3,37, což je těsně pod průměrnou celkovou spokojeností. Ženy jsou s koncerty a 

festivaly výrazně spokojenější než muži. Výrazně podprůměrně hodnotí svoji spokojenost lidé 

nad 61 let. Ostatní věkové kategorie hodnotí téměř shodně. Poměrně spokojenější, než ostatní 

skupiny, jsou vysokoškolsky vzdělaní respondenti.  

Svoji spokojenost s cenou kulturních akcí vyjádřilo 98 % dotázaných. Cena je 

celkově hodnocena podprůměrně, a sice průměrné hodnocení je 2,82. Nejspokojenější jsou 

s cenou kulturních akcí lidé ve věku 46 – 60 let, hodnotili průměrně. Nejméně spokojeni jsou 

lidé nad 61 let. Muži jsou s cenou kulturních akcí průměrně spokojenější než ženy. 

Vysokoškolsky vzdělaní lidé, jako jediná skupina, hodnotili spokojenost s cenou průměrně, 

ostatní skupiny podprůměrně.  
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Obrázek 5.13 Průměrná spokojenost obyvatel Olomouce s jednotlivými prvky kultury 

 
 

Z poziční mapy na obrázku 5.14 je možné vyčíst, rozložení faktorů kultury do 

jednotlivých kvadrantů na základě spokojenosti a důležitosti pro respondenty. Průměrná 

celková důležitost kultury činí v Olomouci 3,14. 

Do kvadrantu motivátorů se zařadily kina a knihovny ve městě. Kina a knihovny 

jsou tedy pro obyvatele poměrně důležité a jsou s nimi i spokojeni. Obyvatelé Olomouce jsou 

nejspokojenější s kiny, nepatří pro ně však mezi nejdůležitější prvky kultury. Průměrná 

důležitost kin pro respondenty činí 3,16. Knihovny jsou pro obyvatele průměrně důležitější, 

jejich průměrná důležitost je 3,42. Kina jsou nejdůležitější pro věkovou kategorii 19 – 29 let, 

s dosažením vyššího věku se jejich důležitost snižuje. Pro obyvatele se středoškolským 

vzděláním jsou kina průměrně důležitější než pro ostatní. Knihovny jsou nejdůležitější pro 

věkovou kategorii 46 – 60 let a 19 – 29 let.  

Respondenti jsou s výstavami a veletrhy a divadly sice poměrně spokojeni, nejsou 

pro ně však příliš důležité. Tyto faktory jsou umístěny v kvadrantu přeinvestovaných 

faktorů. Město by tedy mělo přesunout svůj zájem a finanční podporu do jiných oblastí 

kultury. Průměrná důležitost divadel je 2,92, je tedy podprůměrná. Divadla jsou nejdůležitější 

pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele a obyvatele ve věkové skupině od 30 do 45 let. 

Výstavy a veletrhy jsou pro dotázané nejméně důležité, jejich průměrné hodnocení důležitosti 

činí 2,77. Nejméně důležité jdou však pro respondenty od 46 let. Nejdůležitější jsou pro 

dotázané s vysokoškolským vzděláním a věkovou kategorii 19 – 29 let.  

V kvadrantu marginálních příležitostí se řadí koncerty a festivaly, jsou však na 

hranici s kvadrantem přeinvestovaných faktorů. S tímto faktorem tedy nejsou respondenti 

příliš spokojeni, na druhou stranu pro ně však není ani příliš důležitý. Jejich průměrná 
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důležitost je 2,98. Koncerty a festivaly jsou nejdůležitější pro lidi s vysokoškolským 

vzděláním a pro obyvatele ve věku 19 – 29 let, nejméně důležité pro jsou pro respondenty od 

46 let. 

Do kvadrantu faktorů konkurenčních příležitostí se řadí cena. Cena kulturních 

akcí je pro respondenty nejdůležitější, zároveň jsou s ní nejméně spokojeni. Průměrné 

hodnocení ceny činí 3,61. Průměrně nejdůležitější je pro respondenty s vysokoškolským 

vzděláním a pro věkovou skupinu 19 – 29 let, její důležitost s přibývajícím věkem klesá. 

Samospráva města by se měla snažit o její regulaci a zvyšování spokojenosti obyvatelstva 

s tímto faktorem.  

  

Obrázek 5.14 Poziční mapa spokojenost a důležitost kultury v Olomouci 

 
 

Celková a dílčí průměrné spokojenosti s kulturou v Ostravě jsou zobrazeny v obrázku 

5.15. Celková průměrná spokojenost s kulturou v Ostravě je 3,29, hodnocení je tedy 

nadprůměrné. Pouze jedinou otázku vyplnili všichni dotázaní, a sice spokojenost s cenou 

kulturních akcí. Byla zjištěna statistická závislost mezi spokojeností s knihovnami a 

pohlavím.  

Nejvíce spokojeni jsou obyvatelé s kiny ve městě, průměrná spokojenost činí 3,66. 

Spokojenost s kiny ve městě vyjádřilo 93 % dotázaných, což je 100 respondentů. Největší 

průměrná spokojenost byla zjištěna u věkové kategorie 30 – 45 let, nejnižší u lidí na 61 let. 

Muži jsou s kiny průměrně spokojenější než ženy. Nebyl zjištěn významný rozdíl mezi 

hodnocením spokojenosti mezi lidmi s různým vzděláním. 

Druhým nejlépe hodnoceným prvkem kultury jsou knihovny. Průměrná spokojenost 

s knihovnami v Ostravě činí 3,55. Nejvíce jsou se službami knihoven spokojeni lidé ve věku 
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19 – 29 let, nejméně lidé starší 46 let. Muži jsou výrazně spokojenější než ženy, byla zde 

zjištěna závislost mezi hodnocením spokojenosti s knihovnami a pohlavím. Lidé se 

středoškolským vzděláním jsou se službami knihoven v průměru nejspokojenější.  

Otázku spokojenosti s divadly ve městě zodpovědělo celkem 98 % dotázaných. 

Průměrná spokojenost s divadly je 3,48. S divadly jsou nejspokojenější lidé ve věkových 

kategoriích 19 – 29 let a nad 61 let. Ženy jsou v průměru spokojenější než muži. Lidé se 

středoškolským vzděláním jsou průměrně spokojenější než ostatní.  

96 % dotázaných zodpovědělo otázku spokojenosti s koncerty a festivaly. Průměrná 

spokojenost je 3,27. Spokojenost s koncerty a festivaly je hodnocena těsně pod průměrnou 

celkovou spokojeností, hodnocení je však stále nadprůměrné. Nejspokojenější jsou s koncerty 

a festivaly lidé ve věku 30 – 45 let, nejméně lidé nad 61 let. Muži jsou spokojenější než ženy.  

Svoji spokojenost s výstavami a veletrhy vyjádřilo 96 % dotázaných. Průměrná 

spokojenost s výstavami a veletrhy činí 3,10. Hodnocení je pod průměrem celkové 

spokojenosti s kulturou ve městě, je však stále ještě nadprůměrné. Největší spokojenost 

pociťují lidé ve věkové kategorii 19 – 29 let. Nejnespokojenější jsou lidé mezi 46 a 60 lety. 

Svoji spokojenost hodnotili podprůměrně. Muži jsou v průměru spokojenější než ženy.  

Nejnespokojenější jsou obyvatelé Ostravy s cenou kulturních akcí. Jejich průměrná 

spokojenost je 2,58. Jako jediný faktor v otázce kultury je cena hodnocena podprůměrně. 

Nejlépe, však stále podprůměrně, hodnotí cenu kulturních akcí lidé ve věku 19 – 29 let, 

nejhůře lidé nad 61 let. Ženy cenu hodnotí v průměru lépe než muži. S cenou kulturních akcí 

jsou spokojenější lidé se středoškolským vzděláním než ostatní.  

 

Obrázek 5.15 Průměrná spokojenost obyvatel Ostravy s jednotlivými prvky kultury 
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Spokojenost a důležitost jednotlivých prvků kultury pro obyvatele Ostravy je 

znázorněna v poziční mapě v obrázku 5.16. Průměrná důležitost kulturních prvků je pro 

obyvatele 3,33. 

Nízkou spokojenost a zároveň nejmenší důležitost vnímají respondenti z Ostravy u 

výstav a veletrhů, jejich průměrná důležitost je 2,94. Výstavy a veletrhy jsou v poziční mapě 

zaznamenány  kvadrantu marginálních příležitostí. Město by se mělo snažit mírně zvýšit 

kvalitu, ale neinvestovat zde příliš finančních prostředků. Výstavy a veletrhy jsou 

nejdůležitější pro věkovou skupinu 19 – 29 let, nejméně důležité pro respondenty od 61 let. 

Průměrně nejdůležitější jsou pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele.  

Poměrně vysokou spokojenost, ale nízkou důležitost, zaznamenává kvadrant 

přeinvestovaných faktorů. Obyvatelé do tohoto kvadrantu zařadili koncerty a festivaly, 

divadla a kina.  

Koncerty a festivaly mají průměrné hodnocení důležitosti 3,19. Nejdůležitější jsou 

pro dotázané ve věku 19 – 29 let, s vzrůstajícím věkem se jejich důležitost snižuje. Nejvyšší 

důležitost je pro obyvatele s vyučením. Stejně tak divadla jsou nejdůležitější pro obyvatele ve 

věkové skupině 19 – 29 let. Průměrné hodnocení důležitosti divadel činí 3,13. Divadla jsou 

nejvíce důležitá pro obyvatele se středoškolským vzděláním. Také jsou výrazně důležitější 

pro ženy než pro muže. S kiny jsou obyvatelé průměrně nejspokojenější, avšak jejich 

důležitost je pod celkovým průměrem důležitosti kultury, a sice 3,30. Kina jsou nejdůležitější 

pro věkovou kategorii 19 – 29 let, s věkem se tato důležitost snižuje. Kina jsou průměrně 

téměř stejně důležitá pro obyvatele s vyučením a vysokoškolsky vzdělané.  

Poměrně spokojeni jsou obyvatelé se služby knihoven a jejich důležitost je vyšší než 

celková průměrná, a to 3,42. Nejdůležitější jsou knihovny pro respondenty ve věkové skupině 

19 – 29 let a pro respondenty se středoškolským vzděláním. Knihovny jsou v kvadrantu 

motivátorů. 

Nejdůležitější je pro respondenty cena kulturních akcí, průměrná důležitost ceny je 

3,96, její spokojenost je však velmi nízká. Cena je jediným prvkem v kvadrantu 

konkurenčních příležitostí, měla by být více regulována a přizpůsobena obyvatelům. 

Nejdůležitější je pro věkovou kategorii 19 – 29 let, s přibývajícím věkem se její důležitost 

pozvolna snižuje. Jako nejdůležitější prvek označili cenu lidé  vyučeni s maturitou.  
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Obrázek 5.16 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti kultury v Ostravě 

 

5.1.6 Informovanost 

Otázku zdrojů informací o městě vyplnili v obou městech všichni dotázaní. Rozložení 

zdrojů informací je zobrazeno v obrázku 5.17. Byla zjištěna závislost mezi využívaným 

zdrojem informací a věkovou kategorií respondentů.  

 

Obrázek 5.17 Nejčastěji využívané zdroje informací v Olomouci 

 

 

Ve městě Olomouc čerpá informace 35,3 % dotázaných prostřednictvím regionálního 

tisku. Regionální tisk jako zdroj informací využívají nejčastěji lidé ve věku 30 – 45 let, dále 

vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní lidé, spíše ženy než muži.  
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Informace prostřednictvím oficiálních webových stránek města vyhledává 27,6 % 

dotázaných, jsou jimi především obyvatelé ve věkové kategorii 19 – 29 let, se vzrůstajícím 

věkem se jejich využití snižuje. Dále jej častěji využívají ženy a lidé se středoškolským 

vzděláním.  

Pomocí jiných internetových stránek vyhledává informace 25,0 % dotázaných. 

Tento zdroj informací využívají nejvíce lidé ve věku od 19 do 29 let, stejně jako u oficiálních 

webových stránek se jejich využití s věkem snižuje. Více jej využívají muži a středoškolsky 

vzdělaní lidé.  

Městskou vývěsku využívá 9,5 % dotázaných. Tento zdroj informací používají 

nejčastěji lidé ve věku 46 – 60 let, převážně muži.  

Městské informační centrum pro vyhledávání informací o městě využívají pouze 

2,5 % dotázaných, což jsou pouze tři respondenti, především nad 61 let. 

 

Celková průměrná spokojenost v Olomouci s poskytovanými informacemi od města 

má hodnotu 3,44, je možné tedy říci, že obyvatelé jsou s informace spíše spokojeni. 

Procentuální rozložení hodnocení spokojeností s informacemi je zobrazeno v obrázku 5.18. 

Nejspokojenější jsou dotázaní s aktuálností a pravdivostí informací. Pravdivost 

informací má nejvyšší průměrné hodnocení spokojenosti, a sice 3,55. U tohoto faktoru také 

nejvíce dotázaných odpovědělo velmi spokojen, celkem 18 %. Nejméně byli s pravdivostí 

informací spokojeni lidé ve věku 30 – 45 let.  

Aktuálnost poskytovaných informací má průměrnou hodnotu spokojenosti 3,48. 

Průměrně nejlépe hodnotili aktuálnost informací lidé ve věkové kategorii 19 – 29 let, nejhůře 

od 30 do 45 let a obyvatelé starší 61 let. Výrazně spokojenější jsou ženy než muži.  

Průměrná spokojenost s přesností informací je 3,45. S přesností informací jsou stejně 

jako s aktuálností nejspokojenější lidé od 19 do 29 let a více ženy než muži.  

Nejhůře respondenti hodnotili svoji spokojenost s množstvím informací. Průměrná 

spokojenost s množstvím informací je 3,26, jako jediný faktor je hodnocena pod průměrem 

celkové spokojenosti s informacemi. S množstvím informací jsou nejméně spokojeni lidé nad 

61 let.  
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Obrázek 5.18 Spokojenost s informacemi v Olomouci 

 

 

Využívané zdroje informací, obyvatel Ostravy, v procentním rozložení jejich využití, 

viz obrázek 5.19.  Tuto otázku zodpověděli všichni dotázaní respondenti. Nebyla zde zjištěna 

statistická závislost mezi využívaným zdrojem informací a některým z identifikačních znaků. 

Nejvyužívanějším zdrojem informací je regionální tisk, nejméně využívaným je pro 

obyvatele. městské informační centrum. 

Nejčastějším zdrojem informací pro Ostravany je z 35 % regionální tisk. Jako zdroj 

informací jej využívají především lidé ve věku 30 - 60 let, převážně muži a lidé 

středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání.  

Druhým nejčastěji využívaným zdrojem informací jsou pro 29 % dotázaných jiné než 

oficiální internetové stránky. Jsou využívány především lidmi ve věkové skupině 19 – 29 let 

a ve stejném poměru respondenti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Jsou 

využívány lidmi do 60 let.  

Z 19 % používají respondenti jako zdroj informací oficiální internetové stránky 

města. Využívají je především lidé ve věku od 19 do 45 let, se středoškolským vzděláním.  

Městská vývěska je zdrojem informací pro 12 % dotázaných, jsou jimi především lidé 

nad 61 let, více ženy než muži.  

Jako zdroj informací vyhledává městské informační centrum jen 4 % dotázaných, 

což jsou pouze 4 lidé, různých věkových kategoriích ve stejném poměru mužů a žen.  
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Obrázek 5.19 Nejčastěji využívané zdroje informací v Ostravě 

 
 

Celková průměrná spokojenost s informacemi je pro obyvatele Ostravy 3,37. S 

množstvím a aktuálností informací jsou lidé spokojeni více než je průměrná celková 

spokojenost s informacemi. Žádný s faktorů nebyl hodnocen podprůměrně. V obrázku 5.20 je 

zachyceno hodnocení spokojenosti s jednotlivými informačními faktory.  

Ostravané jsou nejvíce spokojeni s aktuálností poskytovaných informací, jejich 

průměrná spokojenost činí 3,5. Navíc nejvíce dotázaných, celkem 11 %, na tuto otázku 

odpovědělo velmi spokojen. S aktuálností informací jsou spokojeni především lidé nad 61 let.  

Na druhém místě na základě hodnocení spokojenosti je množství informací. Průměrné 

hodnocení spokojenosti s množstvím poskytovaných informací je 3,39.  S množstvím 

informací jsou nejspokojenější lidé nad 61 let, naopak nejméně spokojeni jsou respondenti ve 

věkové kategorii 46 – 60 let. 

Pravdivost informací je co do spokojenosti obyvatel hodnocena na třetím místě. Její 

průměrné hodnocení je 3,33. Stejně tak jako s množstvím informací jsou s jejich pravdivostí 

nejspokojenější lidé nad 61 let.  

Nejméně jsou lidé spokojeni s přesností informací. Průměrná spokojenost s přesností 

činí 3,24, což je stále nadprůměrné hodnocení. Nejméně jsou s přesností informací spokojeni 

lidé nad 61 let a obyvatelé se středoškolským vzděláním. 19 % respondentů uvedlo u 

hodnocení spokojenosti s přesností informací nespokojen, což je nejčastěji ze zmíněných 

faktorů. 
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Obrázek 5.20 Spokojenost s informacemi v Ostravě 

 

5.1.7 Sport 

Na otázku sportu odpovědělo všech 116 dotázaných obyvatel Olomouce, ale pouze 

101 obyvatel Ostravy, tedy šest dotázaných sport nevyhledává a otázku tak nebylo schopno 

objektivně vyhodnotit. Odpovědi respondentů jsou přeneseny do pozičních map spokojenosti 

a důležitosti na obrázcích 5.21 pro město Olomouc a 5.22 pro město Ostrava.  

Pro obyvatele Olomouce je průměrná celková důležitost sportu 3,48 a průměrná 

celková spokojenost se sportem ve městě 3,45. Statistickým výzkumem byla zjištěna 

závislost mezi spokojeností se všemi hodnocenými faktory sportu a věkem.  

Do kvadrantu přeinvestovaných faktorů se v Olomouci řadí množství sportovních 

zařízení a úroveň sportovních zařízení. Množství sportovních zařízení ve městě je pro 

obyvatele nejméně důležité, na druhou stranu jsou s ním však nejvíce spokojeni. Průměrná 

důležitost tohoto faktoru je 3,41 a průměrná spokojenost 3,59. Nejdůležitější je množství 

sportovních zařízení pro věkovou kategorii 19 – 29 let, ta je s tímto faktorem také 

nejspokojenější. Se vzrůstajícím věkem se spokojenost i důležitost snižuje. Množství 

sportovních zařízení je v průměru důležitější pro ženy než pro muže, které jsou s nimi zároveň 

výrazně spokojenější.  

Poměrně nižší důležitost, ale naopak vyšší spokojenost, vnímají obyvatelé u úrovně 

sportovních zařízení ve městě. Průměrná spokojenost s tímto faktorem je 3,50 a průměrná 

důležitost činí 3,47. Stejně jako u faktoru množství sportovních zařízení je jejich úroveň 

nejdůležitější pro respondenty ve věkové kategorii 19 – 29 let, zároveň je s ní tato věková 

kategorie nejspokojenější. S přibývajícím věkem její důležitost i spokojenost klesá. Úroveň 
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sportovních zařízení je v průměru důležitější pro ženy než pro muže, ty jsou s ní i 

spokojenější. Úroveň sportovních zařízení je důležitější pro vysokoškolsky vzdělané 

respondenty, ti s ní jsou také spokojenější.  

Stejně spokojeni jako s množstvím sportovních zařízení jsou lidé s možnostmi 

sportování ve městě, jejich průměrná důležitost je však vyšší, a sice 3,48. Možnosti 

sportování ve městě jsou nejdůležitější pro věkovou kategorii 30 – 45 let, nejspokojenější 

s tímto faktorem jsou však lidé od 19 do 29 let. Pro ženy jsou důležitější než pro muže a 

zároveň jsou s nimi spokojenější. Nejvíce důležité jsou možnosti sportování pro 

vysokoškolsky vzdělané respondenty, kteří jsou s nimi zároveň nejspokojenější. Možnosti 

sportování jsou jediným faktorem v kvadrantu motivátorů. Město by tedy mělo možnosti 

sportování udržovat a postupně zlepšovat.  

V kvadrantu konkurenčních příležitostí je cena sportovních zařízení. Cena je pro 

respondenty nejdůležitější,  jsou s ní však nejméně spokojeni. Průměrná důležitost ceny činí 

3,54 a průměrná spokojenost 3,10. Nejspokojenější s cenou jsou v průměru lidé ve věkové 

skupině 19 až 29 let a vysokoškolsky vzdělaní. S vzrůstajícím věkem však průměrná 

spokojenost klesá. Nejdůležitější je cena pro věkovou kategorii 30 – 45 let a pro středoškolsky 

a vysokoškolsky vzdělané obyvatele.  

 

Obrázek 5.21 Poziční mapa spokojenost důležitost se sportovním vyžitím v Olomouci 

 

 

Důležitost sportovního vyžití hodnotili obyvatelé Ostravy v celkovém průměru 

3,57, jejich celková průměrná spokojenost činí 3,24. Statistickým výzkumem byla zjištěna 

závislost mezi pohlavím a hodnocením spokojenosti s množstvím, úrovní a cenou sportovních 

zařízení. 



 70 

 

 Obrázek 5.22 Poziční mapa spokojenost důležitost se sportovním vyžitím v Ostravě 

 

Jediným faktorem v kvadrantu přeinvestovaných faktorů je množství sportovních 

zařízení. To znamená, že by město mělo opustit od budování nových sportovišť a spíše se 

zaměřit eliminaci nevýdělečných a modernizaci nejfrekventovanějších. Nejmenší důležitost 

má pro Ostravany množství sportovních zařízení ve městě, jeho spokojenost je poměrně dobře 

hodnocena. Jejich průměrná důležitost činí 3,55 a spokojenost 3,29. Množství sportovních 

zařízení je nejdůležitější pro dotázané ve věkové skupině 19 – 29 let., ti jsou s nimi poměrně 

také nejspokojenější. Muži jsou s množstvím sportovních zařízení průměrně spokojenější než 

ženy. Pro středoškolsky vzdělané respondenty je jejich množství důležitější než pro ostatní.  

Možnosti sportování jsou pro dotázané průměrně stejně důležité jako celková 

důležitost sportu, ale zároveň jsou druhým faktorem s druhou nejmenší spokojeností, a sice 

3,25. Spolu s úrovní sportovních zařízení jsou v kvadrantu motivátorů. Možnost sportování 

je nejdůležitější pro věkovou skupinu 19 – 29 let, také je v průměru důležitější pro muže než 

pro ženy a pro respondenty s výučním listem. Průměrná spokojenost s možnostmi sportování 

je 3,25, což je těsně nad celkovou průměrnou spokojeností se sportovním vyžitím ve městě.  

Nejvyšší spokojenost i důležitost vnímají respondenti u úrovně sportovních zařízení. 

Průměrná důležitost jejich úrovně je pro respondenty 3,59. Průměrně nejdůležitější je pro 

věkovou kategorii 19 – 29 let, převážně pro ženy a obyvatele se středoškolským vzděláním. 

Průměrná spokojenost s úrovní sportovních zařízení činí 3,35. Nejspokojenější jsou dotázaní 

ve věku 19 – 29 let, především muži a obyvatelé s vysokoškolským vzděláním.  

Cena sportovních zařízení je pro respondenty poměrně důležitá, jsou s ní však 

nejméně spokojeni ze všech hodnocených faktorů. Průměrná důležitost ceny je 3,58. 

Nejdůležitější je úroveň ceny pro respondenty ve věkové kategorii 19 – 29 let. Pro ženy je 
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cena důležitější než pro muže. Výrazně vyšší důležitost má cena na respondenty s vyučením. 

Průměrná spokojenost s cenou je 3,06, respondenti jsou tedy s cenou spokojeni průměrně. 

Nejspokojenější s cenou jsou dotázaní ve věku 30 – 45 let, více muži než ženy a lidé 

s vysokoškolským vzděláním. U těchto respondentů se dá také předpokládat, že jsou skupinou 

s vyššími průměrnými příjmy. Cena je jediným faktorem v kvadrantu konkurenčních 

příležitostí, měla by být tedy městem regulována a více přizpůsobena občanům.   

5.1.8 Hodnocení města 

Na obrázku 5.23 je zachycen polaritní profil (sématický diferenciál). Znázorňuje 

hodnocení vybraných přívlastků města.  

 

Obrázek 5.23 Sématický diferenciál 

  

Odpovědi se pohybovaly většinou okolo průměru, v některých oblastech hodnotily 

obyvatelé téměř shodně. Jak je z obrázku patrné, vnímání měst jejich obyvateli se od sebe 

příliš neliší. Nejzásadnější rozdíly jsou v čistotě města, kdy Ostrava je brána spíše jak město 

znečištěné a ve vnímání města. Olomouc je považována za město spíše historické, zatímco 

Ostrava za moderní. 
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5.1.9 Prostor pro vlastní názor 

Respondenti měli prostor vyjádřit názory na svoji spokojenost nebo naopak 

nespokojenost s městem, v němž žijí. Tuto otázku však zodpovědělo pouze 31 % (36) 

dotazovaných z Olomouce a 38 % (41) dotazovaných z Ostravy. Odpovědi jsem roztřídila do 

skupin podle charakteru,, až na výjimky se však opakovaly. Vyhodnocené otázky jsem 

zaznamenala do obrázku 5.24 pro město Olomouc a 5.25 pro Ostravu.  

Oproti Ostravě v Olomouci 10 respondentů uvedlo s čím jsou ve městě také spokojeni, 

byla to správa památek a doprava MHD. Spokojenost se správou památek uvedli respondenti 

od 19 do 60 let a pouze muži. Spokojenost s dopravou MHD uváděli pouze lidé ve věkové 

kategorii 19 – 29 let. 

Nejvíce jsou obyvatelé Olomouce nespokojeni s nedostatkem parkovacích míst 

v centru města, tuto příčinu uvedlo celkem 15 respondentů, z toho 8krát byla tato odpověď 

uvedena na prvním místě. 14 respondentů uvedlo vysokou míru nezaměstnanosti, 7 

nedostatek dětských hřišť ve městě, ty byly uvedeny na prvním místě jako druhý nejčastěji 

zmiňovaný faktor. 9 respondentů uvedlo nedostatek spojů MHD a 5 dotázaných uvedlo 

výskyt bezdomovců ve veřejných dopravních prostředcích.  

 

Obrázek 5.24 Vyhodnocení otevřené otázky v Olomouci 

 

V Ostravě respondenti nejčastěji uváděli kvalitu ovzduší ve městě, tuto odpověď 

napsalo 26 dotázaných, více mužů než žen. 10 respondentů uvedlo vysokou míru 

nezaměstnanosti, 9 množství bezdomovců ve veřejných dopravních prostředcích, 8 malou 

bezpečnost ve městě a 6 dotázaných nedostatek dětských hřišť ve městě. Na prvním místě 

byla nejčastěji uváděna kvalita ovzduší a množství bezdomovců v dopravních prostředcích.  
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Obrázek 5.25 Vyhodnocení otevřené otázky v Ostravě 

 
 

5.2 Srovnání výsledků výzkumu  

Výsledky výzkumu jsou dále pro obě města vzájemně porovnány a zaznamenány 

v tabulce 5.1, která umožňuje přehledné srovnání odpovědí respondentů v jednotlivých 

městech. Pokud není v tabulce uvedeno jinak, jedná se o průměrné hodnocení.  

 

5.2.1 Životní úroveň ve městě 

Výzkumem bylo zjištěno, že obyvatelé Olomouce hodnotí životní úroveň ve městě 

průměrně lépe než obyvatelé Ostravy. Olomoučané ji hodnotí nejčastěji, ze 45 % jako 

dobrou, zatímco Ostravané pouze z 22 %. Respondenti z Ostravy hodnotí životní úroveň 

nejčastěji průměrně, hodnotí ji tak 48 % dotázaných. Jako špatnou ji v Ostravě hodnotí 28 %, 

oproti tomu v Olomouci pouze 15 %. 

5.2.2 Bezpečnost 

Bylo zjištěno, že obyvatelé Olomouce hodnotí bezpečnost ve městě průměrně lépe než 

obyvatelé Ostravy. Hodnocení na základě věku, pohlaví a vzdělání bylo v obou městech 

rozdílné.  

Obyvatelé Ostravy se cítí ve svém městě méně bezpečně než lidé žijící 

v Olomouci. Dokazuje to i počet odpovědí na otázku příčin vnímání strachu ve městě, který 

je v Ostravě vyšší než u respondentů z Olomouce. Statistický rozdíl mezi lidmi cítící se 

v ohrožení v Ostravě a v Olomouci činí v průměru 3 desetiny. Jako původce strachu lidé 

nejčastěji shodně označili nevhodné chování spoluobčanů a na druhém místě nedostatečnou 
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činnost městské policie. V Olomouci lidé častěji uvedli nedostatečné pouliční osvětlení. 

V Ostravě naopak strach z lidí žijících v blízkosti bydliště.  

Nevhodné chování spoluobčanů označili v Olomouci častěji ženy, zatímco v Ostravě 

byla rozdílnost odpovědí v závislostí na pohlaví téměř mizivá. V Ostravě mají ženy větší 

obavu z nedostatečné činnosti městské policie a oproti tomu nižší z nevhodného chování 

spoluobčanů a nedostatečného pouličního osvětlení, než muži. V Olomouci bylo hodnocení 

mezi muži a ženami opačné.  

Nedostatečnou činnost městské policie uvedli v obou městech především lidé se 

středoškolským vzděláním. 

V Olomouci hodnotili bezpečí ve městě průměrně lépe muži než ženy, v Ostravě tomu 

bylo naopak.  

V Ostravě respondenti využili i polootevřenou otázku, v Olomouci tuto možnost 

nevyužil nikdo.  

 

5.2.3 Čistota města 

S čistotou města jsou spokojenější obyvatelé Olomouce než obyvatelé Ostravy, 

jejich celkové průměrné hodnocení města se liší o tři desetiny. Obyvatelé Olomouce jsou 

nejvíce spokojeni s péčí o zeleň ve městě, oproti tomu obyvatelé Ostravy s osvětlením města. 

Na druhém místě ve spokojenosti je v obou městech shodně úklid komunálního odpadu, 

v Olomouci je však hodnocen průměrně lépe. Na třetím místě je u Olomoučanů osvětlení 

města, jehož spokojenost hodnotí nad úrovní celkové spokojenosti. U Ostravanů je na třetím 

místě ve spokojenosti péče o zeleň ve městě, je hodnocena pod úrovní celkové průměrné 

spokojenosti. Na posledních místech ve spokojenosti se shodně v obou městech umístila 

zimní údržba ve městě a čistota ulic. Oba faktory jsou u Olomoučanů hodnoceny průměrně 

lépe než u Ostravanů.  

5.2.4 Doprava 

Obyvatelé města Olomouc jsou s dopravní obslužností ve městě průměrně 

spokojenější než obyvatelé Ostravy, a to v průměru o dvě desetiny. V Olomouci jsou lidé 

nejspokojenější s tramvajovým spojením ve městě, v Ostravě je až na druhém místě.  

Na prvním místě ve spokojenosti lidé v Ostravě hodnotili množství zastávek. 
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V Olomouci jsou lidé nejméně spokojeni s dálkovým autobusovým spojením, které je 

v Ostravě co do spokojenosti na předposledním místě. Nejméně spokojení jsou lidé v Ostravě 

s čistotou zastávek.  

Téměř shodně obyvatelé Olomouce i Ostravy hodnotí spokojenost a důležitost s 

množstvím zastávek, tramvajovým a autobusovým spojením MHD. Poměrně shodně jsou 

spokojeni a je pro ně méně důležité rozmístění zastávek. V Ostravě navíc vysokou 

spokojenost, ale malou důležitost, vykazuje trolejbusové spojení.  

Pro obě města je poměrně nedůležité spojení dálkového autobusu, zároveň s ním 

nejsou obyvatelé ani jednoho města příliš spokojeni. Navíc je pro Olomoučany méně důležité 

vlakové spojení, se kterým zároveň nejsou příliš spokojeni. Pro Ostravany je vlakové spojení 

důležitější a jsou s ním navíc spokojenější. S čistotou zastávek jsou obyvatelé obou měst 

nejméně spokojeni a pro obě skupiny je důležitá. 

 

5.2.5 Kultura 

V průměru jsou obyvatelé Olomouce s kulturou ve městě spokojenější než 

obyvatelé Ostravy. Rozdíl však činí pouhých 9 setin průměru, je tedy téměř zanedbatelný. 

Pořadí spokojenosti s jednotlivými kulturními prvky hodnotili obyvatelé obou měst téměř 

shodně. Avšak Ostravané jsou oproti Olomoučanům spokojenější s koncerty a festivaly než 

s výstavami a veletrhy. Průměrné hodnocení spokojenosti s těmito prvky bylo však stále pod 

průměrným hodnocením obyvatel Olomouce.  

Nejdůležitější je pro obyvatele obou měst cena kulturních akcí, se kterou jsou zároveň 

nejméně spokojeni. Důležitost ceny se však u obyvatel obou měst s vzrůstajícím věkem 

obecně snižuje.  

Nejméně důležité jsou pro obyvatele obou měst výstavy a veletrhy, obyvatelé 

Olomouce jsou s nimi však spokojenější. Koncerty, festivaly a divadla jsou důležitější pro 

obyvatele Ostravy. S koncerty a festivaly jsou spokojenější obyvatelé Olomouce, s divadly 

obyvatelé Ostravy. Knihovny jsou pro obyvatele obou měst stejně důležité a průměrně jsou 

s nimi stejně spokojeni. Cena kulturních akcí je důležitější pro obyvatele Ostravy a jsou s ní 

průměrně spokojenější.  
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5.2.6 Informovanost 

Téměř stejný počet respondentů z Olomouce a Ostravy využívá jako nejčastější zdroj 

informací o městě regionální tisk. V Olomouci jsou jimi častěji ženy, v Ostravě muži. 

Druhým nejčastějším zdrojem informací jsou v Olomouci oficiální internetové stránky města, 

které využívá 27,5 % dotázaných, zatímco v Ostravě pouze 19,6 %. V Ostravě jsou druhým 

nejpoužívanějším zdrojem informací jiné internetové stránky, které využívá 29 % dotázaných, 

v Olomouci oproti tomu 25 %. Více dotázaných v Ostravě vyhledává městskou vývěsku i 

městské informační centrum. Ty jsou však v obou městech jako zdroj informací téměř 

nevyužívané.  

Průměrná celková spokojenost je vyšší u obyvatel Olomouce, a sice 3,44 oproti 

3,37 u obyvatel Ostravy. Je možné tedy říci, že Olomoučané jsou s poskytovanými 

informacemi od města průměrně spokojenější než Ostravané. V Olomouci jsou lidé 

nejspokojenější s pravdivostí a aktuálností informací, v Ostravě s aktuálností a množstvím 

informací. Nejméně jsou Olomoučané spokojeni s množstvím poskytovaných informací, 

Ostravané s přesností poskytovaných informací.  

Sport 

Sportovní zařízení je pro obyvatele Ostravy průměrně důležitější než pro 

obyvatele Olomouce, jsou však s nimi průměrně méně spokojeni. Průměrná celková 

důležitost sportovního zařízení je v Ostravě 3,57, zatímco v Olomouci 3,48. Spokojenost se 

sportovním zařízením je v Olomouci 3,48, v Ostravě. 3,24. V Olomouci je sportovní zařízení 

průměrně důležitější pro muže než pro ženy, a jsou s ním také spokojenější. V Ostravě je 

tomu naopak.  

5.2.7 Hodnocení města 

Obyvatelé obou měst považují to své město za spíše výjimečné, přehledné, významné, 

dostupné a zábavné. V otázce čistoty, je Olomouc považována průměrně za čisté, zatímco 

Ostrava za spíše znečištěné. Stejně tak v otázce bezpečnosti je Olomouc považována za 

spíše bezpečné, zatímco Ostrava spíše nebezpečné. Obě města jsou považovány za města, jež 

se snaží vycházet vstříc svým obyvatelům. Ostrava je vnímána jako finančně náročnější. 

Oproti historické Olomouci je Ostrava brána jako moderní. Obě města jsou považována za 

zajímavé. 
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5.2.8 Prostor pro vlastní názor 

V Ostravě využilo otevřené otázky více respondentů než v Olomouci. Oproti 

Olomoučanům však vyjadřovali pouze svoji nespokojenost a je možné říci, že nejsou s ničím 

ve městě natolik spokojeni, aby měli potřebu se k tomu vyjádřit. Obyvatelé obou měst se se 

svojí nespokojeností shodli ve dvou ukazatelích, a sice nespokojenosti s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a s výskytem bezdomovců v dopravních prostředcích MHD. Výrazně častěji 

než s jinými ukazateli, obyvatelé Ostravy napsali nespokojenost s kvalitou ovzduší ve městě.  

 

Tabulka 5.1 Porovnání výsledků výzkumu v jednotlivých městech 

  Olomouc Ostrava 

Hodnocení životní úrovně 3,53 2,95 

Bezpečí 2,07 2,36 

Původce pocitu strachu (četnost)   

   Nevhodné chování spoluobčanů 26 40 

   Nedostat. činnost městské policie 16 16 

   Nedostat. pouliční osvětlení 13 6 

   Strach z lidí žijících v blízkosti 4 9 

   Jiné  2 

Spokojenost s čistotou ve městě 3,4 3,15 

Důležitost dopravní obslužnosti 3,81 3,69 

Spokojenost s dopravní 

obslužností 3,67 3,37 

Důležitost kultury 3,14 3,33 

Spokojenost s kulturou 3,38 3,29 

Spokojenost s informovaností 3,44 3,37 

Důležitost sportu 3,48 3,57 

Spokojenost se sportem 3,48 3,24 

Vnímání města   

   Obvyklé - výjimečné 3,87 3,56 

   Nepřehledné - přehledné 2,79 3,26 

   Nevýznamné - významné 3,25 2,78 

   Jednotvárné - Pestré 3,46 3,19 

   Nedostupné - dostupné 3,38 2,69 

   Všední - Zábavné 3,29 2,33 

   Znečištěné - čisté 3,47 3,23 

   Nebezpečné - bezpečné 3,81 3,62 

   Město pro sebe - město pro 
   občany 3,6 3,4 

   Finančně náročné - fin. dostupné  3,73 3,64 

   Historické - moderní  3,72 3,23 

   Nezajímavé - zajímavé 3,22 3,31 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu celkové a dílčí spokojenosti obyvatel 

měst Olomouc a Ostrava, s poskytovanými službami od města a celkově se svými městy. Na 

základě analýzy tato města porovnat a navrhnout vhodná doporučení, která by vedla ke 

zvýšení spokojenosti jejich obyvatel.  

Z výsledků analýz bylo zjištěno, že obyvatelé Olomouce jsou se svým městem 

spokojenější než obyvatelé Ostravy. Na základě výzkumu navrhuji pro jednotlivá města 

následující kroky pro zlepšení spokojenosti obyvatelstva. Vnímání obyvatel obou měst, u 

jednotlivých faktorů se v odpovědích příliš neliší. Většinou se liší pouze o několik desetin 

průměru, proto navrhuji pro obě města téměř stejné kroky pro zvýšení spokojenosti obyvatel.  

 

6.1 Životní úroveň ve městě 

Olomouc 

Ve vnímání životní úrovně ve městě převládá spíše kladné hodnocení. Nejčastěji je 

životní úroveň hodnocena jako dobrá. V průměru ji lépe vnímají muži než ženy a lidé 

s vysokoškolským vzděláním. Předpokládám, že jsou jimi tedy i lidé s vyššími příjmy, kteří 

se dokáží přizpůsobit dnešním změnám ekonomiky.  

Ke zvýšení životní úrovně ve městě by radnice měla dopomoci podporou podnikání, 

a to jak velkých mezinárodních firem, tak malých a středních podniků. Mezinárodní 

společnosti mohou do regionu přinést kapitál, obohatit rozpočet kraje o příjmy z daní a 

zároveň zvýšit zaměstnanost. Příchodu velkých firem by samospráva mohla dopomoci 

rozšířením průmyslové zóny na okraji města a zapojením se do různých výběrových řízení, 

které provádí firmy, když rozšiřují svoji působnost nebo hledají lokalitu, kam přesunout 

výrobu. Malí a střední podnikatelé by mohli být motivováni úlevou na daních a regulací 

nájmu na nebytové prostory určené ke svému podnikání.  

 

Ostrava 

V Ostravě hodnotí životní úroveň obyvatelé většinou průměrně, tedy hodnotou 3. 

Mezi pozitivním a negativním hodnocením však procentuelně převládá především negativní. 

Pro zlepšení navrhuji stejná opatření jako v Olomouci, ale s větší razancí. Navíc se při 

zavádění změn zaměřit na okrajové části města, které jsou na nižší ekonomické úrovni a 

převládá zde vyšší míra nezaměstnanosti.  
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6.2 Bezpečnost 

Většina obyvatel se ve svém městě cítí bezpečně, je tu však stále určité procento, které 

má ve městě z něčeho strach.  

 

Olomouc 

Nejčastěji mají lidé v Olomouci strach z důvodu nevhodnému chování obyvatel a 

nedostatečné činnosti městské policie. Tyto dva faktory spolu jistým způsobem souvisí. Právě 

proti nevhodnému chování obyvatel by měla městská policie bojovat a hlídat pořádek ve 

městě.  

Nemyslím si, že je ve městě málo policistů, myslím si však, že je málo pěších 

policistů. Většina policejních hlídek provádí svojí službu během projížďky automobilem 

městem, spousty případů nevhodného chování si tam nemusí povšimnout. Navrhuji, aby 

městští strážníci konali obchůzky svých svěřených oblastí pěšky, čímž by se více přizpůsobili 

obyvatelům a byli více na očích právě občanů, jež se chovají nepřizpůsobivě.  

Dále navrhuji městu vydání nové vyhlášky o zvýšení výše pokut za nevhodné 

chování obyvatelstva, které jsou prozatím vnímány jako drobné přestupky. Navíc evidenci 

osob, které tyto přestupky pravidelně konají, za dosažení jejich určitého počtu navrhuji 

zvýšení sazby pokuty. Toto opatření by sice vyžadovalo zvýšení byrokracie u městských 

policistů, zvýšilo by však jak pořádek a klid ve městě, tak čistotu města. Mezi tyto přestupky 

se totiž řadí například i „sprejerství“, které znehodnocuje budovy a na místech k tomu 

neurčených působí dojmem zanedbání údržby a celkovým znečištěním města.  

Jednou z příčin strachu obyvatelů města je také nedostatečné pouliční osvětlení, 

doporučuji je zvýšit především ve vedlejších ulicích města, které jsou často specifikovány 

jako „temné uličky“ a v městských parcích. V těchto místech totiž dochází ke zvýšené 

kriminalitě.  

 

Ostrava 

Uváděné důvody strachu obyvatel v Ostravě jsou téměř stejné jako v Olomouci, proto 

navrhuji zavést stejná opatření. Pouze nedostatečné pouliční osvětlení je vnímáno méně 

hrozivě než strach z lidí žijících v blízkosti bydliště. Řešením eliminace tohoto ohrožujícího 

faktoru by bylo zavedení již zmíněné nové vyhlášky a zvýšení pokut za opakované přestupky. 

Také důkladnější činnost městské policie, která by obávané oblasti měla častěji kontrolovat.  
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6.3 Čistota 

Olomouc  

Obyvatelé Olomouce jsou nejspokojenější s péčí o zeleň ve městě, úklidem 

komunálního odpadu a osvětlením města. Z výzkumu bylo zjištěno, že nejmenší spokojenost 

je se zimní údržbou ve městě a čistotou ulic.  

Na základě výsledků navrhuji věnovat zvýšenou pozornost úpravě komunikací a 

chodníků v zimních měsících. Na tato období by se mělo město připravit a dostatečně se 

předzásobit posypovým materiálem již v letních měsících. Také by mělo dbát na správu a 

kontrolu technického vybavení, které tuto službu zabezpečuje, aby mohlo být v případě 

potřeby plně využito.  

Čistota města je také vizitkou města, měla by být kladně hodnocena jak obyvateli, tak 

jeho návštěvníky. S čistotou města jsou však obyvatelé nejméně spokojeni. Navrhuji navýšit 

počet pracovníků technických služeb nebo zlepšit jejich vybavení pro údržbu. Především by 

měla být zajištěna jejich kontrola, aby opravdu s dostatečnou pílí a zodpovědností prováděli 

práci, za niž jsou placeni. V minulém roce došlo ke změně zákona pro osoby, jež jsou 

dlouhodobě evidovány na úřadu práce. Měli by několik hodin v měsíci věnovat veřejně 

prospěšným pracem. Navrhuji úzkou spolupráci magistrátu s úřady práce, aby byli tito 

nezaměstnaní posíláni na místa, kde je bude nejvíce potřeba. Tak by města mohla ušetřit na 

zaměstnancích technickým služeb a zároveň by mohlo dojít ke změně k lepšímu v rámci 

údržby města.  

S čistotou města nepřímo souvisí i činnost městské policie, jejichž působnost byla 

zmíněna už v otázce bezpečnosti. Vandalství a výtržnictví totiž také pošpiňuje město, a to jak 

fyzicky, tak morálně v očích veřejnosti.  

Čistota města může být hodnocena negativně i z důvodů zastarávání a chátrání 

některých budov ve městě, jež na obyvatele působí znečištěně a celkově kazí dojem města. 

Město by mělo tyto budovy postupně rekonstruovat a modernizovat. V posledních 

několika letech se obě města pustila do několika náročných rekonstrukcí, je zřejmé, že na 

opravu většiny zastarávajícího majetku město nemá dostatek finančních prostředků. Proto 

navrhuji tyto budovy nabídnout za symbolickou cenu k prodeji, ve veřejné soutěži, pro 

komerční účely. Podmínkou soutěže by byl veřejný prospěch a oprava majetku. Tím by byly 

budovy opraveny na náklady kupujícího a navíc by se do města dostaly nové firmy , které již 

byly zmíněny v otázce životní úrovně.  
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Ostrava 

Obyvatelé Ostravy jsou nejspokojenější s osvětlením města a úklidem komunikací. 

Péče o zeleň ve městě byla sice hodnocena nadprůměrně, ale v porovnáním s celkovou 

spokojeností s čistotou je hodnocena podprůměrně. Navrhuji více dbát na údržbu a správu 

veřejných parků a na pravidelné ošetřování vysazených stromů na veřejných prostranstvích, 

jako např. na Masarykově náměstí. Také vysadit okrasné stromy a keře mezi panelovými 

domy např. u dětských hřišť. Tato výsadba by vylepšila celkový dojem města.  

Nízkou spokojenost vykazuje i zimní údržba a čistota města, navrhuji postupovat 

stejně jako ve městě Olomouc.  

Jak vyplynulo ze sématického diferenciálu, ale také z neustálých diskuzí, anket a 

opatření, považují obyvatelé své město za znečištěné. Především je to kvůli častokrát zvýšené 

smogové situaci ve městě. Město s touto situací bojuje nařízením regulace, vydáváním pokut 

a v minulosti městskou hromadnou dopravou zdarma, aby ušetřila městu od výfukových 

plynů. Osobně si myslím, že MHD situaci ani nevyřeší, ani jí nepomůže, pouze ublíží městské 

pokladně. Lidé, kteří jsou už připraveni, že ráno odjíždí do zaměstnání autem, nepřehodnotí 

svůj denní režim kvůli nejistotě MHD zdarma. Řešení této situace je však v začarovaném 

kruhu, protože pokud budou továrny omezovat výrobu, přichází o zisky jak oni, tak městská 

pokladna na daních. Navrhovala bych více investovat do výzkumu a vývoje, pro nalezení 

řešení, jak by se daly látky, které jsou do ovzduší vypouštěny, eliminovat přímo při výrobě. 

 

6.4 Doprava 

Olomouc 

Pro obyvatele Olomouce je důležité především množství zastávek, tramvajové spojení, 

autobusové spojení MHD a čistota zastávek. S množstvím zastávek, tramvajovým a 

autobusovým spojením MHD jsou respondenti poměrně spokojeni. Město by mělo dbát na 

zachování stávající úrovně těchto faktorů. Pro zvýšení spokojenosti bych však doporučila 

postupně rozšiřovat světelné informační tabule o odjezdech a příjezdech spojů na 

zastávkách. Prozatím jsou tyto tabule pouze v centru města na nejfrekventovanějších 

zastávkách, lidé jsou s nimi spokojeni a hodnotí je velmi kladně.  

Nízká spokojenost je však s čistotou zastávek. Doporučuji zavést do pracovní náplně 

pracovníků technických služeb zvýšenou pozornost při jejich údržbě. Navíc stejný postup 
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jako u bezpečnosti, kdy ničení a vandalizmus ve městě by byl trestán vyššími pokutami, které 

by zavedla nová městská vyhláška.  

 

Ostrava 

Důležitými prvky dopravy jsou pro obyvatele Ostravy množství zastávek, tramvajové 

spojení, autobusové spojení MHD, vlakové spojení a čistota zastávek. S množství zastávek, 

autobusovým spojením MHD a tramvajovou dopravou jsou obyvatelé poměrně spokojeni. 

Navrhuji proto udržet jejich stávající úroveň. Navíc doporučuji na zastávkách postupné 

zavádění elektronických světelných informačních tabulí s příjezdy a odjezdy veřejných 

dopravních prostředků. V Olomouci se tyto tabule velmi osvědčily. 

V rámci čistoty zastávek navrhuji stejná opatření jako ve městě Olomouc. 

Nespokojenost s vlakovou dopravou bych navrhovala řešit se společností České dráhy, a. s., 

která tuto službu zajišťuje, aby provedla vlastní průzkum přímo mezi cestujícími.   

  

6.5 Kultura 

Olomouc 

Obyvatelé Olomouce jsou spokojeni především s kiny a knihovnami ve městě, jejich 

úroveň by proto měla být zachována nebo by se dala zvýšit různými akcemi, mimo promítací 

dny. Kinosál kina Metropol bývá využíván i pro různé přednášky a besedy, to by mělo zůstat 

zachováno. Podle mého názoru je jim však poskytována minimální propagace a reklama. 

Kino Metropol je v majetku města, a město by mělo dbát na jeho zachování, protože má stále 

méně návštěvníků oproti konkurenčnímu multikinu Cisestar.  

Obyvatelé jsou však nespokojeni s cenou kulturních akcí ve městě. Problém ceny je 

velmi těžko hodnotitelný, protože cena prakticky čehokoliv bývá vnímána u většiny osob 

negativně. Doporučila bych cenu v žádném případě nezvyšovat, případně cenu vstupenek na 

nějaký čas dotovat z pokladny města, čímž by se přilákali noví zákazníci. Na sníženou cenu 

by mohli zareagovat i lidé, kteří o návštěvu kin běžně nejeví zájem, ale mohli by se z nich stát 

pravidelní návštěvníci. Kino Metropol by se tak mohlo stát větším konkurentem pro komerční 

multikino Cinestar.  
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Ostrava 

Spokojenost a důležitost definovaných prvků kultury je téměř shodná jako ve městě 

Olomouc, proto navrhuji stejné kroky ke zlepšení. Městským kinem ne v Ostravě např. kino 

Luna.  

 

6.6 Informace 

Olomouc 

Většina obyvatel Olomouce získává informace o městě z regionálního tisku, jedná se 

soukromé noviny, většinou Olomoucký Deník, Olomoucký večerník nebo Hospodářské 

noviny pro Olomoucký kraj. Doporučuji městu, aby s těmito periodiky pravidelně 

spolupracovala, poskytovala jim informace o dění ve městě a poskytovala interview 

v případě potřeby. V očích veřejnosti bude férovým jedincem, který se staví k problémům 

čelem.  

Stejně tak bych doporučila na internetových stránkách města zřídit rubriku, ve které se 

bude oprávněný zástupce města k případným kauzám vyjadřovat, aby obyvatelé neměli pocit, 

že je jim něco zatajováno. Tuto rubriku bych navrhovala propojit s jinými významnými 

internetovými servery o městě, které jsou obyvateli často navštěvovány.  

Městu Olomouc také doporučuji aktualizaci svých oficiálních internetových stránek, 

aby více korespondovaly s logem nebo znakem města. Současné působí spíše zastarale a 

podle mého názoru příliš nezaujmou. 

 

Ostrava 

Obyvatelé Ostravy využívají stejné ve stejné formě informační zdroje jako obyvatelé 

Olomouce. Ostravané však častěji vyhledávají informace na jiných internetových portálech, 

než je oficiální web města. Tištěnými periodiky jsou např. Moravskoslezský deník, 

Hospodářské noviny pro Moravskoslezský kraj aj. Navrhuji zde stejná opatření jako ve městě 

Olomouc však s periodiky pro Moravskoslezský kraj.  
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6.7 Sport 

Olomouc 

V Olomouci je podle hodnocené spokojenosti obyvatel dostatek sportovních zařízení i 

možností sporty vykonávat. Možnosti sportování jsou respondenty hodnoceny jako důležitý 

faktor, proto by měly být zachovány a město by nemělo sportovní centra omezovat nebo 

dokonce rušit. Zvláště v dnešní době, kdy sport a zdravý životní styl na pomyslném 

hodnotovém žebříčku stále roste. Naopak bych doporučila rozšiřovat nabídku o specifické 

služby, které komerční subjekty v Olomouci zatím neposkytují, např. v dnešní době je velmi 

populárním sportem, nejen pro ženy, Zumba, tu poskytuje většina sportovních zařízení ve 

městě. Navrhuji však, aby se sportovní areály města chopily příležitosti a přišly pro Olomouc 

s novinkou tzv. aqua zumbou. Zatím se o ní pouze mluví a žádný sportovní areál ji nezavedl, 

tak by město ve svých areálech bylo první a dostalo by příležitost vytvořit si klientely. 

Podobné trendy ze světa sportu by měli být sledovány a postupně zaváděny právě do 

městských areálů, aby město získalo konkurenční výhodu oproti komerčním sportovním 

areálům.  

Obyvatelé jsou však nespokojeni s cenou sportovních zařízení. Stejně jako u 

kulturních akcí bych ji navrhovala na čas snížit pod úroveň konkurence a tím přilákat nové 

sportovní zájemce nebo je přetáhnout od konkurence. Po nějaké době, kdy by lidé měli čas si 

na prostředí zvyknout a docházeli by pravidelně, by se cena vrátila na svoji původní úroveň. 

Snížení ceny by mělo být provázeno dostatečnou marketingovou kampaní.  

Navrhuji také rozšiřování a úpravu stezek pro cyklisty a inline-bruslaře.  

 

Ostrava 

Pro obyvatele Ostravy je velmi důležitá úroveň a cena sportovních zařízení. V Ostravě 

většinu sportovních areálů vlastní společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. (SAREZA), jejímž vlastníkem je město. Město tedy může přímo ovlivnit úroveň většiny 

sportovních zařízení. Navrhuji rekonstrukci zastaralých areálů, především krytého bazénu 

v centru Ostravy. Také rekonstrukci exteriéru krytého bazénu a zimního stadionu v Ostravě-

Porubě. Působí zastarale a neudržovaně, což může zákazníka, jež si potrpí na vysokou úroveň 

odrazovat.  

 Doporučení ohledně ceny navrhuji stejný postup opatření jako ve městě Olomouc.  
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Stejně jako pro město Olomouc navrhuji rozšiřování tras pro cyklisty a inline-bruslaře. 

Tento sport je totiž stále populární a vyhledávaný. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit spokojenost se službami, jež poskytuje město 

Olomouc a Ostrava svým obyvatelům. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována a 

hodnocena celková a dílčí spokojenost s jednotlivými prvky služeb, týkající se kvality života 

ve městě (bezpečnost, čistota, doprava, kultura, informovanost, sportovní vyžití a vnímání 

města). Druhým cílem bylo tuto zjištěnou spokojenost porovnat a navrhnout opatření pro její 

případné zlepšení.  

Data pro analýzy a výzkumné šetření byla získána pomocí osobního dotazování. 

Dotazování probíhalo během února na území obou měst. Na základě analýzy dat byly 

navrženy a doporučeny změny  v některých oblastech správy města. Návrhy jsou určeny ke 

zvážení Magistrátu města Olomouc a Magistrátu města Ostrava.  

Pro výzkum bylo zpracováno 260 dotazníků, 130 v každém městě. Ve městě Olomouc 

však bylo 14 a v Ostravě 23 dotazníků z analýzy vyloučeno po první filtrační otázce.  

Celkově jsou obyvatelé se všemi hodnocenými prvky spokojeni nadprůměrně, osobně 

jsem však očekávala vyšší hodnocení spokojenosti např. se sportovním vyžitím ve městech a 

vyšší důležitost kulturních akcí. Překvapil mě především nízký zájem o divadlo v Olomouci. 

Zaskočena jsem byla především proto, že Olomouc je vnímána jako historické a kulturní 

centrum. Také jsem předpokládala, že výše spokojenosti se bude pro jednotlivá města 

prolínat, analýzou však bylo zjištěno, že obyvatelé Olomouce jsou spokojenější se všemi 

hodnocenými faktory, než obyvatelé Ostravy.  

Ve městě Olomouc byla největší průměrná spokojenost s dopravou ve městě, oproti 

tomu v Ostravě s čistotou města. Zvláštností výzkumu je, že i když Ostravané hodnotili 

průměrně nejlépe, z hodnocených faktorů čistoty, čistotu města, pomocí  sématického 

diferenciálu bylo město klasifikováno spíše jako znečištěné. Oproti tomu zajímavostí 

výzkumu v Olomouci byla příčina pocitu nebezpečí ve městě. Jedním z důvodů bylo 

nedostatečné osvětlení města, na druhou stranu v následující otázce však byli obyvatelé s 

osvětlením poměrně spokojeni.  

Ke každé tématické oblasti výzkumu (životní úroveň, bezpečnost, čistota, doprava, 

kultura, informovanost a sport) byla navržena opatření pro zlepšení stávající situace. 

Vzhledem k podobnému výsledku výzkumu jsou návrhy a doporučení pro obě města stejná 

nebo podobná. Za nejpodstatnější změnu považuji změnu přístupu a rozšíření působnosti 
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městské policie a zavedení nové vyhlášky, proti osobám opakovaně narušujícím pořádek ve 

městě a ohrožujícím okolní obyvatelstvo.  

Životní úroveň v Ostravě byla hodnocena podprůměrně, na její zlepšení bylo navrženo 

zvýšit podporu podnikání v kraji, čímž by byla vytvořena nová pracovní místa. Také snížit 

regulované nájemné nebytových prostor pro malé a střední podnikatele, čímž by došlo ke 

snížení jejich nákladů a k větší šanci na růst a rozvoj.  

Jedním z vnímaných problémů obyvatel obou měst je čistota a údržba města. Tento 

problém je navrženo řešit posílením jak počtu, tak kontroly pracovníků technických služeb. 

Navíc úzkou spoluprácí s úřady práce, aby byli dlouhodobě nezaměstnaní, vykonávající 

veřejně prospěšné práce, posíláni na potřebná místa, čímž by byli užitečnější městu.  

Pro zlepšení spokojenosti obyvatelstva, s dopravní obslužností, je navrženo v Ostravě 

zavést a v Olomouci rozšířit světelné informační tabule, informující o příjezdech, odjezdech a 

případných zpoždění pravidelných linek MHD.  

Domnívám se, že realizace alespoň některých návrhů a doporučení by mohla zvýšit 

spokojenost obyvatelstva a pomoci městům k rozvoji a zvyšování životní úrovně.  
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PR  public relations 
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SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 
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tzv.  tak zvané 



  



  

SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 Fotografie města Olomouc 

 

Příloha č. 2 Fotografie města Ostrava 

 

Příloha č. 3 Dotazník pro město Olomouc 

 

Příloha č. 4 Dotazník pro město Ostrava 

 

Příloha č. 5 Výsledky marketingového výzkumu v Olomouci 

 

Příloha č. 6 Výsledky marketingového výzkumu v Ostravě 

 

 



  

Příloha č. 1 Fotografie města Olomouc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: [50] 
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Příloha č. 3 Dotazník pro město Olomouc 

 

Vážený respondente,  

 

jmenuji se Vendula Trefilová a jsem studentkou 5. ročníku oboru Marketing a obchod na 

Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, 

který bude zaměřen na analýzu Vaší spokojenosti se službami, které Vám město Olomouc 

poskytuje. Veškeré informace, které vyplníte jsou anonymní a budou sloužit pouze pro účely 

zpracování mojí diplomové práce. 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím vždy jen jednu odpověď, a to na základě Vašeho 

názoru. Děkuji Vám za objektivní vyplnění dotazníku a za Váš čas.  

 

1. Bydlíte trvale nebo přechodně v Olomouci (včetně příměstských částí)? 

a. Ano 

b. Ano (studuji nebo pracuji) 

c. Ne (děkuji za spolupráci, dotazník dále nevyplňujte) 

2. Jak hodnotíte životní úroveň ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 (1-velmi 

špatná, 5 – velmi dobrá) 

1  2  3  4  5 

3. Cítíte se ve městě bezpečně?  

a. Ano (přejděte na otázku č. 5) 

b. Spíše ano (přejděte na otázku č. 5) 

c. Spíše ne  

d. Ne  

4. Z jakého důvodu se ve městě necítíte bezpečně? Možnost označit více odpovědí. 

a. Strach z lidí žijících v blízkosti mého bydliště 

b. Nevhodné chování spoluobčanů 

c. Nedostatečné pouliční osvětlení 

d. Nedostatečná činnost městské policie 

e. Jiné (vypište) …………………………………………………… 

5. Jak jste spokojeni s čistotou ve městě? Obodujte jednotlivé faktory na stupnici 1 -

 5 (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

a. Úklid komunálního odpadu 1 2 3 4 5 

b. Čistota ulic 1 2 3 4 5 

c. Zimní údržba ve městě 1 2 3 4 5 

d. Péče o zeleň ve městě 1 2 3 4 5 

e. Osvětlení města 1 2 3 4 5 

6. Jak jste spokojeni s dopravní obslužností ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 

jak jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) 

a Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5 – velmi spokojen).  

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

               Důležitost    Spokojenost 

a. Frekvence dálkového  

     autobusového spojení  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Frekvence vlakové dopravy  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Frekvence autobus. spojení MHD 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

d. Frekvence tramvajové dopravy  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

e. Množství zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f. Dálkové rozmístění zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

g. Čistota zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



  

7. Jak jste spokojeni s kulturními akcemi ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 jak 

jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) a 

Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

 Důležitost     Spokojenost 

a. Množství koncertů, festivalů   

       a jejich úroveň 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Kino 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Divadelní představení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

d. Služby knihoven 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

e. Výstavy a veletrhy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f. Cena kulturních akcí 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Jakou formou získáváte informace o městě a o dění ve městě? 

a. Oficiální webové stránky města  

b. Jiné internetové stránky  

c. Městská vývěska  

d. Regionální tisk  

e. Městské informační centrum  

9. Jak jste spokojeni s poskytovanými informacemi od města. Obodujte Vaši 

spokojenost s informačními zdroji na stupnici 1 - 5 (1-zcela nespokojen, 5-velmi 

spokojen). 

a. Přesnost informací 1 2 3 4 5 

b. Množství informací 1 2 3 4 5 

c. Aktuálnost informací 1 2 3 4 5 

d. Pravdivost informací 1 2 3 4 5 

10. Jak jste spokojeni se sportovním vyžitím ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 jak 

jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) a 

Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

   Důležitost  Spokojenost  

a. Možnosti sportování ve městě 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Množství sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Úroveň sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

d. Cena sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

11. Jak by jste ohodnotili město Olomouc? 

a. Nezajímavé 1 2 3 4  5 Zajímavé  

b. Historické 1 2 3 4 5 Moderní 

c. Finančně náročné  1 2 3 4 5 Cenově dostupné 

d. Město pro sebe 1 2 3 4 5  Město pro občany 

e. Nebezpečné 1 2 3 4 5 Bezpečné  

f. Znečištěné 1 2 3 4 5 Čisté 

g. Všední 1 2 3 4 5 Zábavné 

h. Nedostupné 1 2 3 4 5  Dostupné  

i. Jednotvárné 1 2 3 4 5 Pestré 

j. Nedůležité 1 2 3 4 5 Významné  

k. Nepřehledné 1 2 3 4 5 Přehledné 

l. Obvyklé  1 2 3 4 5 Výjimečné 

 

 



  

12. Zde máte možnost vyjádřit své názory, s čím jste ve městě spokojeni nebo naopak 

nespokojeni. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Jaké je Vaše pohlaví 

a. Muž 

b. Žena 

14. Jaký je Váš věk? 

a. 18 let a méně    d.   46 – 60 let 

b. 19 – 29 let   e.   61 let a více 

c. 30 – 45 let 

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní 

b. Vyučen 

c. Vyučen s maturitou 

d. Středoškolské 

e. Vysokoškolské 

 

 

  



  

Příloha č. 4 Dotazník pro město Ostrava 

 

Vážený respondente,  

jmenuji se Vendula Trefilová a jsem studentkou 5. ročníku oboru Marketing a obchod na 

Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, 

který bude zaměřen na analýzu Vaší spokojenosti se službami, které Vám město Ostrava 

poskytuje. Veškeré informace, které vyplníte jsou anonymní a budou sloužit pouze pro účely 

zpracování mojí diplomové práce. 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím vždy jen jednu odpověď, a to na základě Vašeho 

názoru. Děkuji Vám za objektivní vyplnění dotazníku a za Váš čas.  

1. Bydlíte trvale nebo přechodně v Ostravě (včetně příměstských částí)? 

f. Ano 

g. Ano (studuji nebo pracuji) 

h. Ne (děkuji za spolupráci, dotazník dále nevyplňujte) 

2. Jak hodnotíte životní úroveň ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5  

      (1- velmi špatná, 5 – velmi dobrá) 

1  2  3  4  5 

3. Cítíte se ve městě bezpečně?  

a. Ano (přejděte na otázku č. 5) 

b. Spíše ano (přejděte na otázku č. 5) 

c. Spíše ne  

d. Ne  

4. Z jakého důvodu se ve městě necítíte bezpečně? Možnost označit více odpovědí. 

a. Strach z lidí žijících v blízkosti mého bydliště 

b. Nevhodné chování spoluobčanů 

c. Nedostatečné pouliční osvětlení 

d. Nedostatečná činnost městské policie 

e. Jiné (vypište) …………………………………………………… 

5. Jak jste spokojeni s čistotou ve městě? Obodujte jednotlivé faktory na stupnici 1 -

 5 (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

a. Úklid komunálního odpadu 1 2 3 4 5 

b. Čistota ulic 1 2 3 4 5 

c. Zimní údržba ve městě 1 2 3 4 5 

d. Péče o zeleň ve městě 1 2 3 4 5 

e. Osvětlení města 1 2 3 4 5 

 

6. Jak jste spokojeni s dopravní obslužností ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 

jak jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) 

a Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5 – velmi spokojen).  

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

               Důležitost    Spokojenost 

a. Frekvence dálkové  

     autobusové dopravy  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Frekvence vlakové dopravy  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Frekvence autobus. spojení MHD 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

d. Frekvence tramvajové dopravy  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

e. Frekvence trolejbusové dopravy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f. Množství zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

g. Dálkové rozmístění zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

h. Čistota zastávek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



  

 

7. Jak jste spokojeni s kulturními akcemi ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 jak 

jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) a 

Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

 Důležitost     Spokojenost 

a. Množství koncertů, festivalů   

     a jejich úroveň 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Kino 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Divadelní představení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

d. Služby knihoven 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

e. Výstavy a veletrhy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f. Cena kulturních akcí 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Jakou formou získáváte informace o městě a o dění ve městě? 

a. Oficiální webové stránky města  

b. Jiné internetové stránky  

c. Městská vývěska  

d. Regionální tisk  

e. Městské informační centrum  

9. Jak jste spokojeni s poskytovanými informacemi od města. Obodujte Vaši 

spokojenost s informačními zdroji na stupnici 1 - 5 (1-zcela nespokojen, 5-velmi 

spokojen). 

a. Přesnost informací 1 2 3 4 5 

b. Množství informací 1 2 3 4 5 

c. Aktuálnost informací 1 2 3 4 5 

d. Pravdivost informací 1 2 3 4 5 

10. Jak jste spokojeni se sportovním vyžitím ve městě? Obodujte na stupnici 1 - 5 jak 

jsou pro Vás jednotlivé služby důležité (1–zcela nedůležité, 5–velmi důležité) a 

Vaši spokojenost se službami (1-zcela nespokojen, 5–velmi spokojen). 

     Pokud danou službu nevyužíváte, nevyplňujte ji. 

   Důležitost  Spokojenost   

a. Možnosti sportování ve městě 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

b. Množství sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c. Úroveň sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

d. Cena sportovních zařízení 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

11. Jak by jste ohodnotili město Ostrava? 

a. Nezajímavé 1 2 3 4  5 Zajímavé  

b. Historické 1 2 3 4 5 Moderní 

c. Finančně náročné  1 2 3 4 5 Cenově dostupné 

d. Město pro sebe 1 2 3 4 5  Město pro občany 

e. Nebezpečné 1 2 3 4 5 Bezpečné  

f. Znečištěné 1 2 3 4 5 Čisté 

g. Všední 1 2 3 4 5 Zábavné 

h. Nedostupné 1 2 3 4 5  Dostupné  

i. Jednotvárné 1 2 3 4 5 Pestré 

j. Nedůležité 1 2 3 4 5 Významné  

k. Nepřehledné 1 2 3 4 5 Přehledné 

l. Obvyklé  1 2 3 4 5 Výjimečné 

 



  

 

12. Zde máte možnost vyjádřit své názory, s čím jste ve městě spokojeni nebo naopak 

nespokojeni. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Jaké je Vaše pohlaví 

a. Muž 

b. Žena 

14. Jaký je Váš věk? 

a. 18 let a méně    d.   46 – 60 let 

b. 19 – 29 let   e.   61 let a více 

c. 30 – 45 let 

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní 

b. Vyučen 

c. Vyučen s maturitou 

d. Středoškolské 

e. Vysokoškolské 

 

 



  

Příloha č. 5 Výsledky marketingového výzkumu v Olomouci 

 

Třídění druhého stupně, na základě identifikačních znaků 

  
Muž Žena Celkem 

Věk 

18 let a méně 4 0 4 

3,45% 0,00% 3,45% 

19 - 29 let 14 23 37 

12,07% 19,83% 31,90% 

30 - 45 let 12 26 38 

10,34% 22,41% 32,76% 

46 - 60 let 18 7 25 

15,52% 6,03% 21,55% 

61 let a více 8 4 12 

6,90% 3,45% 10,34% 

Celkem 

56 60 116 

48,28% 51,72% 100,00% 

základní 2 1 3 

1,72% 0,86% 2,59% 

Vyučen 7 10 17 

6,03% 8,62% 14,66% 

Vyučen s maturitou 16 3 19 

13,79% 2,59% 16,38% 

Středoškolské 23 31 54 

19,83% 26,72% 46,55% 

Vysokoškolské 8 15 23 

6,90% 12,93% 19,83% 

Celkem 

56 60 116 

48,28% 51,72% 100,00% 



  

Otázka č. 2 Hodnocení životní úrovně v Olomouci 

  
1-velmi 

špatná 
2 3 4 

5 -velmi 

dobrá 
Celkem Průměr 

Věk respondentů          

18 let a méně 0 0 0 2 2 4 
4,5 

  0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 1,72% 3,45%   
19 - 29 let 0 4 9 21 3 37 3,62 
  0,00% 3,45% 7,76% 18,10% 2,59% 31,90%   
30 - 45 let 0 8 16 13 1 38 3,18 
  0,00% 6,90% 13,79% 11,21% 0,86% 32,76%   
45 - 60 let 1 2 6 14 2 25 3,56 
  0,86% 1,72% 5,17% 12,07% 1,72% 21,55%   
61 let a více 0 3 1 2 6 12 

3,92 
  0,00% 2,59% 0,86% 1,72% 5,17% 10,34%   

Celkem 1 17 32 52 14 116 3,53 
0,86% 14,66% 27,59% 44,83% 12,07% 100,00%   

Pohlaví          

Muž 1 8 11 28 8 56 3,61 

  0,86% 6,90% 9,48% 24,14% 6,90% 48,28%   

Žena 0 9 21 24 6 60 3,45 

  0,00% 7,76% 18,10% 20,69% 5,17% 51,72%   

Celkem 

1 17 32 52 14 116 3,53 
0,86% 14,66% 27,59% 44,83% 12,07% 100,00%   

Vzdělání          

základní 0 0 1 2 0 3 3,67 
0,00% 0,00% 0,86% 1,72% 0,00% 2,59%   

Vyučen 0 3 6 3 5 17 3,59 
0,00% 2,59% 5,17% 2,59% 4,31% 14,66%   

Vyučen s maturitou 0 4 2 10 3 19 3,63 
0,00% 3,45% 1,72% 8,62% 2,59% 16,38%   

Středoškolské 1 9 17 24 3 54 3,35 
0,86% 7,76% 14,66% 20,69% 2,59% 46,55%   

Vysokoškolské 0 1 6 13 3 23 3,78 
0,00% 0,86% 5,17% 11,21% 2,59% 19,83%   

Celkem 

1 17 32 52 14 116 3,53 

0,86% 14,66% 27,59% 44,83% 12,07% 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 



  

Otázka č. 3 Hodnocení bezpečnosti  

  ANO Spíše ANO Spíše ne NE Celkem Průměr 

Věk             
18 let a méně 2 2 0 0 4 1,5 

1,75% 1,75% 0,00% 0,00% 3,51%   
19 - 29 let 7 23 7 0 37 2 

6,14% 20,18% 6,14% 0,00% 32,46%   
30 - 45 let 4 19 12 1 36 2,28 

3,51% 16,67% 10,53% 0,88% 31,58%   
46 - 60 let 2 19 4 0 25 2,08 

1,75% 16,67% 3,51% 0,00% 21,93%   
61 let a více 6 2 4 0 12 1,83 

5,26% 1,75% 3,51% 0,00% 10,53%   

Celkem 

21 65 27 1 114 2,07 
18,42% 57,02% 23,68% 0,88% 100,00%   

Pohlaví             
Muž 13 30 13 0 56 2 

11,40% 26,32% 11,40% 0,00% 49,12%   
Žena 8 35 14 1 58 2,14 

7,02% 30,70% 12,28% 0,88% 50,88%   

Celkem 

21 65 27 1 114 2,07 
18,42% 57,02% 23,68% 0,88% 100,00%   

Vzdělání             
základní 2 0 1 0 3 1,67 

1,75% 0,00% 0,88% 0,00% 2,63%   
Vyučen 6 9 2 0 17 1,76 

5,26% 7,89% 1,75% 0,00% 14,91%   
Vyučen s maturitou 3 13 3 0 19 2 

2,63% 11,40% 2,63% 0,00% 16,67%   
Středoškolské 5 29 17 1 52 2,27 

4,39% 25,44% 14,91% 0,88% 45,61%   
Vysokoškolské 5 14 4 0 23 1,96 

4,39% 12,28% 3,51% 0,00% 20,18%   

Celkem 

21 65 27 1 114 2,07 
18,42% 57,02% 23,68% 0,88% 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Otázka č. 4 Příčiny vnímaného strachu 

  

Strach z 

lidí žijících 

v blízosti 

bydliště 

Nevhodné 

chování 

spoluobčanů 

Nedostatečné 

pouliční 

osvělení 

Nedostatečná 

činnost 

městské 

policie 

Věk         
18 let a méně         

        
19 - 29 let   9 2 3 

  34,62% 15,38% 18,75% 

30 - 45 let 2 12 7 4 

50,00% 46,15% 53,85% 25,00% 

46 - 60 let 1 2 3 6 

25,00% 7,69% 23,08% 37,50% 

61 let a více 1 3 1 3 

25,00% 11,54% 7,69% 18,75% 

Celkem 

4 26 13 16 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohlaví         
Muž 2 10 5 9 

50,00% 38,46% 38,46% 56,25% 

Žena 2 16 8 7 

50,00% 61,54% 61,54% 43,75% 

Celkem 

4 26 13 16 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vzdělání         
základní   1 1   

  3,85% 7,69%   

Vyučen 1 4 1   

25,00% 15,38% 7,69%   

Vyučen s 
maturitou 

  3 1 3 

  11,54% 7,69% 18,75% 

Středoškolské 3 14 8 10 

75,00% 53,85% 61,54% 62,50% 

Vysokoškolské   4 2 3 

  15,38% 15,38% 18,75% 

Celkem 

4 26 13 16 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



  

Otázka 5 Spokojenost s čistotou města 

  
Úklid 

komunálního 

odpadu 

Čistota ulic 
Zimní údržba 

ve městě 

Péče o zeleň ve 

městě 

Osvětlení 

města 

Věk           

18 let a méně 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 

19 - 29 let 3,41 3,05 2,97 3,65 3,46 

30 - 45 let 3,42 3,08 3,00 3,55 3,50 

46 - 60 let 3,84 3,24 3,60 3,68 3,72 

61 let a více 3,58 3,00 3,08 3,33 3,08 

Celkem 3,54 3,15 3,18 3,62 3,53 

Pohlaví           

Muž 3,63 3,21 3,45 3,70 3,61 

Žena 3,47 3,08 2,93 3,55 3,45 

Celkem 3,54 3,15 3,18 3,62 3,53 

Vzdělání           

základní 3,33 4,00 4,67 3,67 4,67 

Vyučen 3,71 3,41 3,00 3,59 3,18 

Vyučen s 

maturitou 

3,68 3,11 3,26 3,37 3,89 

Středoškolské 3,44 3,07 3,22 3,63 3,52 

Vysokoškolské 3,57 3,04 2,96 3,83 3,35 

Celkem 3,54 3,15 3,18 3,62 3,53 

Celková 
průměrná 
spokojenost 

3,40     

 

Závislost na vzdělání 

 

 



  

Otázka č.6 Důležitost a spokojenost s dopravní obslužností ve městě  

  

D. 

dalk.autob

us.spoj. 

D. vlak. 

spojeni 

D. 

autobus. 

spoj. 

MHD 

D. 

tramvaj. 

spoj. 

D. mno. 

zastave

k 

D. 

rozmistěn

i zastavek 

D. čistoty 

zastavek 

S. 

dalk.auto

bus.spoj. 

S. 

vlak.sp

ojeni 

S. 

autobus. 

spojeni 

MHD 

S. 

tramvaj. 

spoj. 

S. mno. 

zastavek 

S. 

rozmistě

ni 

zastavek 

S. čistoty 

zastavek 

Věk                             
18 let a méně 4,00 3,50 4,50 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 5,00 4,00 4,00 4,50 

19 - 29 let 3,14 3,84 4,30 4,65 4,27 4,03 4,14 3,00 3,72 3,57 4,14 4,27 4,17 3,17 

30 - 45 let 3,07 3,48 4,11 4,05 3,86 3,69 4,05 3,22 3,45 3,77 4,00 4,00 3,51 3,08 

46 - 60 let 3,42 4,48 4,50 4,17 4,04 4,25 4,00 3,17 3,29 3,88 3,92 4,25 4,25 3,63 

61 let a více 2,22 2,67 2,70 2,80 2,80 1,80 2,00 3,89 3,22 3,60 3,70 3,10 3,00 3,20 

Celkem 3,10 3,74 4,12 4,13 3,96 3,76 3,88 3,25 3,51 3,69 4,04 4,06 3,86 3,29 

Pohlaví                             
Muž 3,47 4,11 4,00 3,92 3,91 3,79 3,83 3,36 3,39 3,63 4,00 4,08 3,94 3,42 

Žena 2,80 3,41 4,21 4,31 4,02 3,74 3,93 3,16 3,61 3,73 4,07 4,05 3,79 3,17 

Celkem 3,10 3,74 4,12 4,13 3,96 3,76 3,88 3,25 3,51 3,69 4,04 4,06 3,86 3,29 

Vzdělání                             
základní 5,00 4,00 4,67 5,00 4,33 4,33 4,00 3,00 4,00 4,67 4,00 4,33 4,33 3,33 

Vyučen 2,25 2,69 3,35 3,76 3,59 3,25 3,63 3,50 3,54 3,82 3,82 3,71 3,69 3,38 

Vyučen s 
maturitou 

3,57 4,00 4,31 4,05 4,21 3,89 3,68 3,21 3,47 3,75 4,21 4,05 3,89 3,26 

Středoškolské 3,38 3,93 4,35 4,22 3,90 3,79 4,08 3,16 3,50 3,67 4,04 4,12 3,77 3,30 

Vysokoškolské 2,67 3,76 4,04 4,13 4,13 3,87 3,78 3,29 3,48 3,43 4,04 4,17 4,09 3,22 

Celkem 3,10 3,74 4,12 4,13 3,96 3,76 3,88 3,25 3,51 3,69 4,04 4,06 3,86 3,29 

Celkem 
odpovědělo 

81 97 102 112 112 109 111 81 97 102 112 112 109 111 

70% 84% 87% 97% 97% 94% 96% 70% 84% 87% 97% 97% 94% 96% 

Celkové 
průměrné 
hodnocení 

Důležitost 3,81 
            

Spokojen. 3,67 
            

 

 



  

Závislost na věku 



  

Otázka č.7 Důležitost a spokojenost s kulturou ve městě 

  
D. mno 

koncertů a 

festivalů 

D. kina 
D. divadelní 

představení 

D. služby 

knihoven 

D.výstavy 

veletrhy 

D.cena 

kulturních 

akci 

S. mno. 

Koncertů 

a 

festivalů 

S. 

kina 

S. divadelní 

představení 

S. služby 

knihoven 

S. 

výstavy 

veletrhy 

S. cena 

kulturních 

akcí 

Věk                         
18 let a méně 3,00 4,00 4,00 4,50 3,50 5,00 3,50 4,00 3,00 5,00 3,50 3,50 

19 - 29 let 3,64 3,35 3,06 3,77 2,94 4,06 3,58 4,11 3,71 3,83 3,58 2,86 

30 - 45 let 3,03 3,32 3,11 3,08 2,92 3,68 3,51 3,71 3,60 3,30 3,72 2,74 

46 - 60 let 2,68 3,04 2,64 3,80 2,68 3,20 3,52 3,76 3,32 3,72 3,20 3,04 

61 let a více 1,50 2,00 2,17 2,33 1,75 2,42 2,00 2,58 2,42 2,33 2,42 2,25 

Celkem 2,98 3,16 2,92 3,42 2,77 3,61 3,38 3,74 3,42 3,51 3,42 2,82 

Pohlaví                         
Muž 2,67 3,20 2,69 3,41 2,65 3,39 3,15 3,63 3,22 3,44 3,22 2,91 

Žena 3,27 3,12 3,14 3,43 2,88 3,80 3,59 3,85 3,61 3,58 3,60 2,73 

Celkem 2,98 3,16 2,92 3,42 2,77 3,61 3,38 3,74 3,42 3,51 3,42 2,82 

Vzdělání                         
základní 3,00 3,67 3,00 3,67 4,33 4,67 3,00 4,33 3,00 4,33 4,00 3,33 

Vyučen 2,69 2,88 2,71 2,41 2,65 3,35 3,13 3,29 3,44 3,19 3,12 2,53 

Vyučen s 
maturitou 

2,74 2,95 2,28 3,28 2,32 3,06 3,00 3,47 3,06 3,33 2,74 2,56 

Středoškolské 2,98 3,26 3,04 3,53 2,76 3,55 3,44 3,93 3,37 3,51 3,63 2,87 

Vysokoškolské 3,39 3,22 3,30 4,00 3,04 4,22 3,74 3,78 3,87 3,78 3,65 3,04 

Celkem 2,98 3,16 2,92 3,42 2,77 3,61 3,38 3,76 3,42 3,51 3,41 2,82 

Celkem 
odpovědělo 

114 116 112 114 113 114 114 116 111 113 113 114 

98% 100% 97% 98% 97% 98% 98% 100% 96% 97% 97% 98% 

Prům.celkové  
hodnocení 

Důležitost 3,14           

Spokojenost 3,38           

 

 

 



  

Závislost na věku 

 

 



  

Otázka č.8 Zdroje informací 

  

oficiální 

webové 

stránky 

města 

Jiné 

internetové 

stránky 

Městská 

vývěska 

Regionální 

tisk 

Městské 

informační 

centrum Celkem 

Věk             
18 let a méně 2 0 0 2 0 4 

1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 3,4% 

19 - 29 let 13 12 2 10 0 37 

11,2% 10,3% 1,7% 8,6% 0,0% 31,9% 

30 - 45 let 11 8 3 16 0 38 

9,5% 6,9% 2,6% 13,8% 0,0% 32,8% 

46 - 60 let 4 9 6 5 1 25 

3,4% 7,8% 5,2% 4,3% 0,9% 21,6% 

61 let a více 2 0 0 8 2 12 

1,7% 0,0% 0,0% 6,9% 1,7% 10,3% 

Celkem 32 29 11 41 3 116 

Celkem v % 27,6% 25,0% 9,5% 35,3% 2,6% 100,0% 

Pohlaví             

Muž 13 16 7 19 1 56 

  11,2% 13,8% 6,0% 16,4% 0,9% 48,3% 

Žena 19 13 4 22 2 60 

  16,4% 11,2% 3,4% 19,0% 1,7% 51,7% 

Celkem 32 29 11 41 3 116 

Celkem v % 27,6% 25,0% 9,5% 35,3% 2,6% 100,0% 

Vzdělání             
základní 3 0 0 0 0 3 

2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

Vyučen 3 4 2 6 2 17 

2,6% 3,4% 1,7% 5,2% 1,7% 14,7% 

Vyučen s maturitou 5 3 3 8 0 19 

4,3% 2,6% 2,6% 6,9% 0,0% 16,4% 

Středoškolské 16 16 6 15 1 54 

13,8% 13,8% 5,2% 12,9% 0,9% 46,6% 

Vysokoškolské 5 6 0 12 0 23 

4,3% 5,2% 0,0% 10,3% 0,0% 19,8% 

Celkem 32 29 11 41 3 116 

Celkem v % 27,6% 25,0% 9,5% 35,3% 2,6% 100,0% 

 

Závislost na věku 



  

Otázka č.9 Spokojenost s informacemi 

  
přesnost 

informací 

množství 

informací 

aktuálnost 

informací 

pravdivost 

informací 

Věk         
18 let a méně 4,00 3,00 3,00 5,00 

19 - 29 let 3,57 3,41 3,76 3,81 

30 - 45 let 3,34 3,34 3,45 3,24 

46 - 60 let 3,48 3,16 3,36 3,52 

61 let a více 3,17 2,83 3,17 3,33 

Celkem 3,45 3,26 3,48 3,55 

Pohlaví         
Muž 3,38 3,04 3,29 3,57 

Žena 3,52 3,47 3,67 3,53 

Celkem 3,45 3,26 3,48 3,55 

Vzdělání         
Základní 2,67 3,00 4,00 4,67 

Vyučen 3,53 3,12 3,53 3,59 

Vyučen s 
maturitou 

3,84 3,68 3,89 4,05 

Středoškolské 3,28 3,00 3,22 3,28 

Vysokoškolské 3,57 3,65 3,65 3,61 

Celkem 3,45 3,26 3,48 3,55 

Celková 
spokojenost 

3,44 

   



  

Otázka č.10 Důležitost a spokojenost se sportovním zařízením 

  
D. možnosti 

sportování 

D.množství 

sport.zařízení 

D.úrovně 

sport. 

Zařízení 

D.ceny 

sport. 

zařízení 

S. možnosti 

sportování 

S.množství 

sport.zařízení 

S.úrovně 

sport. 

Zařízení 

S.ceny 

sport. 

zařízení 

Věk                 
18 let a méně 3,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 3,25 

19 - 29 let 3,84 3,65 3,70 3,59 3,89 3,89 3,81 3,38 

30 - 45 let 3,92 3,58 3,55 3,76 3,84 3,76 3,74 3,29 

46 - 60 let 3,20 3,28 3,44 3,44 3,40 3,36 3,20 3,08 

61 let a více 1,75 2,25 2,42 2,58 1,92 2,25 2,08 1,67 

Celkem 3,48 3,41 3,47 3,54 3,59 3,59 3,50 3,10 

Pohlaví                 
Muž 3,21 3,20 3,36 3,36 3,46 3,38 3,32 3,00 

Žena 3,73 3,62 3,58 3,72 3,70 3,78 3,67 3,20 

Celkem 3,48 3,41 3,47 3,54 3,59 3,59 3,50 3,10 

Vzdělání                 
základní 4,67 3,33 3,67 3,67 4,00 3,67 3,67 3,67 

Vyučen 3,00 3,12 3,29 3,59 2,76 3,06 3,00 2,65 

Vyučen s 
maturitou 

3,11 3,21 3,26 3,21 3,37 3,37 3,26 2,74 

Středoškolské 3,46 3,48 3,46 3,61 3,61 3,65 3,48 3,15 

Vysokoškolské 4,04 3,65 3,78 3,61 4,26 4,00 4,09 3,57 

Celkem 3,48 3,41 3,47 3,54 3,59 3,59 3,50 3,10 

Průměrné celkové 

hodnocení 
Důležitost 3,48       

Spokojenost 3,45       

 

 

 

 



  

Závislost na věku 



  

Otázka č. 11 Vnímání města 

  Zajímavost 

Historické-

moderní 

Finanční 

náročnost 

Orientace 

města Bezpečnost Čistota Zábava Dostupnost Pestrost Významnost Přehlednost 

Vyjmečnos

t 

Věk                         
18 let a méně 4,50 3,50 4,50 4,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 5,00 

19 - 29 let 3,68 2,68 3,62 3,57 3,41 3,16 3,70 3,78 3,51 3,84 3,68 3,30 

30 - 45 let 4,37 2,63 2,92 3,32 3,29 3,29 3,26 4,11 3,45 3,61 3,82 3,11 

46 - 60 let 4,00 2,88 3,44 3,60 3,32 3,36 3,56 3,64 4,00 3,88 3,76 3,00 

61 let a více 2,42 3,25 2,33 3,08 3,17 3,17 2,83 3,08 3,25 3,08 3,17 3,25 

Celkem 3,87 2,79 3,25 3,46 3,38 3,29 3,47 3,81 3,60 3,73 3,72 3,22 

Pohlaví                         
Muž 3,82 2,82 3,48 3,55 3,38 3,43 3,46 3,86 3,70 3,73 3,77 3,23 

Žena 3,92 2,77 3,03 3,37 3,38 3,17 3,47 3,77 3,52 3,73 3,67 3,22 

Celkem 3,87 2,79 3,25 3,46 3,38 3,29 3,47 3,81 3,60 3,73 3,72 3,22 

Vzdělání                         

základní 4,00 2,33 4,00 3,33 4,33 3,67 3,67 3,67 4,00 4,33 3,67 4,33 

Vyučen 3,65 3,12 2,82 3,00 3,29 3,35 3,24 3,65 3,41 3,47 3,47 3,18 

Vyučen s 
maturitou 

3,58 2,79 3,16 3,47 3,26 3,16 3,37 3,26 3,58 2,95 3,26 2,68 

Středoškolské 3,87 2,91 3,22 3,54 3,31 3,24 3,44 3,87 3,69 3,87 3,70 3,19 

Vysokoškolské 4,26 2,35 3,61 3,61 3,57 3,43 3,74 4,26 3,52 4,17 4,30 3,65 

Celkem 3,87 2,79 3,25 3,46 3,38 3,29 3,47 3,81 3,60 3,73 3,72 3,22 



  

Otázka č. 12 Otevřená otázka – možnost vyjádřit svůj názor 

  

Nedostatek 

parkovacích míst 

v centru 

Nedostatek spojů 

MHD o víkendech 

a v noci 

Vysoká 

nezaměstnanost 

Nedostatek 

dětských hřišť 

Množství 

bezdomovců v 

dopravních 

prostředcích MHD 

Spokojenost s 

dopravou 

MHD 

Spokojenost se 

správou a údržbou 

památek Celkem 

Věk                 
18 let a méně 0 0 1 0 0 0 0 1 

0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 

19 - 29 let 4 6 6 3 3 6 2 30 

6,15% 9,23% 9,23% 4,62% 4,62% 9,23% 3,08% 46,15% 

30 - 45 let 6 1 7 5 2 0 1 22 

9,23% 1,54% 10,77% 7,69% 3,08% 0,00% 1,54% 33,85% 

46 - 60 let 3 1 0 4 0 0 1 9 

4,62% 1,54% 0,00% 6,15% 0,00% 0,00% 1,54% 13,85% 

61 let a více 2 0 0 0 0 0 0 2 

3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,08% 

Celkem 15 9 14 12 5 6 4 65 

Celkem v % 23,08% 13,85% 21,54% 18,46% 7,69% 9,23% 6,15% 100,00% 

Pohlaví                 

Muž 9 0 5 4 0 3 4 25 

  13,85% 0,00% 7,69% 6,15% 0,00% 4,62% 6,15% 38,46% 

Žena 6 9 9 8 5 3 0 40 

  9,23% 13,85% 13,85% 12,31% 7,69% 4,62% 0,00% 61,54% 

Celkem 15 9 14 12 5 6 4 65 

Celkem v % 23,08% 13,85% 21,54% 18,46% 7,69% 9,23% 6,15% 100,00% 

Vzdělání                 

základní 0 1 0 0 0 0 0 1 

0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 

Vyučen 0 0 0 2 2 3 0 7 

0,00% 0,00% 0,00% 3,08% 3,08% 4,62% 0,00% 10,77% 

Vyučen s 

maturitou 

6 2 5 3 0 0 0 16 

9,23% 3,08% 7,69% 4,62% 0,00% 0,00% 0,00% 24,62% 

Středoškolské 6 3 5 6 3 0 3 26 

9,23% 4,62% 7,69% 9,23% 4,62% 0,00% 4,62% 40,00% 

Vysokoškolské 3 3 4 1 0 3 1 15 

4,62% 4,62% 6,15% 1,54% 0,00% 4,62% 1,54% 23,08% 

Celkem 15 9 14 12 5 6 4 65 

Celkem v % 23,08% 13,85% 21,54% 18,46% 7,69% 9,23% 6,15% 100,00% 



  

Příloha č. 6 Výsledky marketingového výzkumu v Ostravě 

 

Třídění druhého stupně, na základě identifikačních znaků 

 
Muž Žena Celkem 

Věk 

18 let a méně 1 2 3 

0,93% 1,87% 2,80% 

19 - 29 let 15 24 39 

14,02% 22,43% 36,45% 

30 - 45 let 20 10 30 

18,69% 9,35% 28,04% 

46 - 60 let 10 15 25 

9,35% 14,02% 23,36% 

61 let a více 6 4 10 

5,61% 3,74% 9,35% 

Celkem 

52 55 107 

48,60% 51,40% 100,00% 

základní 1 0 1 

0,93% 0,00% 0,93% 

Vyučen 4 4 8 

3,74% 3,74% 7,48% 

Vyučen s maturitou 11 12 23 

10,28% 11,21% 21,50% 

Středoškolské 19 25 44 

17,76% 23,36% 41,12% 

Vysokoškolské 17 14 31 

15,89% 13,08% 28,97% 

Celkem 

52 55 107 

48,60% 51,40% 100,00% 



  

Otázka č. 2 Hodnocení životní úrovně 

  
1-velmi 

špatná 
2 3 4 

5 -velmi 

dobrá 
Celkem Průměr 

Věk respondentů             2,95 

18 let a méně 1 0 2 0 0 3 
2,33 

  0,93% 0,00% 1,87% 0,00% 0,00% 2,80%   
19 - 29 let 0 11 17 11 0 39 3,00 
  0,00% 10,28% 15,89% 10,28% 0,00% 36,45%   
30 - 45 let 0 7 18 4 1 30 2,97 
  0,00% 6,54% 16,82% 3,74% 0,93% 28,04%   
45 - 60 let 0 8 10 6 1 25 3,00 
  0,00% 7,48% 9,35% 5,61% 0,93% 23,36%   
61 let a více 0 4 4 2 0 10 

2,80 
  0,00% 3,74% 3,74% 1,87% 0,00% 9,35%   

Celkem 1 30 51 23 2 107 2,95 
0,93% 28,04% 47,66% 21,50% 1,87% 100,00%   

Pohlaví               
Muž 1 15 23 12 1 52 2,94 

  0,93% 14,02% 21,50% 11,21% 0,93% 48,60%   
Žena 0 15 28 11 1 55 2,96 

  0,00% 14,02% 26,17% 10,28% 0,93% 51,40%   

Celkem 

1 30 51 23 2 107 2,95 
0,93% 28,04% 47,66% 21,50% 1,87% 100,00%   

Vzdělání               
základní 1 0 0 0 0 1 1,00 

0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93%   
Vyučen 0 2 4 1 1 8 3,13 

0,00% 1,87% 3,74% 0,93% 0,93% 7,48%   
Vyučen s maturitou 0 9 8 6 0 23 2,87 

0,00% 8,41% 7,48% 5,61% 0,00% 21,50%   
Středoškolské 0 11 22 11 0 44 3,00 

0,00% 10,28% 20,56% 10,28% 0,00% 41,12%   
Vysokoškolské 0 8 17 5 1 31 2,97 

0,00% 7,48% 15,89% 4,67% 0,93% 28,97%   

Celkem 

1 30 51 23 2 107 2,95 

0,93% 28,04% 47,66% 21,50% 1,87% 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 



  

Otázka č. 3 Hodnocení pocitu bezpečí 

  ANO Spíše ANO Spíše ne NE Celkem Průměr 

Věk             

18 let a méně 0 3 0 0 3 2 

0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 2,80%   
19 - 29 let 3 19 15 2 39 2,41 

2,80% 17,76% 14,02% 1,87% 36,45%   
30 - 45 let 0 16 13 1 30 2,5 

0,00% 14,95% 12,15% 0,93% 28,04%   
46 - 60 let 5 10 10 0 25 2,2 

4,67% 9,35% 9,35% 0,00% 23,36%   
61 let a více 2 4 4 0 10 2,2 

1,87% 3,74% 3,74% 0,00% 9,35%   

Celkem 

10 52 42 3 107 2,36 
9,35% 48,60% 39,25% 2,80% 100,00%   

Pohlaví             

Muž 1 29 19 3 52 2,46 
0,93% 27,10% 17,76% 2,80% 48,60%   

Žena 9 23 23 0 55 2,25 
8,41% 21,50% 21,50% 0,00% 51,40%   

Celkem 

10 52 42 3 107 2,36 
9,35% 48,60% 39,25% 2,80% 100,00%   

Vzdělání             

základní 0 1 0 0 1 2 
0,00% 0,93% 0,00% 0,00% 0,93%   

Vyučen 0 3 4 1 8 2,75 
0,00% 2,80% 3,74% 0,93% 7,48%   

Vyučen s maturitou 0 10 13 0 23 2,57 
0,00% 9,35% 12,15% 0,00% 21,50%   

Středoškolské 9 23 11 1 44 2,09 
8,41% 21,50% 10,28% 0,93% 41,12%   

Vysokoškolské 1 15 14 1 31 2,48 
0,93% 14,02% 13,08% 0,93% 28,97%   

Celkem 

10 52 42 3 107 2,36 
9,35% 48,60% 39,25% 2,80% 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Otázka č.4 Příčiny vnímaného strachu 

  

Strach z lidí 

žijících v 

blízosti 

bydliště 

Nevhodné 

chování 

spoluobčanů 

Nedostatečn

é pouliční 

osvělení 

Nedostatečn

á činnost 

městské 

policie 

Jiné-

strach z 

romů 

Jiné - 

strach z 

bezdomovc

ů 

Věk             
18 let a méně             

            
19 - 29 let 5 17 2 10 3   

50,00% 42,50% 33,33% 62,50% 60,00%   
30 - 45 let 4 11 2   2 1 

40,00% 27,50% 33,33%   40,00% 50,00% 
46 - 60 let 1 8 2 6   1 

10,00% 20,00% 33,33% 37,50%   50,00% 
61 let a více   4         

  10,00%         

Celkem 

9 40 6 16 5 2 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohlaví             
Muž 5 21 5 4 5   

50,00% 52,50% 83,33% 25,00% 100,00%   
Žena 5 19 1 12   2 

50,00% 47,50% 16,67% 75,00%   100,00% 

Celkem 

9 40 6 16 5 2 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vzdělání             
základní             

            
Vyučen   2 1 4     

  5,00% 16,67% 25,00%     
Vyučen s 
maturitou 

5 7 1 4 1   
50,00% 17,50% 16,67% 25,00% 20,00%   

Středoškolské 1 16 3 5   1 
10,00% 40,00% 50,00% 31,25%   50,00% 

Vysokoškolské 4 15 1 3 4 1 

40,00% 37,50% 16,67% 18,75% 80,00% 50,00% 

Celkem 

9 40 6 16 5 2 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 



  

Otázka 5 Spokojenost s čistotou města 

  
Úklid 

komunálního 

odpadu 

Čistota ulic 
Zimní údržba 

ve městě 

Péče o zeleň 

ve městě 

Osvětlení 

města 

Věk           
18 let a méně 3,33 3,33 3,00 2,33 4,33 

19 - 29 let 3,26 3,00 3,00 2,95 3,18 

30 - 45 let 3,53 2,87 3,17 2,93 3,37 

46 - 60 let 3,28 2,72 2,92 3,40 3,40 

61 let a více 3,40 2,80 2,80 3,60 4,00 

Celkem 3,36 2,89 3,01 3,09 3,39 

Pohlaví           

Muž 3,29 2,77 2,90 3,12 3,46 

Žena 3,42 3,00 3,11 3,07 3,33 

Celkem 3,36 2,89 3,01 3,09 3,39 

Vzdělání           

základní 2,00 2,00 3,00 1,00 5,00 

Vyučen 3,38 2,63 3,13 3,75 3,38 

Vyučen s 
maturitou 

3,39 3,13 3,17 3,48 3,39 

Středoškolské 3,25 2,64 3,14 3,02 3,48 

Vysokoškolské 3,52 3,16 2,68 2,81 3,23 

Celkem 3,36 2,89 3,01 3,09 3,39 

Celková 
průměrná 
spokojenost 

3,15     

 



  

Otázka č.6 Důležitost a spokojenost s dopravní obslužností ve městě 

 

D. 

dalkove 

autobus. 

dopr. 

D. 

vlak. 

spoje

ni 

D. 

autobu

s. spoj. 

MHD 

D. 

tramva

j. spoj. 

D. 

trolejb

us. 

spoj. 

D. 

mno. 

zastave

k 

D. 

rozmist

ěni 

zastave

k 

D. 

čistoty 

zastave

k 

S. 

dalkove 

autobus. 

dopr. 

S. vlak. 

spojeni 

S. 

autobus. 

spojeni 

MHD 

S. 

tramva

j. spoj. 

S. 

trolejb

us. 

spoj. 

S. mno. 

zastave

k 

S. 

rozmist

ěni 

zastave

k 

S. 

čistoty 

zastave

k 

Věk                                 
18 let a méně 1,00 4,67 2,33 3,00 4,00 4,33 3,67 2,67 4,00 4,00 4,00 4,33 2,67 4,00 3,67 3,00 

19 - 29 let 3,57 4,14 3,97 4,32 3,52 3,75 3,63 3,87 2,78 3,17 3,59 3,87 3,48 3,92 3,74 2,67 

30 - 45 let 3,10 3,54 3,89 4,19 3,14 3,46 2,85 3,63 3,20 3,48 3,44 3,88 3,60 4,04 3,96 2,74 

46 - 60 let 3,33 3,60 3,79 4,00 3,16 3,84 3,00 3,62 2,00 2,67 2,95 3,74 3,42 3,84 3,74 2,86 

61 let a více 3,50 4,00 4,60 4,60 3,67 4,00 3,80 3,80 2,50 3,50 3,40 3,20 3,33 3,60 3,60 2,20 

Celkem 3,28 3,88 3,93 4,20 3,36 3,73 3,30 3,71 2,75 3,21 3,42 3,79 3,45 3,91 3,78 2,69 

Pohlaví                                 
Muž 3,28 3,65 4,04 4,24 3,28 3,81 3,33 3,74 2,89 3,28 3,48 3,69 3,24 4,21 3,81 2,60 

Žena 3,32 4,10 3,80 4,16 3,45 3,66 3,27 3,68 2,61 3,15 3,35 3,88 3,69 3,60 3,74 2,78 

Celkem 3,28 3,88 3,93 4,20 3,36 3,73 3,30 3,71 2,75 3,21 3,42 3,79 3,45 3,91 3,78 2,69 

Vzdělání                                 
základní   4,00 3,00 5,00 2,00 5,00 5,00 4,00   4,00 4,00 5,00 2,00 4,00 3,00 1,00 

Vyučen 3,33 3,60 5,00 4,13 4,67 4,43 3,14 3,63 2,67 3,40 3,17 3,13 3,00 4,43 3,57 2,63 

Vyučen s 
maturitou 

2,70 3,17 4,00 4,47 2,25 3,82 3,00 4,00 2,63 2,36 2,79 3,78 2,88 3,61 4,00 2,79 

Středoškolské 3,57 4,24 4,10 4,36 3,70 3,76 3,49 3,66 2,43 3,24 3,62 3,91 3,64 4,03 3,92 2,54 

Vysokoškolské 3,22 3,79 3,48 3,81 3,21 3,45 3,23 3,61 3,15 3,45 3,58 3,77 3,55 3,81 3,58 2,90 

Celkem 3,28 3,88 3,93 4,20 3,36 3,73 3,30 3,71 2,75 3,21 3,42 3,79 3,45 3,91 3,78 2,69 

Celkem 
odpovědělo 

68 80 96 101 77 95 91 100 68 80 96 101 77 95 91 100 

64% 75% 90% 94% 72% 89% 85% 93% 64% 75% 90% 94% 72% 89% 85% 93% 

Celkové 
průměrné 
hodnocení 

Důležitost 3,68               

Spokoj. 3,37               

 



  

Závislost na pohlaví 



  

Otázka č.7 Důležitost a spokojenost s kulturou ve městě 

  
D. mno 

koncertů a 

festivalů 

D. kina 
D. divadelní 

představení 

D. služby 

knihoven 

D.výstavy 

veletrhy 

D.cena 

kulturních 

akci 

S. mno. 

Koncertů 

a festivalů 

S. 

kina 

S. divadelní 

představení 

S. služby 

knihoven 

S. 

výstavy 

veletrhy 

S. cena 

kulturních 

akcí 

Věk                         
18 let a méně 3,00 2,67 3,33 4,33 3,67 3,67 2,00 3,67 3,33 4,00 2,67 3,00 

19 - 29 let 3,51 3,85 3,56 3,69 3,31 4,23 3,36 3,97 3,74 3,69 3,36 2,77 

30 - 45 let 3,41 3,29 2,79 3,31 2,64 3,87 3,45 3,36 3,36 3,59 3,04 2,57 

46 - 60 let 3,09 2,91 3,16 3,48 2,83 3,84 3,39 3,39 3,48 3,39 2,87 2,64 

61 let a více 1,44 1,86 2,80 2,00 2,40 3,60 2,67 3,00 3,60 3,00 3,00 2,20 

Celkem 3,19 3,30 3,18 3,42 2,94 3,96 3,27 3,66 3,48 3,55 3,11 2,58 

Pohlaví                         
Muž 2,96 3,20 2,69 3,06 2,92 3,77 3,40 3,80 3,49 3,80 3,13 2,54 

Žena 3,43 3,40 3,65 3,75 2,96 4,15 3,18 3,38 3,61 3,32 3,08 2,73 

Celkem 3,19 3,30 3,18 3,42 2,94 3,96 3,27 3,66 3,48 3,55 3,11 2,58 

Vzdělání                         
základní 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 

Vyučen 3,63 3,50 3,13 3,00 2,75 4,00 3,63 3,75 3,50 3,63 3,13 2,63 

Vyučen s 

maturitou 

2,87 2,96 2,95 2,91 2,61 4,09 3,04 3,09 3,27 3,18 3,00 2,57 

Středoškolské 3,00 3,27 3,35 3,80 3,00 3,98 3,30 3,86 3,88 3,80 3,08 2,80 

Vysokoškolské 3,52 3,52 3,10 3,35 3,10 3,81 3,42 3,61 3,29 3,45 3,26 2,45 

Celkem 3,19 3,30 3,18 3,42 2,94 3,96 3,27 3,66 3,48 3,55 3,11 2,58 

Celkem 

odpovědělo 

103 100 105 102 103 107 103 100 105 102 103 107 

96% 93% 98% 95% 96% 100% 96% 93% 98% 95% 96% 100% 

Prům.celkové  
hodnocení 

Důležitost 3,33           

Spokojenost 3,29           

 

 

 



  

Závislost na pohlaví 



  

Otázka č.8 Zdroje informací 

  

oficiální 

webové 

stránky 

města 

Jiné 

internetové 

stránky 

Městská 

vývěska 

Regionální 

tisk 

Městské 

informační 

centrum Celkem 

Věk             
18 let a méně 1 2 0 0 0 3 

0,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

19 - 29 let 7 15 5 10 2 39 

6,5% 14,0% 4,7% 9,3% 1,9% 36,4% 

30 - 45 let 7 10 2 11 0 30 

6,5% 9,3% 1,9% 10,3% 0,0% 28,0% 

46 - 60 let 4 4 2 13 2 25 

3,7% 3,7% 1,9% 12,1% 1,9% 23,4% 

61 let a více 2 0 4 4 0 10 

1,9% 0,0% 3,7% 3,7% 0,0% 9,3% 

Celkem 21 31 13 38 4 107 

Celkem v % 19,6% 29,0% 12,1% 35,5% 3,7% 100,0% 

Pohlaví             

Muž 11 15 2 22 2 52 

  10,3% 14,0% 1,9% 20,6% 1,9% 48,6% 

Žena 10 16 11 16 2 55 

  9,3% 15,0% 10,3% 15,0% 1,9% 51,4% 

Celkem 21 31 13 38 4 107 

Celkem v % 19,6% 29,0% 12,1% 35,5% 3,7% 100,0% 

Vzdělání             
základní 1 0 0 0 0 1 

0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Vyučen 0 1 2 4 1 8 

0,0% 0,9% 1,9% 3,7% 0,9% 7,5% 

Vyučen s maturitou 3 6 4 8 2 23 

2,8% 5,6% 3,7% 7,5% 1,9% 21,5% 

Středoškolské 11 12 5 15 1 44 

10,3% 11,2% 4,7% 14,0% 0,9% 41,1% 

Vysokoškolské 6 12 2 11 0 31 

5,6% 11,2% 1,9% 10,3% 0,0% 29,0% 

Celkem 21 31 13 38 4 107 

Celkem v % 19,6% 29,0% 12,1% 35,5% 3,7% 100,0% 

 



  

Otázka č.9 Spokojenost s informacemi 

  
přesnost 

informací 

množství 

informací 

aktuálnost 

informací 

pravdivost 

informací 

Věk         
18 let a méně 4,33 4,00 5,00 4,00 

19 - 29 let 3,18 3,23 3,31 3,15 

30 - 45 let 3,27 3,63 3,57 3,43 

46 - 60 let 3,36 3,12 3,36 3,28 

61 let a více 2,80 3,80 4,00 3,60 

Celkem 3,24 3,39 3,50 3,33 

Pohlaví         
Muž 3,19 3,38 3,44 3,33 

Žena 3,29 3,40 3,56 3,33 

Celkem 3,24 3,39 3,50 3,33 

Vzdělání         
Základní 5,00 4,00 5,00 4,00 

Vyučen 3,38 3,13 3,50 3,00 

Vyučen s maturitou 3,30 3,52 3,43 3,48 

Středoškolské 3,11 3,45 3,59 3,34 

Vysokoškolské 3,29 3,26 3,39 3,26 

Celkem 3,24 3,39 3,50 3,33 

Celková 
spokojenost 

3,37 

   



  

Otázka č.10 Důležitost a spokojenost se sportovním zařízením 

  
D. 

možnosti 

sportování 

D.množství 

sport.zařízení 

D.úrovně 

sport. 

Zařízení 

D.ceny 

sport. 

zařízení 

S. 

možnosti 

sportování 

S.množství 

sport.zařízení 

S.úrovně 

sport. 

Zařízení 

S.ceny 

sport. 

zařízení 

Věk                 
18 let a méně 2,33 2,67 3,00 3,00 3,33 3,67 3,67 2,33 

19 - 29 let 3,95 3,87 3,90 3,79 3,64 3,38 3,69 3,13 

30 - 45 let 3,57 3,30 3,30 3,33 3,23 3,27 3,27 3,17 

46 - 60 let 3,32 3,56 3,64 3,64 2,84 3,16 2,92 2,92 

61 let a více 2,50 3,00 3,00 3,50 2,00 3,00 3,00 3,00 

Celkem 3,57 3,55 3,59 3,58 3,25 3,29 3,35 3,06 

Pohlaví                 
Muž 3,60 3,54 3,50 3,48 3,35 3,54 3,54 3,31 

Žena 3,55 3,57 3,68 3,68 3,15 3,06 3,17 2,83 

Celkem 3,57 3,55 3,59 3,58 3,25 3,29 3,35 3,06 

Vzdělání 
                

základní 3,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 

Vyučen 3,63 3,50 3,13 4,38 2,63 3,50 3,00 3,13 

Vyučen s 

maturitou 

3,48 3,38 3,52 3,90 2,95 3,29 3,29 3,05 

Středoškolské 3,67 3,71 3,79 3,52 3,26 3,24 3,36 2,95 

Vysokoškolské 3,52 3,45 3,45 3,17 3,59 3,31 3,48 3,28 

Celkem 3,57 3,55 3,59 3,58 3,25 3,29 3,35 3,06 

Průměrné 
celkové 

hodnocené 

důležitost 
3,57 

      

spokojenost 
3,24 

      

 



  

 

 

 

Závislost na pohlaví 

 

 



  

Otázka č. 11 Vnímání města 

  Zajímavost 

Historické-

moderní 

Finanční 

náročnost 

Orientace 

města Bezpečnost Čistota Zábava Dostupnost Pestrost Významnost Přehlednost Vyjmečnost 

Věk                         
18 let a méně 2,67 3,33 3,00 3,67 3,33 2,33 3,67 4,33 3,67 3,33 4,33 3,33 

19 - 29 let 3,54 3,18 3,08 3,36 2,54 2,41 3,10 4,05 3,28 3,56 3,44 3,26 

30 - 45 let 3,63 3,37 2,73 3,40 2,93 2,43 3,43 3,57 3,40 3,47 3,20 3,13 

46 - 60 let 3,76 3,28 2,40 2,60 2,60 2,20 3,16 3,16 3,64 3,88 2,92 3,72 

61 let a více 3,20 3,20 2,60 3,20 2,60 2,00 3,20 3,00 3,20 4,00 3,00 3,00 

Celkem 3,56 3,26 2,78 3,19 2,69 2,33 3,23 3,62 3,40 3,64 3,23 3,31 

Pohlaví                         
Muž 3,44 3,23 2,92 3,10 2,75 2,46 3,37 3,65 3,38 3,67 3,25 3,48 

Žena 3,67 3,29 2,64 3,27 2,64 2,20 3,11 3,58 3,42 3,62 3,22 3,15 

Celkem 3,56 3,26 2,78 3,19 2,69 2,33 3,23 3,62 3,40 3,64 3,23 3,31 

Vzdělání                         
základní 2,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 5,00 5,00 3,00 2,00 5,00 4,00 

Vyučen 3,38 3,38 1,63 2,38 3,00 1,88 3,25 2,38 3,88 3,75 2,50 2,88 

Vyučen s 
maturitou 

3,52 3,35 2,61 3,48 2,83 2,09 3,22 3,74 3,22 3,91 3,39 3,83 

Středoškolské 3,70 3,27 2,98 3,23 2,61 2,39 3,11 3,82 3,59 3,77 3,34 3,27 

Vysokoškolské 3,48 3,13 2,97 3,13 2,58 2,58 3,35 3,52 3,16 3,29 3,10 3,06 

Celkem 3,56 3,26 2,78 3,19 2,69 2,33 3,23 3,62 3,40 3,64 3,23 3,31 

 

 



  

Otázka č. 12 Otevřená otázka – možnost vyjádřit svůj názor 

  
Špatná kvalita 

ovzduší Malá bezpečnost Vysoká nezaměstnanost 

Nedostatek dětských 

hřišť 

Množství bezdomovců v 

dopravních prostředcích 

MHD Celkem 

Věk             
18 let a méně 0 0 0 0 1 1 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 1,47% 

19 - 29 let 8 3 5 2 3 21 

11,76% 4,41% 7,35% 2,94% 4,41% 30,88% 

30 - 45 let 13 3 5 4 0 25 

19,12% 4,41% 7,35% 5,88% 0,00% 36,76% 

46 - 60 let 9 2 0 0 2 13 

13,24% 2,94% 0,00% 0,00% 2,94% 19,12% 

61 let a více 5 0 0 0 2 7 

7,35% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 10,29% 

Celkem 35 8 10 6 9 68 

Celkem v % 51,47% 11,76% 14,71% 8,82% 13,24% 100,00% 

Pohlaví             

Muž 18 0 2 0 4 16 

  26,47% 0,00% 2,94% 0,00% 5,88% 39,02% 

Žena 17 8 8 6 5 25 

  25,00% 11,76% 11,76% 8,82% 7,35% 60,98% 

Celkem 35 8 10 6 9 68 

Celkem v % 51,47% 11,76% 14,71% 8,82% 13,24% 100,00% 

Vzdělání             
Vyučen 3 0 0 0 0 3 

4,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 

Vyučen s maturitou 9 0 5 2 2 18 

13,24% 0,00% 7,35% 2,94% 2,94% 26,47% 

Středoškolské 14 5 5 0 4 28 

20,59% 7,35% 7,35% 0,00% 5,88% 41,18% 

Vysokoškolské 9 3 0 4 3 19 

13,24% 4,41% 0,00% 5,88% 4,41% 27,94% 

Celkem 35 8 10 6 9 68 

Celkem v % 51,47% 11,76% 14,71% 8,82% 13,24% 100,00% 

 


