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1 Úvod 

Místní správa je jednou z cest, pomocí níţ jsou občanům daného území poskytovány 

veřejné sluţby. Mezi veřejné sluţby, tedy sluţby, které poskytují města a obce, patří 

podstatná část vzdělávacích sluţeb, sociální sluţby, sluţby týkající se správy a údrţby 

veřejné zeleně nebo udrţení a zajištění bezpečnosti. 

Místní správa prošla, a dá se říci, ţe stále prochází transformací. Transformace probíhá 

především tam, kde je moţné poskytování sluţeb, původně poskytovaných městem, 

přenechat soukromým subjektům. K tomuto kroku se města uchylují především s cílem 

zefektivnění vlastní činnosti. [5] 

Díky vstupu České republiky do Evropské unie, otevírání státních hranic a stále 

rychlejší globalizaci, jsou obce a města vystavena silným konkurenčním tlakům. Proto jsou 

poznatky moderního marketingu stále více uplatňovány právě v managementu místní 

správy. Město, totiţ musí v silné konkurenci ostatních měst bojovat o kaţdého občana, 

investora, turistu, či návštěvníka. Sestavení marketingové koncepce v jejich podmínkách, 

však není vůbec snadné. Sloţitost vychází z toho, ţe místní správa na straně jedné vytváří 

určitý trţní produkt, který poskytuje svým občanům a na straně druhé, ono samo  

je produktem, který je potřeba prodat.  

Hlavním úkolem města je poznat potřeby a přání svých obyvatel a poskytnout jim 

právě takové sluţby, které je uspokojí. Město má hned několik důvodů proč vytvářet 

občanům ideální ţivotní podmínky. Kromě významu, který občan získává jako zdroj 

příjmů do městské pokladny, má pro vedení města neopomenutelný význam v roli  

občana – voliče. 

Cílem diplomové práce, na téma Měření spokojenosti obyvatel se sluţbami města,  

je analýza spokojenosti obyvatel města Nový Jičín se současným stavem a nabídkou 

vybraných sluţeb. Cílem je zanalyzovat občanskou spokojenost se zajištěním, kvalitou  

a úrovní sluţeb poskytovaných přímo městem nebo sluţeb, jejichţ zajištění město přeneslo 

na soukromé subjekty. Dílčím cílem práce je na základě analýzy dat, získaných 

z dotazníkového šetření, formulovat návrhy ke zlepšení a zefektivnění činnosti,  

tak, aby došlo k naplnění přání a potřeb zákazníků (občanů) a zároveň byl zajištěn trvalý  

a udrţitelný rozvoj města. 



 

7 

2 Charakteristika města Nový Jičín 

Město Nový Jičín leţí v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském 

kraji. Město je správním, hospodářským a kulturním centrem novojičínského okresu.  

Viz příloha 2. 

 

 

2.1 Historie města 

Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z roku 1313, kdy král Jan Lucemburský 

vydal listinu, udělující městu právo vybírat clo a mýto. Vznik Nového Jičína se tak váţe 

k datu udělení tohoto privilegia. Původní zakládací listina není dochována. [31] 

Počátkem 14. století získal město představitel významného šlechtického rodu  

Vok z Kravař. Z období pánů z Kravař pochází původní gotická podoba nynějšího 

Ţerotínského zámku, městské opevnění a základ městského znaku. [31] 

Důleţitým obdobím pro rozvoj města byla 1. polovina 16. století, kdy zde působil 

rod Ţerotínů. Ţerotínové se zapsali do historie města zejména přebudováním gotické tvrze 

z Kravař na pohodlné renesanční sídlo – nynější Ţerotínský zámek. Šestnácté století bylo 

pro město obdobím hospodářského rozkvětu řemesel. Město bohatlo vařením  

a šenkováním piva a rozvíjelo se soukenictví. Vlivem řemesel a obchodu bohatla městská 

pokladna a město bylo natolik ekonomicky silné, ţe od Ţerotínů roku 1558 odkoupilo 

jejich panství. Vykoupilo se z poddanství a stalo se svobodné. Nový Jičín se tímto stal 

městem komorním a podřízeným jen královské koruně. Na krátkou dobu se zásluhou 

"zimního krále" Friedricha roku 1620 stalo městem královským. [31] 

První polovina 17. století byla naopak pro město obdobím nestability, 

náboţenských a politických bojů ohroţujících jeho svobodu. Roku 1621 přepadlo a pobilo 

vojsko markraběte krnovského na území města oddíl Španělů. Při bitvě město vyhořelo  

a brzy na to jej postihla morová rána. [31] 

Význam města vzrostl v roce 1775, kdy jej Marie Terezie prohlásila za svobodné 

municipální město. Zavedením státních úřadů se stal sídlem okresního hejtmanství, berního 

úřadu, okresního a krajského soudu. Díky tomu se stalo město přirozeným právním, 

hospodářským a kulturním centrem. [31] 

V období před 1. světovou válkou převaţovalo ve městě německé obyvatelstvo. 

Národnostní rozdíly měly silný vliv na ţivot ve městě a po nástupu fašismu se Nový Jičín 

stal baštou Henleinovy strany. Od října 1938 do května 1945 bylo město součástí 
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Německa. I kdyţ během války ve městě nedošlo k ţádným bojovým akcím  

ani bombardování, bylo město poznamenáno hospodářským úpadkem. Rudá armáda  

do města vstoupila 6. května 1945. Po osvobození se sem vrátilo nejen původní 

obyvatelstvo, ale přicházeli noví obyvatelé z různých zemí. Po odsunu Němců se poměr 

národnostního sloţení obyvatelstva obrátil a hospodářský, společenský i kulturní ţivot 

navázal na předválečné poměry. [31] 

 

 
2.1.1 Městský znak a prapor 

Znaky, erby, prapory a jiné symboly města lze přirovnat k tomu, co v marketingu 

znamená pro produkt logo. Jsou jedním z komunikačních prvků města, kterým se město 

navenek prezentuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský znak 

Podoba městského znaku pochází z pečeti z konce 14. století a odkazuje na rod pánů 

z Kravař. Znakem je červený štít, v němţ ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká 

zeleně oděné rámě drţící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely. Ustálenými městskými 

barvami je červená a zelená. [31] 

 

Městský prapor 

 Konečná podoba městského praporu byla vybrána zastupitelstvem města v roce 

1996 ze čtyř návrhů pana Jana Zemánka. Na praporu jsou pouţity historické prvky města. 

List tvoří červená ţerďová část s polovinou zavinuté střely. Vlající část je bílá se zeleným 

Obr. 2.1 Městský znak a prapor 

Zdroj: [31] 
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svislým vlnkovitým pruhem se třemi prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy. Zelený pruh 

na středu přiléhá k bílé zavinuté střele. [31] 

 

 

2.1.2 Historické památky 

Vzhledem k mimořádné koncentraci historických budov a jejich urbanistické hodnotě 

bylo město v roce 1967 prohlášeno městskou památkovou rezervací. 

O novojičínském Masarykově náměstí se říká, ţe je nejkrásnější na sever od Alp. 

Jeho půdorysná osnova patří do zakladatelského proudu českých a moravských měst  

na konci 13. století a svou pravidelností se řadí k vrcholům urbanismu. [15]  

Uprostřed náměstí stojí barokní pískovcový morový sloup a socha tančících sedláků 

v německém kravařském kroji od Franze Barwiga. Po 116 letech se na náměstí vrátila 

socha svatého Mikuláše. Po rekonstrukci přibyla unikátní světelná fontána času. [23]  

Viz příloha 3. 

Stará pošta je jednou z nejkrásnějších budov na náměstí. Je to renesanční budova 

z roku 1563, která je charakteristická dvěmi arkádami a představuje vrchol měšťanské 

renesance. Tento dům dokládá bohatství novojického purkmistra Ondřeje Řepy.  

Dnes je tato budova sídlem Městského kulturního střediska. [31] Viz příloha 3. 

Pozdně renesanční dům U Bílého anděla je dílem jednoho z nejslavnějších 

novojičínských architektů Huga Bluma. V budově nepřetrţitě od roku 1716 sídlí lékárna. 

[31] Viz příloha 3. 

Ţerotínský zámek byl původně kamenným domem, přestavěný kolem roku 1380 

Vokem VI. z Kravař. V 15. století byl rozšířen a renesančně přestavěn. Vzhled zámku  

i interiérů se změnil v druhé polovině 19. století, kdy došlo k částečnému zbourání atiky 

nad obvodovým zdivem. Nyní v prostorách zámku sídlí Muzeum Novojičínska, jehoţ 

expozice poskytují přehled o vývoji kloboučnické módy a historii města. V historických 

sálech se pak pravidelně konají muzejní výstavy. [31] Viz příloha 3. 

V blízkosti Ţerotínského zámku stojí Kavárna Praha. Jedná se o mohutný patrový 

dům z roku 1899 s bohatě členěnou nebarokní fasádou. Ústředním prostorem je objekt 

hlavní kavárny s bohatou minulostí. Ve své době tehdejší kavárna „Heinrichshof“ patřila 

mezi ty nejlepší a nejvybranější. [23] Viz příloha 3. 

Budova Beskydského divadla je novorenesanční budova bývalého spolkového 

domu. Je dílem vídeňského stavitele Otta Thienemanna. Pod historickou fasádou se skrývá 
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jedno z nejmodernějších divadel u nás. Název divadla navazuje na název stálé 

profesionální divadelní scény, která ve městě působila v průběhu 50. a 60. let. [31]  

Viz příloha 3. 

Po Kostelní ulici dojdeme aţ k Farnímu chrámu Nanebevzetí Panny Marie . První 

zmínka o této monumentální barokní stavbě pochází z roku 1366. Věţe farního kostela 

jsou dominantou celého města. Vnitřní výzdobu tvoří sochy sochaře Ondřeje Zahnera 

z roku 1739 a sochy Jana Kammereita z roku 1757. Oltářní plátno namaloval  

Eliáš František Herbert a nádherné barokní zpovědnice jsou dílem novojičínských 

řemeslníků. [15] Viz příloha 3. 

Španělská kaple byla postavena v roce 1621 na místě masakru, při němţ bylo zabito 

přes 500 španělských vojáků. Nad jejím hromadným hrobem byla postavena kamenná 

poutní kaple, která se stala oblíbeným poutním místem. [31] Viz příloha 3. 

Na konci města, v malém parku, stojí Hücklovy vily. Tehdejší majitelé kloboučnické 

továrny Hücklové vybudovali celkem čtyři módní novorenesanční rezidence.  

Tyto rezidence slouţily jako reprezentativní prostory. Na realizaci prvních dvou vil 

v letech 1880-1882 se podílel vídeňský stavitel Otto Thienemann. Další z vil, z roku 1898, 

náleţí k vrcholům pozdního historizmu a představuje zámecké sídlo anglického typu. 

Poslední vila, postavená roku 1904, představuje moderní typ zahradního domu. [15]  

Viz příloha 3. 

Nový Jičín má velké mnoţství významných historických památek. Kromě  

jiţ jmenovaných za zmínku stojí budova Radnice, Scheitenhauerův dům, Laudonův dům, 

budova Komerční banky, budova vlakového nádraţí, Bašta, budova městského kina 

Květen, Tyršova škola a mnoho dalších. [31] 

 

 

2.2 Vnější marketingové prostředí 

Vnější marketingové prostředí zahrnuje široké okolí města a tvoří jej vlivy,  

které ovlivňují fungování města jako celku. Z vnějšku je město ovlivňováno geografickým 

prostředím, demografickými, ekonomickými, technickými a technologickými změnami. 

Neméně na město působí kulturní, přírodní nebo politicko-regulativní podmínky.  
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2.2.1 Přírodní prostředí 

Město Nový Jičín se nachází na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji. Město leţí v nadmořské výšce 284 m n. m. (Masarykovo 

náměstí). Celková rozloha je 4 478 ha. [31]  

Město zaujímá strategickou polohu v koridoru Moravské brány, která předurčuje 

budování významných zařízení technické infrastruktury celostátního a mezinárodního 

významu. Nový Jičín leţí na mezinárodní silnici E-462 a v blízkosti mezinárodního letiště 

Leoš Janáček Ostrava Airport, které je druhé největší letiště v České republice. [31] 

Nachází se v blízkosti mezinárodního ţelezničního koridoru Německo - Slovensko,  

který je v úseku Přerov - Ostrava v souběhu s koridorem Rakousko - Polsko. Napojení  

na tento koridor je zajištěno lokální jednokolejovou tratí ve směru Nový Jičín - Suchdol 

nad Odrou. [32] 

Území Nového Jičína patří do chráněné krajinné oblasti Beskydy a Poodří  

a do dvou velkoplošných přírodních parků Podbeskydí a Oderské vrchy. Část území patří 

do ochranného pásma přírodní rezervace Svinec, která se nachází mezi obcemi  

Nový Jičín – Kojetín a obcí Starý Jičín. Mimo mnoho vzácných a chráněných druhů 

ţivočichů a rostlin se na Svinci nachází ski areál s 470 metrů dlouhou a 120 metry 

převýšenou sjezdovkou. Pod svahem Svince pramení Oční studánka. Název získala 

z pověsti o zázračnosti vody, která mnoha nemocným v minulosti vyléčila oči. [32] 

Městem protéká říčka Jičínka a Grasmanka. Na území se nachází vodní nádrţ 

Čerťák o výměře 3,5 ha nebo vodní nádrţ Bocheta, slouţící k rekreaci a sportovnímu 

rybaření.  

Ve městě je typické podnebí pro vnitrozemní oblasti s průměrnou roční teplotou 

7,8° C. Průměrné červencové teploty se pohybují mezi 16° C a 18°C, průměrné lednové 

pak od 3° C aţ 2° C pod nulou. Na území v průměru spadne 760 mm sráţek ročně. 

Převaţují větry jihozápadního směru o rychlosti 3 – 6 m/s. [31] 

 

 

2.2.2 Demografické prostředí 

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ţije ve městě k 26. březnu 2011 

celkem 23 909 obyvatel. Tento počet obyvatel jej v porovnání s ostatními městy České 

republiky řadí na 50 místo. V počtu převyšují ţeny o 965 a tvoří 52,02 % obyvatel, 

zatímco muţi tvoří 47,98 %. Obr. 2.2 znázorňuje věkovou strukturu obyvatel. Největší 
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zastoupení mají obyvatelé ve věku 15 – 64 let, kteří tvoří 70,5 % obyvatel.  

Lidé v předproduktivním věku do 14 let tvoří 14,9 % a lidé v poproduktivním věku,  

tj. 65 let a více tvoří 14,6 % obyvatel. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé bez vzdělání a s neukončeným vzděláním tvoří 23% obyvatel, s výučním 

listem tvoří 28 %, s maturitou 26 %, vyšší odborné vzdělání mají 4 % obyvatel  

a vysokoškolského stupně vzdělání dosáhlo 9 % obyvatelstva. [31] 

Trendem ve vývoji počtu obyvatel se v posledních deseti letech, projevuje  

spíše úbytek. Tento trend je způsobem stagnující, resp. jen mírně rostoucí porodností  

a zvyšujícím se počtem migrujících obyvatel odcházejících se z města.  

 

 

2.2.3 Ekonomické prostředí 

Podle Obchodního a Ţivnostenského rejstříku na území města k 3. březnu 2012 

funguje celkem 5 155 podnikatelských subjektů. Nejvíce je zastoupená oblast prodeje 

spotřebního zboţí, sluţeb a oblast pohostinství. [29] 

Průměrná míra nezaměstnanosti je na úrovni 10,35 %. Své zaměstnání  

má 10 415 obyvatel z celkového počtu 11 617 ekonomicky aktivních. [21] 

Odvětvová skladba se za posledních pět let příliš nezměnila, pro město je stále 

typická strojírenská výroba a kloboučnický průmysl. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem 

je společnost Visteon – Autopal, s. r. o. Firma je předním světovým výrobcem světelné, 

Zdroj: [21], obr. vlastní zpracování 

15 aţ 64 let

70,5%
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65 a více let

14,6%

Obr. 2.2 Věková struktura obyvatel 
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chladící a klimatizační techniky pro osobní automobily různých světových značek.  

Visteon – Autopal, s. r. o. zaměstnává více neţ tři tisíce lidí. [39] 

Dalším významným zaměstnavatelem je VOP CZ, s. p., jehoţ hlavním cílem 

podnikání je oblast vojenské techniky, strojírenské výroby, zkušebnictví, výzkumu  

a vývoje vojenského materiálu, výzbroje, výbušnin a zajišťování servisní a technické 

pomoci vojskům. [40] 

Ve městě funguje slavná společnost s historickou tradicí na výrobu pokrývek hlavy 

a klobouků Tonak, a. s. Tradice výroby klobouků v Novém Jičíně sahá aţ do roku 1799. 

V současné době společnost zaměstnává téměř 700 pracovníků. [38] 

Pro období let 2007 – 2013 město v oblasti rozvoje vytvořilo a schválilo dokument 

“Strategický plán rozvoje města”. Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města. 

Základním východiskem je dlouhodobá strategická vize do roku 2025, která by měla být 

naplněna postupným plněním krátkodobých a střednědobých cílů a stanovených priorit. Za 

klíčové oblasti jsou povaţovány lidské zdroje, kvalita ţivota, podnikatelské prostředí, 

infrastruktura, ţivotní prostředí a zemědělství a cestovní ruch a turismus. [37] 

 Za pomocí finančních prostředků z programů IOP, ROP, OPVK, OPŢP, OPLZZ, 

OPPI z Evropské unie město realizuje rozvojové projekty. V současné době  

je v rozpracované fázi celkem 16 projektů, které se týkají především ţivotního prostředí  

a rozvoje lidských zdrojů. [37] 

 V roce 2011 byl dokončen projekt CTPark Nový Jičín s cílem vybudovat 

průmyslovou zónu se zaměřením na lehkou výrobu a logistiku. [31] 

 Za účelem podpory podnikatelů město kaţdoročně pořádá „Veletrh Novojičínska“. 

Jde o výstavní akci, která místním podnikatelům přináší moţnost prodeje, představení  

a nabídky jejich produktů a sluţeb. [31] 

 

 

2.2.4 Sociálně – kulturní prostředí 

Nový Jičín nabízí bohaté vyţití v mnoha kulturních zařízeních. Ve formě 

příspěvkové organizace funguje Beskydské divadlo Nový Jičín a Kino Květen. Městské 

kulturní středisko, přísp. organizace města (dále MKS) podporuje aktivní i pasivní kulturní 

ţivot občanů. Kromě programové nabídky poskytuje pomoc kulturním iniciativám  

a podporuje vznik a realizaci kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Součástí 
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MKS je Městská knihovna s regionální působností, výstavní síň v objektu Stará pošta, 

Klub galerka, čajovna Archa, amfiteátr a kamenné divadlo na Skalkách. [27] 

MSK také zajišťuje program „Novojičínské léto“, kdy od začátku června do konce 

srpna na Masarykově náměstí, nebo přilehlých městských lokalitách probíhají koncerty  

bez výběru vstupného. Viz příloha 4. Novojičínské léto ukončuje tradiční,  

od roku 1993 organizovaná, „Slavnost města“. Slavnost připomíná významné historické 

události a ke zhlédnutí nabízí mnoho zajímavých dobových vystoupení, historických 

přehlídek a koncertů místních i jiných hudebních skupin. [31]  

Mezi významné akce konané v průběhu roku, kromě tradičních lednových  

a únorových plesů pořádaných zájmovými organizacemi, patří recesistické dubnové 

„Pálení čarodějnic“. V období adventu „Vánoční jarmark“ s doprovodným kulturním 

programem. [31] Viz příloha 5. 

V rámci projektu „Nový Jičín – město klobouků“, našla v objektu historického 

měšťanského domu, kde zemřel slavný rakouský vojevůdce Gideon von Laudon, prostor 

interaktivní expozice, která má přiblíţit a oţivit tradici kloboučnictví. Expozice  

je věnována technologickému procesu výroby klobouků. Rozdělena je do 3 částí – 

Technologie výrobního procesu, ta je věnována postupu proměny materiálu v jednotlivých 

fázích zpracování. Druhá část Ateliér je věnována úpravě klobouků na strojích,  

kde dochází k dotvarování a lisování pokrývek hlavy. Závěrečná část Zkoušírna nabízí 

moţnost k vyzkoušení mnoţství různých klobouků, čepic a dalších doplňků. [28]  

Ve volném čase mohou obyvatelé a návštěvníci města navštívit areál s krytým  

i venkovním bazénem, sportovní halu, venkovní fotbalový stadion s atletickou dráhou, 

krytý zimní stadion. V zimním období je v provozu zimní stadion a ski areál „Svinec“, 

jehoţ součástí je dětský kopec zvaný „Včelínek“. Během celého roku je moţné vyuţít 

volně přístupná hřiště, hřiště při základních školách, freestyle park, motokrosovou trať  

a několik dětských hřišť. Pro cyklisty je vybudováno celkem devět cyklotras a v současné 

době město jedná o moţné výstavbě dalších dvou cyklostezek. Na předměstí se nachází 

Ranč Hermelín, nabízející aktivity spojené s koňmi a hipoturistikou, Areál na Skalkách  

je vybaven minigolfových hřištěm s osmnácti drahami. [31] 

Město podporuje různé druhy sportů. Tradičním sportem pro město je basketbal. 

Basketbalový klub Unibon Nový Jičín, s dřívějším názvem Mlékárna Kunín, získal 

v letech 1998-1999 titul Mistra České republiky a pětkrát se stal vítězem Českého poháru. 

[20] Šedesátiletou tradici má také muţský hokejový celek, v současné době pod hlavičkou 

HC GEDOS Nový Jičín, který nastupuje ve třetí nejvyšší soutěţi – 2. lize. [24] 
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Kromě těchto dvou typických sportů úspěchy přináší také fotbal (FK Nový Jičín 

muţi a junioři), volejbalový oddíl TJ Nový Jičín nebo Klub vodních sportů Laguna Nový 

Jičín, který dosahuje výborných výsledků ve Středoevropském poháru mládeţe  

ve sportovním potápění a Světovém poháru CMAS v plavání. [25] 

 V oblasti sportu a volného času funguje mnoho organizací, sdruţení, spolků  

a klubů. Mezi nejvýznamnější patří Junák-svaz skautů a skautek ČR a Středisko volného 

času Fokus, které nabízí řadu krouţků, kurzů, letních táborů a akcí pro děti i dospělé. [31] 

Nový Jičín je obcí s rozšířenou působností. V rámci své působnosti spravuje školy  

a školská zařízení. Celkem na území města fungují čtyři mateřské školy (z toho jedna 

soukromá), čtyři základní školy, šest škol středních (z toho jedna soukromá), soukromá 

vysoká škola a základní umělecká škola. [31] 

Město disponuje rozsáhlou sítí zdravotnických zařízení a lékáren. Největším 

zdravotnickým zařízením je Onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín a Nemocnice 

s poliklinikou, a. s., která je od 1. ledna 2012 členem skupiny Agel. Dále se na území 

soustřeďují soukromé ordinace odborných a praktických lékařů, několik pracovišť 

zdravotních pojišťoven a Záchranná zdravotnická sluţba. [31] 

Sociální sluţby jsou zpracovány v Katalogu sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících 

na území města Nový Jičín vydaném v roce 2010. Na území města funguje přes dvacet 

sociálních zařízení, organizací či sdruţení, zabývající se poskytováním sociálních sluţeb, 

sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením a pro seniory. Funguje zde pobočka organizace 

nevidomých a slabozrakých a denní stacionář pro podporu lidí s mentálních postiţením. 

Odbor sociálních věcí města na území provozuje 4 kluby seniorů. [31] 

Město neustále investuje nemalé prostředky do úpravy kulturních zařízení  

a veřejného prostranství. V roce 2009 prošlo Masarykovo náměstí kompletní rekonstrukcí 

a modernizací, která měla zpříjemnit ţivot nejen místním občanům, ale jejím cílem je také 

přilákat do města více návštěvníků a turistů. Tento projekt byl financován z prostředků, 

Regionální operačního programu Moravskoslezského kraje na občanskou vybavenost  

a veřejná prostranství. Z těchto peněz byl také financován plánovaný projekt revitalizace 

pozemku bývalých zahrad pod Gymnáziem na sportovně-parkový areál s in-line dráhou  

a cyklotrasou. [19] 

Velký důraz město klade na ekologii a ţivotní prostředí. Město zřizuje Technické 

sluţby, jejichţ hlavní činností je správa a údrţba veřejné zeleně, nakládání s odpady včetně 

nebezpečných odpadů, údrţba a opravy veřejného osvětlení nebo správa a údrţba místních 
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komunikací včetně dopravního značení. Zároveň také provozuje 4 autobusové linky 

bezbariérové městské hromadné dopravy. [30] 

V 1. ročníku soutěţe kolektivního systému Asekol ve zpětném odběru 

elektrozařízení, se Nový Jičín v  rámci Moravskoslezského kraje umístil na 1. místě. Město 

dosáhlo úspěchu také v soutěţi „Zelená informacím“, která probíhala pod záštitou 

ministerstva ţivotního prostředí, kde odborníci z veřejného, akademického i soukromého 

sektoru hodnotili informovanost o stavu ţivotního prostředí. [31] 

 

 

2.2.5 Politicko–právní prostředí 

Politicko-právní prostředí obce je dáno zákony, vyhláškami a předpisy, kterými  

je obec vymezena a kterými se musí řídit. Zároveň však obec vydává vlastní právní normy 

závazné na daném území.  

Zákony, kterými se musí obec (město) řídit jsou např. zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), který mj. vymezuje území obce, orgány obce, jejich pravomoce  

a členy. Sestavování a tvorba rozpočtu musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanoví pravidla hospodaření 

s finančními prostředky územních samosprávných celků. V souvislosti s rozpočtem 

a kontrolou hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky platí zákon  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nebo zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných celků. Při zadávání veřejných zakázek  

na zajišťování a poskytování veřejných sluţeb se musí řídit zákonem č. 420/2004 Sb.,  

o veřejných zakázkách a dále existuje mnoho dalších zákonů upravujících kaţdodenní 

běţnou činnost města a jejích orgánů.  

Činnost Městského úřadu je vymezena Organizačním řádem, jeţ vychází ze zákona 

o obcích a je závazný pro starostu, místostarosty, tajemníka a zaměstnance města. 

Organizační řád vymezuje orgány města, postavení a působnost městského úřadu a jeho 

vztahy k jiným orgánům veřejné správy. Člení Městský úřad na odbory, oddělení a úseky. 

[31] Viz příloha 6 

Zastupitelstvo obce vydává obecně závazné vyhlášky a směrnice obce,  

jimiţ upravuje běţný ţivot ve městě a které jsou platné na území města. Na základě obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2003 je jako orgán města zřízena Městská policie. [31] 
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2.2.6 Technické a technologické prostředí 

Město provozuje vlastí oficiální internetové stránky na adrese www.novyjicin.cz. 

V nedávné době prošly modernizací a redesignem. Informace jsou rozděleny podle cílové 

skupiny do oddílů Město, Úřad a veřejná správa, Turista a Rozvoj města, podnikatel.  

Na stránkách průběţně probíhají ankety na různá aktuální témata a funguje  

zde také elektronická úřední deska. [31] Viz příloha 7. 

 „Novojičínský zpravodaj“ je zdarma vydávaný měsíčník, který je občanům 

doručován do poštovních schránek, dále je dostupný v Informačním centru  

nebo v elektronické podobě na stránkách města. Významným způsobem město 

spolupracuje s televizní stanicí TV POLAR a ve spolupráci provozuje městské internetové 

televizní vysílání. 

Turistické informační centrum (dále TIC) má funkci v oblasti poskytování 

informací návštěvníkům a turistům, informuje o sportovních a kulturních akcích, 

vlakových a autobusových spojích a pomáhá občanům při zajišťování potřebných sluţeb 

spojených s turistickým servisem. V TIC je také moţné zakoupit tradiční propagační 

materiály, jako pohlednice, prospekty, broţury, mapy, publikace, plakáty, kalendáře nebo 

upomínkové předměty. Na webových stránkách TIC návštěvníci najdou přehledný 

kalendář kulturních akcí, moţnost předprodeje vstupenek, tipy na výlety, mapy, turistické 

trasy a podrobné informace o ubytovacích a stravovacích sluţbách. [23] 

V závěru roku 2011 spustilo TIC Mobilního průvodce. Tato aplikace na mobilní 

telefon obsahuje rozsáhlý katalog ubytovacích, stravovacích, sportovních a kulturních 

zařízení. Aplikace je dostupná nonstop na téměř všech typech mobilních telefonů 

podporující technologii Bluetooth nebo WiFi. [23] 

Za účelem zvyšování informační gramotnosti veřejnosti, město vybudovalo  

tři informační a dva internetové kiosky. Kiosky umoţňují občanům bezplatný přístup 

k internetu, moţnost získat aktuální informace nebo odesílat e-mailové zprávy. Kiosky 

jsou umístěny na veřejném místě a jsou v provozu 24 hodin denně. [31] 

Propagaci města napomáhají také kontakty a spolupráce v oblasti kultury, sportu, 

mládeţe, sociální oblasti, komunální oblasti a turismu se zahraničními městy. Nový Jičín 

spolupracuje s italským městem Novellara, ve Spolkové Republice Německo s městem 

Görlitz a Ludwigsburg, Kremnicou na Slovensku, Świetochlowicemi v Polsku a městem 

Epinal ve Francii. [31] 
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Celý okres Nový Jičín je součástí Euroregionu Silesia. Hlavním úkolem  

tohoto „česko-polského sdruţení“ je podpora a realizace vzájemné příhraniční spolupráce 

regionu Slezska a Moravy. Cílem je potlačit vliv státní hranice a zajistit rovnoměrný rozvoj 

na obou stranách a umoţnit plynulou integraci toho území v rámci Evropské unie. [22] 

 

 

2.3 Vnitřní marketingové prostředí 

Vnitřní marketingové prostředí města zabezpečuje funkce a činnosti, které jsou 

nezbytné pro zajištění správy a úkolů svěřených ze zákona státem.  

 

 

2.3.1 Správa města 

Nový Jičín je město s rozšířenou působností. Městský úřad tak vykonává činnost 

zároveň v samostatné i přenesené působnosti s výjimkou věcí, které patří do působnosti 

jiného orgánu obce.   

Město je rozděleno na 6 městských částí (Bludovice, Kojetín, Loučka, Nový Jičín, 

Straník a Ţilina) a 16 obcí správního obvodu III. [31] Grafické znázornění obce  

a katastrálního území obce s rozšířenou působností viz příloha 8. 

V čele Městského úřadu stojí starosta PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD),  

dva místostarostové Bc. Blanka Faluši (ČSSD) a Ing. Přemysl Kramoliš (SNK ED), 

uvolněný radní Ing. Milan Grestenberger (ČSSD) a tajemnice městského úřadu Mrg. 

Jarmila Absolonová. [31] 

Město řídí devítičlenná rada města, v jejímţ čele stojí starosta. Podle předem 

sestaveného harmonogramu zasedá Rada kaţdý týden ve středu a jako své iniciativní  

a poradní orgány zřizuje komise. Zřizována je komise bytová, dopravní, kulturní, obchodu, 

sluţeb a cestovního ruchu, péče o památky, pro správu majetku města,  

pro výchovu, vzdělání a volný čas, sociální, sportovní, územního plánování a rozvoje 

města, zdravotnická a komise ţivotního prostředí. [31] 

Zastupitelstvo je dvacetidevíti členné s funkčním obdobím čtyř let. Poslední 

komunální volby proběhly v říjnu roku 2010. Pro volební období 2010 – 2014 je ustaven 

Finanční, Kontrolní výbor Zastupitelstva města a osadní výbory Bludovice, Kojetín, 

Loučka, Straník a Ţilina. [31] 
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2.3.2 Rozpočet města 

Zastupitelstvo města 19. prosince 2011 Usnesením schválilo rozpočet města  

Nový Jičín na rok 2012. Úhrn příjmu rozpočtu byl schválen ve výši 476 097,123 tis. Kč. 

Nejvýznamnější příjmovou poloţkou jsou daňové příjmy, které tvoří přes 49 % příjmů.  

Dalšími příjmy jsou přijaté dotace, nedaňové a kapitálové příjmy. Úhrn výdajů rozpočtu 

byl schválen ve výši 502 009,023 tis. Kč. Největší výdaje představuje kapitola  

39 Komunální sluţby a bydlení, kapitola 10 Doprava a kapitola 35 Ţivotní prostředí.  

Tyto tři kapitoly tvoří bezmála 60 % celkových výdajů rozpočtu. [31] 

Podle §4 odst. 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů můţe být rozpočet územního samosprávného celku schválen jako schodkový 

pouze v případě, ţe je schodek moţné uhradit z finančních prostředků z minulých let  

nebo z návratných prostředků. Podle tohoto zákona jsou ke krytí rozpočtového deficitu ve 

výši 25 911,90 tis. Kč pouţity volné zdroje z minulých let. [31] 

Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce provádí Finanční 

výbor Zastupitelstva města. Předsedkyní Finančního výboru je Bc. Blanka Faluši. [31] 

 

 

2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchá metoda, která spojuje analýzu vnitřního a vnějšího 

prostředí. Spočívá v hodnocení stavu města (vnitřní prostředí) a současné situace v okolí 

města (vnější prostředí). Pomocí této analýzy je moţné identifikovat silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby. 

 

2.4.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky města patří: [31] 

 

• město je strategickým, hospodářským a kulturním centrem,  

• strategická dopravní poloha, 

• blízkost mezinárodního letiště Leoš Janáček Ostrava Airport, 

• prohlášení města městskou památkovou rezervací, 

• bohatá historie a historické památky, 

• Nový Jičín je součástí chráněné krajinné oblasti,  

• průmyslová zóna,  
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• dobrá úroveň inţenýrských sítí (plyn, kanalizace, voda, teplo, elektrická energie), 

• moţnosti rekreace a mnoho turistických atraktivit v blízkém okolí města,  

• sídlo důleţitých správních institucí (Finanční úřad, Ţivnostenský úřad, Okresní 

správa sociálního zabezpečení, Okresní soud), 

• vysoká úroveň komunikačních sítí (telekomunikační síť, internet, kabelová 

televize),  

• pokrytí digitálním signálem,  

• dobré jméno města, 

• spolupráce se zahraničními městy, 

• Nový Jičín je součástí Euroregionu Silesia, 

• rekonstrukce náměstí a revitalizace prostor veřejné zeleně, 

• podpora sportu, 

• konzultační středisko Vysoké školy podnikání, a. s. 

 

 

2.4.2 Slabé stránky 

Za slabé stránky města lze povaţovat: [31] 

 

• jednostranně zaměřený průmysl,  

• nedostatek pracovních míst,  

• vysoká míra nezaměstnanosti, 

• nízká kupní síla a nízké průměrné mzdy, 

• nevyhovující kvalifikační struktura pracovní síly, 

• špatná dostupnost města po ţeleznici,  

• dlouhodobý pokles počtu obyvatel,  

• špatný stav ovzduší a zařazení města do „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“,  

• nedostatek odstavných a parkovacích míst, 

• nevyuţité lokality na území města. 

 

 

2.4.3 Příleţitosti 

Příleţitost je prostor ke zlepšení, ze kterého můţe mít uţitek nejen samotný občan, 

ale také celé město. Mezi příleţitosti města Nového Jičína patří: [31] 
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• realizace a splnění cílů stanovených ve Strategickém plánu rozvoje města  

Nový Jičín pro období 2007 – 2013, 

• vyuţití školícího a vzdělávacího potenciálu středních škol a vysoké školy  

ke zvýšení kvalifikace pracovní síly,  

• rozvoj a rozšíření průmyslové zóny, 

• podpora malého a středního podnikání,  

• vyuţívání dotačních programů Evropské unie,  

• upevnění spolupráce se zahraničními městy a spolupráce v rámci Euroregionu,  

• pokračování ve výstavbě cyklostezek, 

• pokračování v revitalizaci místních částí,  

• podpora cestovního ruchu, 

• zlepšení propagačních aktivit města, 

• rozvoj ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu,  

• zvýšení zapojení občanů do veřejné samosprávy,  

• zkvalitnění obchodu a sluţeb ve městě. 

 

 

2.4.4 Hrozby 

Hrozba je výzva, která vzniká na základě nepříznivého vývoje vnějšího prostředí. 

Město především ohroţuje: [31] 

 

• pokračující růst nezaměstnanosti,  

• odchod absolventů škol, nejen za prací, do jiných měst,  

• stárnutí obyvatelstva, 

• úsporná personální a ekonomická opatření strategických podniků, 

• nezájem obyvatel o veřejné dění,  

• nezájem podnikatelů a investorů o podnikatelské aktivity ve městě,  

• zhoršující se kvalita ţivotního ovzduší,  

• selhání vedení města,  

• opakování ničivých povodní. 
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3 Teoretická východiska spokojenosti zákazníků 

Tato kapitola je teoretickým podkladem pro praktickou část práce.  

 

 

3.1 Sluţby 

„Služba je jakákoli aktivita, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v  zásadě 

nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým 

výrobkem.“ [7, s. 710] 

„Služba je činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou 

interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. 

Služba může vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojena 

s fyzickým produktem“ [14, s. 14] 

Sluţby jsou heterogenní a lze je dělit podle mnoha kritérií. Je moţné je dělit dle místa 

jejich poskytnutí na trţní a netrţní (veřejné sluţby), podle cílového zákazníka na sluţby 

pro spotřebitele nebo pro firmy a organizace nebo podle funkce na sluţby interní a externí. 

Dále je lze členit podle cílového trhu a stupně nehmotnosti, podle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) nebo podle charakteru poptávky. [13] 

 

 

3.1.1 Charakteristika sluţeb 

Sluţby mají vlastnosti, které je odlišují od výrobků. Nejčastěji udávané vlastnosti 

jsou: [6] 

 

• Nehmotnost – sluţbu nelze zhodnotit fyzickým smyslem, před koupí si ji nelze 

prohlédnout a ani vyzkoušet.  

 

• Neoddělitelnost – sluţby jsou současně vytvářeny a spotřebovávány a nelze od sebe 

oddělit produkci a spotřebu sluţby.  

 

• Proměnlivost – kvalita sluţeb závisí na tom, kde, kdy, jak a kým jsou poskytovány. 

Variabilita sluţeb souvisí především se standardem kvality sluţby. Heterogenita sluţeb 

je dána lidských faktorem. 
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• Pomíjivost – nehmotnost vede k tomu, ţe sluţby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. Hodnota sluţby se váţe k určitému okamţiku a pokud  

v něm není vykonána svou hodnotu ztrácí a není moţné ji obnovit.   

 

• Absence vlastnictví – sluţbu nelze vlastnit a spotřebitel má často ke sluţbě přístup  

jen po omezenou dobu. Nákupem sluţby zákazník získá jen právo na poskytnutí 

sluţby, avšak nevzniká ţádné vlastnictví.  

 

 

3.1.2 Veřejné sluţby  

Veřejná sluţba je pojem, který označuje výstup veřejného sektoru. Veřejné sluţby 

jsou takové sluţby, které jsou financovány z veřejných financí, tzn., ţe jsou placeny 

nepřímo prostřednictvím daní. Tyto sluţby zajišťuje stát ve prospěch občanů a jejich 

poskytování můţe přenést na jiné subjekty, např. na město, obec nebo konkrétní 

organizaci. [26] 

Veřejné sluţby je moţné podle předmětu rozdělit na věcné veřejné sluţby a správní 

veřejné sluţby. Předmětem věcných veřejných sluţeb je poskytnutí určitého uţitku 

občanům. Jde např. o zdravotnické sluţby, sociální sluţby nebo zajištění dopravní 

obsluţnosti. Správní veřejné sluţby zahrnují obranu území, zajištění veřejného pořádku  

a bezpečnosti a regulaci ţivota ve společnosti. [26] 

Veřejná sluţba je charakteristická neoddělitelností, nezmenšitelností, nerivalitní 

spotřebou a nevylučitelností jedince ze spotřeby.  

 

 

3.2 Spokojenost 

Spokojenost je subjektivní kategorie s výrazně individuálním obsahem  

a její hodnocení je velmi sloţité.  

 „Spokojenost zákazníka je pocit, kdy je zákazník šťastný, že odstranil nedostatek  

a byl zároveň uspokojen jeho kupní motiv.“ [13, s. 18] 

Norma ČSN EN ISO 9000 (2006) definuje pojem spokojený zákazník jako: vnímání 

zákazníka týkající se stupně splnění jeho poţadavků. [33] 

Pod pojmem spokojenost je moţné si představit prakticky cokoli. Zákazníkova 

spokojenost je způsobena mnoha faktory. Některé faktory je moţné ovlivnit a některé 
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nikoli. Mezi hlavní a významné atributy, které je moţné ovlivnit patří kvalita produktu, 

vzhled, způsob prodeje, dostupnost, odbornost a ochota personálu nebo doplňkové sluţby. 

Naopak co ovlivnit nejde je očekávání a vnímání zákazníka. Kaţdý zákazník je jiný  

a dosaţení jeho spokojenosti je nejisté a individuální. [3] 

Zákazník je ze své podstaty stále nespokojený a jeho potřeby se odvíjí od toho,  

co jiţ má. Chování zákazníka ovlivňují jeho neuspokojené potřeby. Tyto potřeby je moţné 

hierarchicky uspořádat do tzv. Maslowovy teorie potřeb. Teorie vychází z toho, ţe kaţdý 

člověk má konkrétní potřeby, které nejsou uspokojeny, a jakmile jsou tyto potřeby 

uspokojeny, objevují se další. Aby mohl člověk dosáhnout nejvyšší úrovně, musí být 

nejdříve uspokojeny potřeby na niţším stupni. [13] 

Autorem hierarchie lidských potřeb je americký psycholog Abraham Herold Maslow, 

který uspořádal lidské potřeby do pyramidy podle pořadí, ve kterém jsou člověkem 

uspokojovány. Viz Obr. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nejniţší úrovni se nacházejí základní fyziologické potřeby, jako je teplo, příjem 

tekutin, potravy a spánek. Tyto potřeby musejí být podle Maslowa uspokojeny nejdříve. 

Pokud tyto potřeby uspokojeny nejsou, můţe docházet k velkému napětí a konfliktům. [13] 

Obr. 3.1  Hirearchie potřeb podle Maslowa 

Zdroj: [13] 
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Další úroveň zahrnuje potřeby pro zajištění pocitu bezpečí. Vše co sniţuje nejistotu  

a zbavuje strachu, dává pocit jistoty a uspokojuje lidské potřeby. [13] 

Třetí úroveň se věnuje sociálním potřebám. Zde se jedná o potřebu mezilidského 

kontaktu a vztahů, pocitu lásky, náklonnosti a skupinové sounáleţitosti. Člověk se stará  

o jiné, a rád by, aby druzí o něj projevili zájem. Snaţí se získat lásku a náklonnost druhých. 

[13] 

Čtvrtá úroveň popisuje potřebu uznání. Pro mnoho lidí je uznání a respekt velmi 

důleţitý. Přejí si získat prestiţ a cítit, ţe jsou důleţití. [13] 

Poslední, nejvyšší úroveň Maslowovy pyramidy, se zabývá potřebou seberealizace 

člověka. Mnoho lidí této úrovně nikdy nedosáhne. Důvodem můţe být řada 

neuspokojených niţších potřeb. [13] 

 

 

3.2.1 Modely spokojenosti 

Pocit spokojenosti je výsledek komplexního psychického procesu porovnávání,  

ve kterém zákazník porovnává vlastní zkušenosti po pouţití výrobku nebo sluţby s jeho 

očekáváními, přáními a osobními poţadavky. [16] 

Existuje proto několik teoretických modelů objasňujících pojem spokojenost.  

Tyto jednotlivé přístupy se vzájemně doplňují. [16] 

 

Diskonfirmační model 

 Diskonfirmační model je jedním z modelů, který vysvětluje vznik spokojenosti 

resp. nespokojenosti prostřednictvím porovnání individuálního očekávání s reálnými 

zkušenostmi s pouţitím produktu, či spotřebou sluţby. [16] 

 Vědomě i nevědomě si zákazník před pouţitím produktu vytváří určitá očekávání. 

Východiskem pro vznik spokojenosti resp. nespokojenosti je potom míra potvrzení  

nebo nepotvrzení těchto očekávání. Jestliţe je očekávání naplněno, či překonáno – dojde  

ke konfirmaci a vzniká spokojenost. Pakliţe není očekávání naplněno – dochází 

k diskonfirmaci a vzniká nespokojenost. (Obr. 3.2) Čím větší je rozdíl mezi očekáváním  

a skutečně vnímaným výkonem, tím je spokojenost, či nespokojenost silnější. [9, 15] 
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Model moţných reakcí 

 Reakce zákazníků na chyby výrobků jsou různorodé. Jakákoli pozitivní či negativní 

zkušenost nemusí bezpodmínečně vést k reakci zákazníka. Mnoho zákazníků se s chybou 

smíří, nereaguje a zůstává pasivní. V podstatě, čím je stupeň zákazníkovy (ne)spokojenosti 

silnější, tím více se dá očekávat jeho reakce. Obrázek ukazuje moţné reakce zákazníka  

na jeho spokojenost či nespokojenost. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání očekávání a výkonu 

Nespokojenost Spokojenost 

- ţádné další nákupy, 

- negativní ústní 

reklama, 
- změna obchodního 

partnera. 

- opakovaný nákup, 

- pozitivní ústní 

reklama, 
- loajalita zákazníků. 

 

Obr. 3.3 Moţné reakce zákazníka na (ne)spokojenost 

Zdroj: [16] 

Obr. 3.2 Diskonfirmační model 

Zdroj: [10] 
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Kano – model 

Spokojeností zákazníků se věnoval japonský autor Kano, který vytvořil teorii 

spokojenosti zákazníků. Podle této teorie se člověk nachází na různých úrovních potřeb 

s různými prioritami. Postoje a hodnotové orientace zákazníka, vytvářející osobnost  

a ţivotní styl zákazníka, jde ovlivnit velmi těţko, snadněji se však ovlivňují zákazníkovy 

zájmy. [16] 

Tento model znázorňuje dvě nosné dimenze „stupeň splnění poţadavků“ a „stupeň 

spokojenosti zákazníka". [16] 

Model rozděluje parametry výrobku nebo sluţby do tří skupin: [12] 

 

• Bonbónky -  jde o malou skupinu poţadavků, u kterých zákazník neočekává,  

ţe budou splněny. Avšak pokud jsou tyto parametry splněny je nadšen  

a jeho spokojenost rychle stoupá.   

 

• Samozřejmosti – jde o skupinu poţadavků a parametrů, které vychází ze základní 

podstaty a funkce výrobku nebo sluţby. 

 

• Nutnosti – jde o parametry, které musí být za všech okolností splněny. Zákazník 

jejich splnění automaticky očekává a jestliţe k jejich naplnění nedojde vede  

to k vysoké nespokojenosti a ke ztrátě zákazníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Kanův model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: [12 
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3.2.2 Stavy spokojenosti 

Nákupem výrobků a sluţeb lidé uspokojují své potřeby. Podle toho do jaké míry 

nakoupený produkt splňuje poţadavky a uspokojuje danou potřebu je moţné definovat 

 tři základní stavy spokojenosti: [12] 

 

• Potěšení zákazníka – v tomto stavu spokojenosti se zákazník nachází,  

jestliţe vnímaná hodnota převyšuje původní představy a očekávání. Zákazník  

je spokojen a jeho očekávání byla skutečně překonána. 

 

• Plná neboli naprostá spokojenost – zákazníkova očekávání se shodují s uţitkem, 

který získal a veškeré potřeby a přání byly nákupem a uţíváním produktu 

uspokojeny. 

 

• Limitovaná spokojenost – zákazníkovo očekávání nebylo naplněno, vnímaná 

realita není totoţná s jeho poţadavky. Zákazník je sice do určité míry spokojen,  

ale v jeho spokojenost je podstatně niţší neţ v předchozích dvou stavech. 

 

 

3.2.3 Míra spokojenosti 

Člověk svou spokojenost poměřuje z hlediska racionální a emocionální stránky. 

Kaţdý člověk je jiný a jen velmi obtíţně jde rozpoznat podíl těchto stránek. Lidé svou míru 

spokojenosti nejčastěji poměřují podle následujících kritérií: [13] 

 

• podle vlastního očekávání, které je se sluţbou spojeno – zákazník má konkrétní 

představu o tom, jak má výrobek nebo sluţba vypadat a jakým způsobem má být 

zprostředkována. Je nutné znát očekávání potenciálních zákazníků a správným 

směrem sluţbu zacílit.  

 

• Ve vztahu k předchozím zkušenostem – zákazníci mohou mít s poskytováním 

příslušné sluţby jiţ předchozí zkušenosti. Tyto zkušenosti jiţ proţili, zhodnotili  

a ovlivňují jejich další nákupní chování. Zákazník chce předchozí pozitivní 

zkušenost buďto zopakovat (znovu koupit) nebo naopak v případě negativní 

zkušenosti se jí chce v budoucnu vyhnout (uţ nekoupit).  
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• Ve vztahu k ceně – cena je důleţitým faktorem, který spokojenost ovlivňuje.  

Výše ceny představuje pro zákazníka zásadní dostupnost či nedostupnost sluţby. 

Obecně lze říci, ţe s rostoucí cenou roste i pravděpodobnost, ţe produkt bude 

kvalitní a sluţba perfektní.   

 

• Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům,  

či předpisům – zákazník se vědomě nebo nevědomě odvolává na všeobecně 

uznávané normy, standardy a zvyklosti. Tedy očekává něco, co je pro jeho okolí 

obvyklé a samozřejmé. V některých situacích tak činí zcela záměrně  

a své argumenty sdělí přímo, jindy argumenty nevysloví a na poskytovateli je,  

aby je rozpoznal a uměl na ně reagovat.  

 

• Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

– potřeby jsou hybnou silou motivace kaţdého člověka. Jsou vnitřní silou,  

která vede zákazníka k nákupu. Jestliţe člověk skutečně cítí nedostatek, vzniká 

potřeba a tu je třeba uspokojit. Spokojenost zákazníka narůstá úměrně s tím,  

do jaké míry nabídka prodejců odpovídá jeho konkrétní potřebě.  

 

• Ve vztahu k určitému problému, zde nabídne jeho řešení – kaţdý je čas od času 

konfrontován s obtíţnou situací nebo problémem. Jednou z moţností, jak tento 

problém vyřešit je koupě výrobku nebo vyhledání sluţby. Pokud se prostřednictvím 

výrobku nebo sluţby problém podaří vyřešit, je zákazník spokojen.  

 

• Ve vztahu k druhým lidem – spokojenost je ovlivněna velmi často tím, jak nákup 

výrobku nebo sluţby změní jeho vztahy k ostatním lidem. Nejde jen o to,  

jak na produkt nahlíţí sám kupující, nýbrţ i o to, jak jej zhodnotí okolí,  

např. partner, rodiče, přátelé, apod.  

 

 

3.2.4 Metody měření spokojenosti 

Měření spokojenosti zákazníků má počátky v 90. letech. První výzkumy  

se soustředily především na zjištění původu spokojenosti a odhalení vlivů,  

které ji ovlivňují a vytvářejí. Teprve od poloviny 90. let začal být výzkum aplikován  
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jako vědecká metoda, jejíţ výsledky byly uplatňovány při strategickém rozhodování  

a plánování. [1] 

Metody měření spokojenosti slouţí nejen k zjištění „skóre“ jako výsledku měření, 

ale spíše jako nástroj managementu k odhalení oblastí vyţadujících zlepšení a jako 

pomůcka ke stanovení opatření, které je nutno přijmout. 

Mezi čtyři běţně pouţívané metody ke zjišťování spokojenosti zákazníků patří: 

• pouze-spokojenost, 

• diferenční analýza, 

• model důleţitost-spokojenost 

• a multiplikativní přístup. [18] 

 

Pouze-spokojenost 

Většina průzkumů spokojenosti zákazníka od respondentů ţádá, aby na sedmibodové 

Likertově škále, vyjádřili stupeň svého souhlasu nebo nesouhlasu s danými výroky. Škály 

mohou být pěti nebo sedmibodové, kdy jedna vyjadřuje naprostou nespokojenost a pět, 

resp. sedm vyjadřuje naprostou spokojenost. Průměrná skóre se u kaţdého výroku sečtou  

a poloţky s nejniţším hodnocením se pokládají za ty, které je třeba zlepšit. [18] 

Nevýhoda metody spočítá v tom, ţe nezohledňuje důleţitost a významnost 

jednotlivých vlastností pro zákazníka. Vedení tak nemá k dispozici ţádné údaje,  

které by mu umoţnily stanovit akční priority nebo pomohly rozsoudit stejné skóre 

spokojenosti. [18] 

 
 

Diferenční analýza 

 Diferenční analýza posouvá průzkum o krok dále. U kaţdého respondenta navíc 

počítá rozdíl mezi skórem důleţitosti a spokojenosti. Bodové hodnocení důleţitosti je také 

měřeno na Likertově škále, na níţ jedna odpovídá zcela nedůleţitému a sedm odpovídá 

velice důleţitému. Tato analytická metoda povaţuje důleţitost za náhradní jednotku 

zákazníkova očekávání. [18] 

 Vlastnosti se stejným nebo podobným rozdílem nemusejí být pro zákazníky stejně 

důleţité a nebudou mít tedy na spokojenost stejný dopad. Jsou-li rozdílové hodnoty  

u některých vlastností stejné nebo velmi blízké, měly by být přednostně řešeny ty s vyšší 

důleţitostí. [18] 
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Model důleţitost-spokojenost 

 Podobně jako diferenční analýza, vyuţívá tento model kvadrantovou mapu 

k označení oblastí vyţadující zlepšení, srovnáním úrovní spokojenosti a důleţitosti. [18] 

 Na rozdíl od diferenční analýzy model zkoumá vztah mezi oběma jevy. Akční 

priority se spíše neţ na základě vypočtené numerické hodnoty určují grafickým 

znázorněním. [18] 

 Cílem je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 (obr. 3.5). Jestliţe se tam 

nachází více vlastností a není moţné je zlepšit všechny, přednostně by mělo být zaměřeno 

na ty s vyšším stupněm důleţitosti a niţší úrovní spokojenosti. [18] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multiplikativní přístup 

 Multiplikativní přístup vyuţívá důleţitost jako váţenou proměnnou a vylučuje 

tvrzení o náhradní hodnotě za zákazníkovo očekávání. Z rozdílu mezi nejvyšším moţným 

hodnocením spokojenosti a zákazníkovým vnímáním skutečnosti se vypočítá skóre 

nespokojenosti. Toto skóre nespokojenosti se váţí podle skóre důleţitosti a slouţí 

k hierarchizaci oblastí vyţadujících zlepšení. [18] 

 

 

Obr. 3.5 Model důleţitost-spokojenost 

Zdroj: [18] 
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Obr. 3.6 Model spokojenosti zákazníků 

Zdroj: [9] 

3.2.5 Index spokojenosti zákazníka 

Výsledky měření spokojenosti zákazníka se často publikují pomocí indexu 

spokojenosti zákazníka. Evropskou obdobou amerického indexu spokojenosti  

ASCI (American Customer Satisfaction Index) je index ECSI (European Customer 

Sasisfaction Index). Index je dán čtyřmi hypotetickými proměnnými. Kaţdá z nich  

je determinována dalšími proměnnými. Vztahy mezi nimi vyjadřuje následující obrázek. 

[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodující vliv na spokojenost zákazníků má: [9] 
 

• Image, která představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vazbu zákazníka  

ke značce nebo produktu a je základem analýzy spokojenosti zákazníka. 

 
• Očekávání, které se vztahuje k individuální představě o produktu. Očekávání  

má přímý vliv na konečnou spokojenost zákazníka. 

 

• Vnímaná kvalita, která se týká nejen samotného produktu, ale zahrnuje všechny 

doprovodné sluţby související s dostupností produktu. 
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• Vnímaná hodnota, jeţ je spojena s cenou a očekávaným uţitkem, je moţné  

ji vyjádřit jako poměr mezi kvalitou a cenou. 

 
• Stíţnosti zákazníka, které jsou výsledkem nerovnováhy skutečnosti a očekávání. 

 
• Loajalita zákazníka projevující se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, 

cenovou tolerancí a referencemi jiných zákazníků. 

 

Evropský index spokojenosti lze na základě měřitelných proměnných spočítat  

pro jednotlivé hypotetické proměnné podle následujícího vzorce 3.1. 

 

 

Vzorec 3.1 Evropský index spokojenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřitelná proměnná má váhu na výsledek a do vzorce můţe být dosazena  

jako součást proměnné uţivatelem. Pokud váhy nejsou zadány, mohou být vypočítány  

jako kovariance mezi hodnotou xi
j a yi, kde yi je součet hodnot všech měřitelných 

proměnných pro i-tého zákazníka. [4] 

 

 

3.3 Metody sběru dat 

Marketingovým výzkumem je moţné od zákazníků a spotřebitelů získat potřebné 

informace k tomu, aby vůbec bylo moţné jejich spokojenost změřit. Marketingový výzkum 

Zdroj: [4] 
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zahrnuje všechny činnosti, které slouţí ke sběru potřebných informací. Údaje získané 

výzkumným marketingovým procesem přináší důleţité poznatky pro výzkumníky. 

Umoţňují lépe pochopit potřeby a přání zákazníků a zároveň přinášejí moţnost 

monitorovat a hodnotit marketingové akce. [11] 

Marketingové výzkumné projekty jsou zaloţeny na shromaţďování informací. 

Získávají informace primární nebo sekundární. Sběr primárních informací je mnohem 

nákladnější, avšak vzhledem k řešenému problému jsou hodnotově významnější. [11] 

Rozhodnutí o volbě způsobu získání závisí na charakteru řešeného problému, 

časových a finančních moţnostech zjišťovatele. Výběr metody závisí také na tom,  

k čemu mají informace poslouţit, kolik jich má být a jaká má být jejich kvalita a přesnost. 

[11] 

 

 

3.3.1 Kvantitativní metody 

„Kvantitativní výzkum zjišťuje faktické, kvantitativně zjistitelné údaje,  

u nichž se v další fázi zkoumá závislost a vztahy mezi příčinami a následky. Je prováděn 

s cílem postihnout dostatečně reprezentativní vzorek jednotek. Používají se postupy  

jako je standardizace otázek, výběr vzorku, statistické postupy zpracování dat apod.“ 

 [11, s. 45] 

Nejpouţívanějšími metodami kvantitativního výzkumu jsou pozorování, dotazování  

a experiment.  

 

Pozorování 

„Pozorování je proces poznávání a zaznamenávání smyslově vnímatelných 

skutečností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skutečností nějak zasahoval. Aplikace 

této metody nevyžaduje přímý kontakt se zkoumanými objekty.“ [11, s. 46] 

Metoda není závislá na ochotě pozorovaného spolupracovat. Díky tomu,  

ţe mnohdy sledovaný subjekt o pozorování neví, nemůţe sám záměrně změnit své chování 

a tím ovlivnit poznatky pozorování. [8] 

Metoda je velmi náročná na pozorovatele a často se pouţívá v kombinaci s jinými. 

Některé sledované jevy se obtíţně zaznamenávají a při zpracování a interpretaci výsledků 

můţe docházet ke zkreslení výstupních údajů. [8] 
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Dotazování 

Dotazování nebo téţ šetření patří mezi nejrozšířenější a nejpouţívanější metody 

marketingového výzkumu. Smyslem je záměrné zadávání cílených otázek respondentům. 

Jejich odpovědi jsou podkladem pro získání poţadovaných primárních údajů. Tato metoda 

umoţňuje získat mnoho informací o individuálním respondentovi najednou. [8] 

Výběr vhodného typu dotazování závisí především na rozsahu zjišťovaných 

informací, skupině respondentů, kvalifikaci tazatele, časových a finančních limitech. 

Proces dotazování můţe probíhat osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky. [8] 

 

Experiment 

Experiment je metoda zaloţená na studiu vztahů mezi dvěma nebo více zkoumanými 

jevy za uměle vytvořených podmínek. Je to vědecky nejhodnotnější metoda a vyţaduje 

pečlivý výběr účastněných skupin. Aby bylo moţné kvantifikovat kauzální vztahy  

mezi příčinou a důsledkem, musí být průběhu experimentu eliminovány a kontrolovány 

všechny vedlejší vlivy. [11] 

Experiment můţe být prováděn buďto v laboratorních podmínkách, tzn. ve zcela 

uměle vytvořeném prostředí, kdy jsou si testované subjekty vědomy své účasti  

na experimentu a mohou se chovat nepřirozeně. Naopak terénní experiment probíhá 

v přirozeném prostředí vyuţívá se např. při zkušebním prodeji zcela nového  

nebo vylepšeného výrobku na zvolené části trhu. [11] 

 

 

3.3.2 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se vyuţívají v marketingovém výzkumu tehdy, je-li třeba získat 

informace o příčinách chování spotřebitele, o jeho postojích a motivech jednání.  

Je zaloţena na malých výběrových souborech, které umoţňují hlubší pochopení problému. 

[11] 

Kaţdý respondent je jiný, a je nutné volit adekvátní metody a způsoby dotazování. 

Existují určité oblasti chování, na které respondent není ochoten nebo není schopen 

odpovědět tak, aby nedošlo ke zkreslení odpovědi. V praxi se kvalitativní výzkum často 

zaměňuje s psychologickým výzkumem a tyto metody vyţadují pouţití náročnějších 

psychologických postupů a přístupů. [11] 
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Nejčastěji vyuţívanými metodami jsou individuální hloubkový rozhovor, skupinový 

rozhovor nebo projektivní techniky.  

 

 

Individuální hloubkový rozhovor 

Individuální hloubkový rozhovor je základní psychologicko kvalitativní metoda 

výzkumu. Jde o zcela volný rozhovor podle exploračního schématu. Často jsou vyuţívány 

asociace a sledují se nejen verbální, ale i nonverbální projevy účastněné osoby (mimika, 

spontánnost odpovědí, proţitek). [11] 

 

 

Skupinový rozhovor 

Skupinový rozhovor je rychlá, objektivní a flexibilní technika. Zaměřuje  

se na nejrůznější témata a spojuje se s prezentací výrobků nebo návrhů. [8] 

Nejefektivnější je skupina o velikosti 8 – 12 účastníků. Skupina by měla být 

dostatečně homogenní, aby umoţňovala vzájemnou interakci mezi jednotlivými účastníky. 

Důleţitá je role moderátora, který skupinovou diskuzi vede a usměrňuje ţádoucím 

směrem. Aby bylo moţné dodatečně analyzovat detaily - zabarvení hlasu, pouţité slovní 

výrazy a celkovou atmosféru rozhovoru,  je pořizován elektronický záznam. [11] 

 

Projektivní techniky 

Projektivní techniky doplňují dvě předchozí základní techniky. Jsou určeny 

k nepřímému získávání údajů o názorech a pocitech respondenta. Pouţívají se v případech, 

kdy se očekává, ţe respondent nebude ochoten nebo schopen reagovat na pokládané 

otázky. Mezi projektivní techniky mimo jiné patří testy slovní asociace, dokončování vět, 

bublinové testy, tachystoskopické zkoušky, brainstorming a další. [11] 
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4  Metodika shromaţďování dat 

Marketingový výzkum spočívá ve shromaţďování, analýze a interpretaci informací, 

které umoţňují lépe porozumět potřebám a přáním zákazníků. Prostřednictvím výzkumu  

se identifikují nejen problémy, ale také příleţitosti, které jsou významné při formulování 

účinné marketingové strategie. 

Proces marketingového výzkumu probíhal ve dvou fázích. A to fáze přípravy 

výzkumu a fáze jeho realizace. V jednotlivých fázích byly uskutečňovány další dílčí kroky, 

které měly odhalit nedostatky počáteční fáze, jeţ by mohly ovlivnit relevantnost  

a validnost konečných výsledků výzkumu. 

 

 

4.1 Příprava výzkumu 

Příprava výzkumu zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření předpokladů pro zahájení 

samotné realizace výzkumu. 

 

 

4.1.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo analyzovat a vyhodnotit názory občanů města Nový Jičín  

na vybrané aspekty ţivota ve městě. Získat pomocné informace pro formulaci návrhů  

a doporučení, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb a ke zvýšení celkové 

spokojenosti občanů města.  

Také na základě výsledků projektu „Dotazníkové šetření občanské  

spokojenosti – Nový Jičín 2004“ byly pro výzkum formulovány následující hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1:  Více neţ 50 % dotázaných spíše důvěřuje nebo rozhodně důvěřuje 

Novojičínské nemocnici. 

Hypotéze č. 2:  Tři nejčastěji označované oblasti, do kterých by mělo město 

přednostně směřovat prostředky z rozpočtu jsou sníţení 

nezaměstnanosti, bytová výstavba a zdravotnictví. 

Hypotéza č. 3:  Vyuţití internetových stránek jako zdroje informací se s rostoucím 

věkem sniţuje. 
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4.1.2 Zdroje dat 

Při výzkumu bylo pracováno, jak s primárními, tak se sekundárními informacemi. 

Primární informace byly získány prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření. 

Sekundární údaje byly zjištěny mimo jiné z oficiálních webových stránek města, 

z Novojičínského zpravodaje, z úřední desky nebo výročních zpráv města za rok 2010.  

 

 

4.1.3 Metoda získávání informací 

Metodou získání potřebných informací byl zvolen explorativní výzkum a pouţita 

byla metoda dotazování. Nástrojem dotazování byl speciálně vytvoření dotazník.  

(viz příloha 1)  

Dotazník obsahuje celkem 24 otázek. Z nichţ 5 je identifikačních. V dotazníku jsou 

pouţity otevřené, polootevřené a uzavřené otázky. Objevují se přímé, nepřímé, bateriové 

nebo škálové otázky. U škálových otázek je pro snadnější pochopení dotazovaných 

zvolena škála známkování jako ve škole 1(nejlepší hodnocení) – 5 (nejhorší hodnocení). 

Dotazování proběhlo dvěma způsoby – osobní a elektronické. Při elektronickém 

dotazování bylo vyuţito webového serveru www.vyplnto.cz, kde byl dotazník vyvěšen. 

Odkaz k jeho vyplnění byl umístěn na sociální síti Facebook.com ve skupině Město  

Nový Jičín, jeţ je oficiální stránkou města. Odkaz byl dále rozšířen prostřednictvím 

vlastního profilu na sociální síti všem uţivatelům, o kterých bylo známo, ţe ţijí ve městě.   

Aby byly získány údaje od nejrůznorodější věkové skupiny respondentů, probíhalo 

dotazování také ve vybraných domácnostech.  

 

 
4.1.4 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je tvořen všemi obyvateli města Nový Jičín, kteří jsou starší 15 let  

a potenciálně mohli být do výzkumu zapojeni. Patnácti a víceletých obyvatel v Novém 

Jičíně ţije celkem 20 336 (údaj k 26. březnu 2011). 

Výběrový soubor byl sloţen z 200 respondentů, kteří byli osloveni dvěmi cestami. 

Elektronickou cestou bylo osloveno 165 respondentů technikou ankety. Cíloví respondenti 

byli vyzváni ke zcela dobrovolnému vyplnění dotazníku dostupného na portálu vyplň.to.cz 

a jeho vyplněním sami rozhodli o svém výběru. 

Výběr respondentů pro osobní dotazování byl proveden technikou vhodného úsudku. 

Konkrétní respondenti byli vybráni na základě předpokladu, ţe jsou určitým způsobem 

http://www.vyplnto.cz/
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typičtí pro základní soubor a je tedy od nich moţné získat správné údaje. Takto bylo 

osloveno 35 respondentů.  

 

 

4.1.5 Časový harmonogram výzkumu 

Časový harmonogram průběhu celého výzkumu je naznačen v následující tabulce. 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram výzkumu 

Období  

 

Činnost 

Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor  

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Určení 

problému  
     

Tvorba 

dotazníku 

 
 

    

Pilotáţ 
  

    

Sběr dat 
  

    

Analýza 

údajů 

   
  

 

Vyhodnocení 
   

  
 

Formulace 

doporučení 

     
 

 

 

4.2 Realizace výzkumu 

Na základě připraveného plánu proběhlo dotazníkové šetření.  

 
 
 

4.2.1 Pilotáţ 

V období od 2. ledna 2012 do 4. ledna 2012 byla za účelem prověření správnosti, 

srozumitelnosti a vhodnosti formulovaných otázek v připraveném dotazníku provedena 

pilotáţ. Ověřování proběhlo na malém vzorku 5 osob, který v tomto „předvýzkumu“ 

zastupoval cílovou skupinu respondentů.  

Na základě výsledků byla provedena korekce některých otázek v dotazníku.  
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4.2.2 Sběr dat 

Data byla sbírána v období od 5. ledna 2012 do 29. února 2012. Část respondentů 

byla poţádána o vyplnění dotazníku uloţeného na serveru www.vyplňto.cz. Respondenti 

byli k vyplnění vyzváni prostřednictvím sociální sítě Facebook.com. Zbylá část dotazníků 

byla rozdána přímo do domácností. Oba způsoby vyplnění dotazníků zaručovaly 

respondentům maximálně anonymitu.  

Celkem bylo osloveno 200 respondentů. Elektronicky, bylo z celkového počtu 165, 

navráceno 98 dotazníků, tj. 59,4% návratnost. Cestou osobního dotazování nebyly 

navráceny 2 dotazníky z 35, tj. návratnost odpovědí 94,3 %. Konečný celkový počet 

navrácených a zpracovaných dotazníků je 131, návratnost všech dotazníků je 65,5 %. 

Celková návratnost je poměrně nízká. Přestoţe jsem respondentům pečlivě vysvětlila 

důvod, význam a přínos prováděného výzkumu, většinou jsem se setkala s neochotou 

spolupracovat. 

 

 

4.2.3 Kontrola, kódování a zpracování dat 

Po skončení sběru dat, proběhla kontrola dotazníků. Soubor dotazníků byl následně 

zakódován a převeden do potřebné podoby pro počítačové zpracování. 

Pro zpracování dat získaných v šetření byl pouţit program SPSS base  

18.0 a Microsoft Excel 2003. Tyto programy byly vyuţity k analýze statistických dat, 

tvorbě tabulek a grafů.  

 

 

4.2.4 Struktura výběrového souboru 

Struktura výběrového souboru byla vyhodnocena podle identifikačních otázek: 

pohlaví, věk, nejvyšší dokončené vzdělání, sociální postavení a délka ţivota ve městě.  

Celkem bylo do výzkumu zapojeno 131 respondentů, z toho 70 ţen (53,4 %)  

a 61 muţů (46,6 %).  

Z hlediska věkové kategorie byli respondenti rozděleni do několika skupin. Tabulka 

4.2 uvádí rozloţení respondentů podle pohlaví a věku. Z výsledků vyplývá, ţe nejvíce  

je zastoupená věková skupina 15 – 25 let, která tvoří 30,5 % všech respondentů. Nejméně 

respondentů obsahuje věková skupina 66 – 75 let a to pouze z 3,1 %.  

 

http://www.vyplňto.cz/
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Tab. 4.2 Struktura respondentů podle věku a pohlaví 

 

 

Celkem 

Z toho 

muţ ţena 

Věk 

15 - 25 let 30,5% 29,5% 31,4% 

26 - 35 let 25,2% 24,6% 25,7% 

36 - 45 let 17,6% 21,3% 14,3% 

46 - 55 let 9,9% 8,2% 11,4% 

56 - 65 let 13,7% 13,1% 14,3% 

66 - 75 let 3,1% 3,3% 2,9% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
 Jak uvádí tabulka 4.3, nejvíce respondentů uvedlo jako své nejvyšší dosaţené 

vzdělání vysokoškolské (35,1 %), středoškolského s maturitou dosáhlo 29,8 % respondentů 

a středoškolského s výučním listem dosáhlo 26,7 %. Pouze 1,5 % dotázaných má ukončené 

jen základní vzdělání.  

 

Tab. 4.3 Struktura respondentů podle dosaţeného vzdělání 

 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulace v 

%  

Bez vzdělání nebo základní 2 1,5 1,5 

Střední s výučním listem 35 26,7 28,2 

Střední s maturitou 39 29,8 58,0 

Vyšší odborné 9 6,9 64,9 

Vysokoškolské 46 35,1 100,0 

Celkem 131 100,0  

 
 

  

 Struktura respondentů podle sociálního postavení je uvedena na obr. 4.1. Největší 

zastoupení má skupina respondentů v pracovním vztahu zaměstnanec (48,1 %). Druhou 

největší kategorií jsou studenti (27,5 %). Nejméně je zastoupená skupina důchodců (6,1 %) 

a kategorie nezaměstnaný (2,3 %). 
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 Obr. 4.2 ilustruje rozloţení respondentů z hlediska délky jejich ţivota ve městě. 

Více neţ polovina, 51,9 % dotázaných se ve městě narodila. Druhou nejvíce zastoupenou 

skupinou jsou respondenti, kteří se do města sice přistěhovali, ale ţijí zde  

uţ více neţ 11 let.  

U těchto dvou skupin respondentů je moţné předpokládat, ţe ţivotní podmínky  

ve městě dobře znají a jsou schopni je dostatečně zhodnotit, popř. dokáţí porovnat jejich 

úroveň v čase. Vypovídací schopnost výsledků, by tak mohla být vzhledem ke znalosti 

prostředí dobrá.  

 

 

27,5%

48,1%

16,0%6,1% 2,3%

Student

Zaměstnanec

Podnikatel / OSVČ

Nezaměstnaný

Důchodce

Obr. 4.1 Struktura respondentů podle sociálního postavení 

22,9%

3,1%9,2%
13,0%

51,9%

narodil/a jsem se zde

méně neţ 1 rok

1 rok aţ 5 let

6 let aţ 10 let

11 let a více let

Obr. 4.2 Struktura respondentů podle délky jejich ţivota ve městě  
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5 Analýza spokojenosti obyvatel se sluţbami města  

Na základě dat získaných vyhodnocením dotazníků byla provedena analýza 

spokojenosti občanů města ve vybraných oblastech.  

V dotazníku svůj názor respondenti měli vyjádřit pomocí pěti, resp. šesti bodové 

hodnotící škály, kde hodnota 1 vyjadřuje nejvyšší známku (spokojenost) a 5 vyjadřuje 

nejniţší známku hodnocení (nespokojenost). V některých případech, bylo moţné označit 

hodnotu 6, kterou mohli respondenti vyuţít v případě, ţe zkoumanou oblast dobře neznají 

a nemohou ji objektivně posoudit.  

Výsledky měření spokojenosti jsou vyjádřeny pomocí indexu spokojenosti zákazníka. 

Index říká, jak jsou respondenti s danými sluţbami spokojeni. Nejvyšší moţná, tedy 100%, 

spokojenost vyjadřuje naprostou spokojenost respondentů s hodnocenou sluţbou a 0% 

spokojenost, tak znamená naprostou nespokojenost. 

Kompletní tabulkové vyhodnocení výsledků výzkumu uvedeno v  příloze. 

 

 

5.1 Spokojenost se sluţbami Městského úřadu 

V úvodní části dotazníku měli respondenti jmenovat některé současné zastupitele 

města. Na tuto otázku odpovědělo jen 48,1 % respondentů. Zbytek respondentů (51,9 %) 

buďto neodpovědělo vůbec nebo napsalo nevím. Nejčastěji si lidé vzpomněli na jména 

zastupitelů, kteří jsou zároveň ve vedení města. Většinou se tedy objevilo jméno starosty 

nebo  místostarosty. 

Tab. 5.1 ukazuje kolik procent respondentů z jednotlivých věkových skupin znalo 

alespoň jedno jméno některého ze zastupitelů. V nejniţší věkové kategorii 15 – 25 let 

jméno zastupitele znalo jen 25,5 % respondentů. Nejčastěji jména zastupitelů uváděli 

respondenti z věkové kategorie 46 – 55 let a 36 – 45 let. Z tohoto vyplývá, ţe mladí 

respondenti se o vedení a dění ve městě zřejmě příliš nezajímají. 

 

Tab. 5.1 Znalost jmen zastupitelů v jednotlivých věkových kategoriích 

 

Věk 15 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 – 75 let 

Znalost 25,5 % 48,5 % 60,9% 76,9 % 55,6 % 50,0 % 

 

Ve výzkumu dále respondenti hodnotili, jak jsou spokojeni s poskytováním sluţeb 

Městským úřadem. Na škále hodnotili počet úředníků, ochotu úředníků, odbornost 
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úředníků a úřední hodiny. Spokojenost respondentů s jednotlivými hodnocenými faktory 

uvádí obr. 5.1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku týkající se spokojenosti občanů s počtem úředníků na Městském úřadě 

odpovědělo celkem 96,9 % dotázaných. Na otázku neodpovědělo 3,1 % respondentů,  

tj. neodpověděli pouze 4 respondenti. Z celkového i průměrného hodnocení vyplývá,  

ţe s počtem úředníků jsou občané spíše spokojeni. Naprosto nebo spíše spokojeno  

je 20,5 % občanů a naprosto nespokojeno nebo spíše nespokojeno je jen 7,8 %. Ostatní 

občané (71,7 %) zvolili neutrální odpověď, která nevyjadřuje spokojenost  

ani nespokojenost.  

Tento neutrální postoj je moţné vysvětlit tím, ţe občané nejsou schopni 

jednoznačně říci, zda je nebo není dostatek úředníků. Spokojenost se můţe lišit v závislosti 

na druhu odboru Městského úřadu a čase. Pro vyřízení běţných záleţitostí v průběhu roku 

je úředníků dostatek. Zatímco v nárazových situacích, např. blíţící se konec termínu  

pro vyřízení záleţitosti, je počet lidí na úřadě nadprůměrný a počet úředníků nedostatečný. 

Celkovou spokojenost občana neovlivňuje jen vykonání nebo nevykování sluţby, 

ale také průběh a způsob, jakým byla sluţba poskytnuta. Hodnocení spokojenosti občanů 

s ochotou úředníků zachycuje obr. 5.2.  

 
 

 

 

 

Obr. 5.1 Index spokojenosti občanů se sluţbami Městského úřadu 
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Obr. 5.2 Hodnocení spokojenosti s ochotou úředníků 
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Obecně je často zastáván názor, ţe vstřícnost a ochota úředníků není příliš vysoká. 

Tento názor potvrzují také výsledky výzkumu, kdy ochota úředníků na Městském úřadě 

v Novém Jičíně byla respondenty hodnocena mírně podprůměrně, známkou 3,02.  

Tomu také odpovídá index spokojenosti 49,5 %. Jak je vidět z obr. 5.2, k ochotě 

novojičínských úředníků respondenti zaujímají spíše neutrální aţ negativní postoj. Toto 

hodnocení není příliš pozitivní a vzhledem k tomu, ţe úředníci jsou jedním z prvků 

marketingového mixu města, měla by být tomuto prvku ze strany vedení města věnována 

patřičná pozornost. 

Hodnocení spokojenosti bylo podrobeno analýze z hlediska pohlaví. Zjišťován  

byl rozdíl v hodnocení muţů a ţen. Index spokojenosti a modus napovídá tomu, ţe určitý 

rozdíl v hodnocení ochoty úředníků opravdu existuje. Tento rozdíl ukazuje tab. 5.2. 

 
 

Tab. 5.2 Spokojenost s ochotou úředníků podle pohlaví 

 

 Index spokojenosti Modus 

Muţ 43,5 % 4 

Ţena 55,0 % 3 

 
 

 
 Tento rozdíl můţe být způsoben tím, ţe zastoupení ţen ve výkonu úřednické 

profese nebo jiných profesí, které zahrnuje jednání s lidmi, je podstatně vyšší. Ţeny tudíţ 

úskalí této práce znají, mají větší schopnost empatie a dokáţí se tak lépe vcítit do situace 

ostatních. Při svém hodnocení pak z tohoto důvodu mohou být shovívavější.  
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 Odbornost úředníků hodnotili občané ze všech faktorů nejlépe. Spokojenost, kterou 

vyjadřuje index spokojenosti je 55,3 %. Neutrální postoj k hodnocení odbornosti úředníků 

zaujalo 53,4 % respondentů. 29,0 % občanů je se znalostí a odborností městských úředníků 

spokojeno nebo spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je 17,6 % dotázaných. Naprosto 

nespokojen není ani jeden dotázaný občan.  

Jako poslední faktor občané hodnotili svou spokojenost s úředními hodinami.  

Na otázku odpovědělo 128 respondentů ze 131 oslovených. Index spokojenosti je 47,3 %. 

Spokojeno nebo spíše spokojeno s úředními hodinami je 24,2 % občanů. Nespokojeno 

nebo spíše nespokojeno je 32,0 % a neutrální odpověď označilo nejvíce respondentů, 

konkrétně 43,7 %.  

 Spokojenost v závislosti na sociálním postavení respondenta zobrazuje tab. 5.3.  

 

 
Tab. 5.3 Index spokojenosti podle sociálního postavení respondentů 

 

Sociální postavení Index spokojenosti 

Student 44,3 % 

Zaměstnanec 35,5 % 

Podnikatel / OSVČ 42,0 % 

Nezaměstnaný 51,0 % 

Důchodce 63,8 % 

 

 

Nejspokojenější skupinou je kategorie důchodce a nejméně spokojeni  

jsou respondenti v zaměstnaneckém poměru nebo podnikatelé a osoby samostatně 

výdělečně činné. Toto hodnocení je pochopitelné a logické. Důchodci mají více volného 

času a na úřad se mohou dostavit kdykoli. Zaměstnanci, popř. podnikatelé a ţivnostníci 

musejí časově sladit pracovní dobu, rodinu, děti a další činnosti vykonávané během dne  

a tudíţ  jim úřední hodiny nemusejí vţdy plně vyhovovat.  

 

 

5.2 Spokojenost s prací Městské policie 

Městská policie zabezpečuje místní záleţitosti veřejného pořádku. Svou 

spokojenost s prací Městské policie, mohli občané vyjádřit v otázce č. 15. S tvrzením,  

ţe: „S prací policie jsem spokojen/a.“ souhlasilo 57,2 % respondentů. Z toho 24,4 %  
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je s prací policie rozhodně spokojeno a zbytek (32,8 %) uvedlo, ţe je spíše spokojeno. 

Rozhodně nespokojeno je 6,1 % a spíše nespokojeno je 9,2 % dotázaných občanů.  

Z vyhodnocení vyplývá, ţe 45,8 % lidí si myslí, ţe by hlídky Městské policie 

mohly být častější neţ dosud. Respondenti svou spokojenost s četností policejních hlídek, 

hodnotili nejčastěji známkou 2 (s četností hlídek jsou spíše spokojeni).  

Mírně znepokojující je názor 50,3 % občanů, kteří bezdomovce vnímají jako 

problém, který by se měl rozhodně řešit. Problém s bezdomovci nepociťuje 24,4 % občanů. 

Hodnocení závisí především na lokalitě, ve které respondent ţije. V blízkosti parků, 

nádraţí, či na náměstí je jejich koncentrace mnohem větší neţ na okraji města. 

 S tvrzením, ţe nainstalovaný kamerový systém napomáhá vyšší bezpečnosti  

ve městě spíše nebo rozhodně souhlasilo 45,8 % občanů. Odpověď nevím označilo 42,7 % 

ze všech dotázaných. Zbývající část respondentů, 11,5 %, si myslí, ţe k vyšší bezpečnosti 

nainstalovaný systém nepřispívá. 

Celkově se ve městě rozhodně nebo spíše bezpečně cítí 50,4 % dotázaných. 

Odpověď nevím označilo 27,5 % respondentů a bezpečně se ve městě necítí 12,3 %   

ze všech oslovených. Není překvapením, ţe se ţeny cítí méně bezpečně neţ-li muţi.  

Rozdíl v hodnocení uvádí obr. 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje obr. 5.3, ţeny nejčastěji označily moţnost 3 – nevím, zatímco muţi  

se nejčastěji vyjádřili, ţe se cítí spíše bezpečně. Odlišnost názorů těchto dvou skupin 

vyjadřuje také střední hodnota můţu 2,21, resp. 2,86 ţen.  

Obr. 5.3 Srovnání hodnocení muţů a ţen 
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5.3 Spokojenost se školským a volnočasovým zařízením 

 Město je zřizovatelem tří předškolních zařízení a pěti základních škol. Ostatní 

školská zařízení zřizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

Index spokojenosti se zajištěním vzdělávání na území města je znázorněn 

v následujícím obrázku 5.4. Ten srovnává spokojenost s dostatkem školských zařízení  

na všech vzdělávacích stupních.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Z obrázku 5.4 je patrné, ţe nejvíce jsou občané spokojeni s dostatkem základních 

škol. Nabídku základních škol 1,5 % respondentů nebylo schopno posoudit.  

Míra spokojenosti ostatních respondentů je 70,0 %. Tzn., ţe s nabídkou základních škol 

jsou spíše spokojeni. 

Pro oslovené občany je také vyhovující počet a nabídka středních škol s maturitou  

a středních škol s výučním listem. S oběma typy středních škol respondenti vyjádřili téměř 

stejnou spokojenost. Index spokojenosti se středními školami s maturitou je 61,3 %  

a výučním listem je 58,0 %.  

  Spíše negativně byl hodnocen dostatek mateřských škol na území města. Mateřské 

školy hodnotilo jen 84,0 % respondentů, ostatní respondenti označili,  

ţe tuto oblast nemohou objektivně posoudit. Celých 26,8 % respondentů, označilo,  

ţe jsou spíše nebo naprosto spokojeni. Nedostatek mateřinek pociťuje 37,4 % respondentů. 

Z třídění druhého stupně dle věkové kategorie vyplývá, ţe nejhůře dostatek  

mateřských škol hodnotili respondenti ve věkové kategorii 26 – 35 let a 36 – 45 let.  

Obr. 5.4 Spokojenost se školským zařízením 
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V této kategorii je zřejmě nejvíce rodičů, kteří mají vlastní zkušenosti s umístěním svého 

dítěte do školky.  

 Nejméně spokojeni jsou občané s nabídkou vysokých škol. Podle více neţ poloviny 

(53,1 %) dotázaných je zajištění vysokoškolského vzdělání ve městě nedostatečné. 

Nedostatek vysokých škol nejvíce pociťují respondenti s vysokoškolským nebo vyšším 

odborným vzděláním. Tento výsledek není překvapující, neboť právě tato kategorie  

se v oblasti vysokých škol orientuje nejvíce. Je moţné, ţe někteří respondenti právě 

z důvodu vzdálenosti volili školu vyšší odbornou, která je nedaleko, např. ve Valašském 

Meziříčí nebo Kopřivnici.  

 
 V souvislosti se vzděláváním a trávením volného času, měli oslovení občané 

moţnost vyjádřit svou spokojenost s tím, zda je ve městě dostatečná nabídka zájmových 

krouţků pro děti i dospělé, dostatek sportovišť, obchodů a sluţeb. Tab. 5.4 uvádí srovnání 

spokojenosti pomocí indexu spokojenosti. 

 

Tab. 5.4 Spokojenost s volnočasovými zařízeními 

 

 Index spokojenosti 

Zájmové krouţky pro děti 63,3 % 

Sportoviště 61,3 % 

Sluţby 53,8 % 

Zájmové krouţky pro dospělé 52,0 % 

Obchody 50,0 % 

 

 

 

 Nejvíce jsou respondenti spokojeni s nabídkou zájmových krouţků pro děti.  

Index spokojenosti je 63,3 %. Tato hodnota říká, ţe se zájmovými krouţky pro děti jsou 

občané spíše spokojeni.  Zájmové krouţky pro děti i dospělé organizuje Středisko volného 

času Fokus (dále SVČ). O tom, ţe SVČ organizuje krouţky také pro dospělé mnoho 

dotázaných vůbec nevědělo. Tímto jevem, tak můţe být ovlivněna poměrně nízká 

spokojenost s nabídkou krouţků pro dospělé.  

S nabídkou obchodů respondenti příliš spokojeni nejsou. Index spokojenosti  

je 50,0 %. Obchody hodnotili muţi i ţeny téměř stejně. Spokojenost muţů je 50,3 %  

a ţen 49,5 %. 
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Spokojenost respondentů se sportovišti znázorňuje obr. 5.5. Respondenti jsou  

se sportovišti naprosto nebo spíše spokojeni. Tuto moţnost označilo 51,9 % dotázaných. 

Spokojenost souvisí také s tím, ţe mnoho sportovišť a dětských hřišť prochází rekonstrukcí 

a jsou instalovány nové aplikace, průlezky a zařízení pro děti. Hřiště jsou víceúčelová  

a pro děti mnohem bezpečnější neţ ta původní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
5.4 Spokojenost s kulturou a kulturními akcemi 

V rámci kultury měli oslovení respondenti moţnost svou (ne)spokojenost vyjádřit 

s činností některých kulturních zařízení. Konkrétně bylo k hodnocení vybráno Beskydské 

divadlo, kino Květen, Ţerotínský zámek a Městská knihovna. Kulturní akce byly 

zastoupeny letními a zimními akcemi. Do otázky bylo také zahrnuto hodnocení občanské 

spokojenosti s restaurační vybaveností a s činností náboţenských objektů. Jednotlivé 

spokojenosti, vyjádřené pomocí indexu spokojenosti srovnává následující obr 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Spokojenost s dostatkem sportovišť 
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Činnost Beskydského divadla celkem hodnotilo 115 z celkového počtu  

131 oslovených respondentů. Index spokojenosti respondentů Beskydského divadla  

je 75,8 %. Tento index říká, ţe s činností divadla jsou respondenti spíše spokojeni. 

V porovnání s ostatními jde o jedno z nejlepších hodnocení. Spokojeno nebo spíše 

spokojeno je 71,3 % respondentů a spíše nebo naprosto nespokojeno je pouze 7,4 %. 

Relativně vysoká spokojenost pramení především z široké programové nabídky, ze které  

si vybere kaţdý. V programu divadlo nenabízí jen divadelní představení domácího 

divadelního spolku, ale i jiných spolků z celé České republiky. Nabízí řadu koncertů, 

besedy s odborníky nebo speciální program pro školy. Pro časté návštěvníky divadlo 

poskytuje moţnost zakoupení celoročního zvýhodněného předplatné.  

Jak uvádí srovnání indexu spokojenosti jednotlivých věkových kategorií  

v tab. 5.5, respondenti ve věku 56 let a více a v kategorii 36 aţ 45 let, jsou s činností 

Beskydského divadla naprosto spokojeni. Spokojenost věkové kategorie 15 aţ 25 let  

je nejniţší a to „jen“ 72,5 %. Toto hodnocení můţe být způsobeno odlišností 

v preferencích vyhledávaného druhu zábavy různých věkových skupin. 

 

Tab. 5.5 Spokojenost s Beskydským divadlem podle věku respondentů 
 

Věk 15 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 

Index spokojenosti 72,5 % 76,5 % 80,3 % 73,0 % 91,8 % 

 

 

Kino Květen hodnotilo celkem 119 respondentů. S činností kina je spokojeno  

50,4 %, zatímco 22,4 % oslovených je spíše nebo rozhodně nespokojeno. Z porovnání 

Obr. 5.6 Spokojenost s činností kulturních zařízení 
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hodnot indexů spokojenosti jednotlivých skupin respondentů podle délky ţivota ve městě, 

je patrné, ţe čím déle ve městě člověk ţije, tím více je s činností kina spokojen,  

viz tab. 5.6. Tento rozdíl ve spokojenosti můţe být způsoben tím, ţe lidé,  

kteří se přistěhovali, na základě minulých zkušeností, očekávali něco jiného.  

Jejich nespokojenost můţe být spojena např. se zpoţděným uváděním filmových novinek.  

 

Tab. 5.6 Index spokojenosti dle délky ţivota respondenta ve městě 

 

Délka ţivota narodil/a 11 let a více 6 – 10 let 1 – 5 let méně neţ  rok 

Index spokojenosti 68,8 % 65,5 % 62,5 % 57,3 % 56,3 % 

 
 

 
Hodnocení spokojenosti ovlivňuje nedávná rekonstrukce, kdy bylo kino 

zmodernizováno na kino s 3D technologií. Tuto rekonstrukci více ocení lidé, kteří mohou 

srovnat současný a minulý stav kina. Lidé, kteří neţijí ve městě dlouho opravu vůbec 

nemuseli zaregistrovat. Celkový index spokojenosti kina je 62,0 %, coţ znamená,  

ţe respondenti jsou s činností kina spíše spokojeni.  

Provoz Ţerotínského zámku hodnotilo jen 75,6 % respondentů, 24,4 % z nich 

označilo, ţe provoz nemohou hodnotit, ostatní respondenti na otázku neodpověděli vůbec. 

Ţerotínský zámek je jednou z významným historických památek, kterou navštěvují spíše 

turisté a návštěvníci. Někteří místní občané, kteří jej navštívili jednou moţná dvakrát,  

tak jeho provoz nemohou objektivně zhodnotit. Respondenti, kteří na otázku odpověděli, 

pak nejčastěji označili odpověď nevím, kterou označilo 31,1 % dotázaných. Naprosto  

a spíše spokojeno je 22,7 % občanů a naprosto nespokojeno nebo spíše spokojeno  

je 21,8 %.  

Spokojenost s činností knihovny hodnotilo celkem 101 dotázaných respondentů. 

Z tohoto počtu bylo 55,4 % ţen a 43,6 % muţů. Index spokojenosti knihovny je 52,3 %. 

Obecně je známo, ţe muţi čtou méně neţ ţeny. Při podrobnějším zkoumání rozdílů mezi 

hodnocením muţů a ţen, bylo zjištěno, ţe index spokojenosti ţen je 57,8 %, zatímco index 

spokojenosti muţů je niţší a to 46,8 %. Tento rozdíl můţe být způsoben nejen menším 

zájmem muţů o četbu a knihy obecně, ale také rozdílnými ţánrovými preferencemi obou 

pohlaví. 

Naprosto spokojeno s letními akcemi je 38,6 % respondentů a spíše spokojeno  

je 31,5 %. Moţnost spíše, či naprosto nespokojen nevyuţil ani jeden dotázaný. Nejčastěji 

byla respondenty označovaná hodnota 1 a index spokojenosti je 78,8 %. Z hlediska věku 
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index nevykazuje ţádné významnější rozdíly, je tedy moţné říci, ţe respondenti v různých 

věkových kategoriích jsou s letními akcemi spokojeni téměř stejně. Do hodnocení nebyla 

zahrnuta věková kategorie 66 let a více let, neboť většina jejich respondentů (75 %) 

označila odpověď nemohu posoudit.  

 

Tab. 5.7 Spokojenost s letními akcemi dle věku 

 

Věk 15 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 

Index spokojenosti 81,3 % 76,5 % 80,5 % 77,0 % 78,5 % 

 

 

Vysoká spokojenost souvisí především s tím, ţe v letních měsících probíhá mnoho 

akcí pod širým nebem. Akce probíhají současně na různých místech města a jsou určeny 

pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví nebo oblíbený druh zábavy. Program  

tzv. „Novojičínského léta“ je zveřejňován vţdy na začátku léta a lidé si tak mohou 

v předstihu rozhodnout, kterou akci navštíví. Nejznámější akcí léta je tradiční Slavnost 

města, která kaţdý rok léto ukončuje. Její oblíbenost dokazuje vysoká návštěvnost a vţdy 

lidmi zcela zaplněné náměstí. 

 Zimní akce konané ve městě hodnotilo celkem 89,3 % respondentů.  

6,8 % oslovených nemohlo svou spokojenost hodnotit a 3,8 % na otázku neodpovědělo 

vůbec. Celkový index spokojenosti obyvatel se zimními akce je 63,3 %. Zimní akce byly 

respondenty nejčastěji hodnoceny známkou 3, kterou při vyjádření své spokojenosti 

vyuţilo 38,1 % respondentů. Se zimními akcemi je spíše nebo rozhodně nespokojeno  

14,3 % dotázaných a spíše, či naprosto spokojeno je 40,5 % občanů.  

Tato oproti letním akcím niţší spokojenost, je způsobena jednak tím, ţe zimních 

akcí je podstatně méně, velmi je ovlivňuje počasí a v neposlední řadě, podstatný  

vliv má celkově niţší venkovní aktivita obyvatel. Mezi oblíbené zimní venkovní akce patří 

Vánoční Jarmark, pořádaný v průběhu adventu, kaţdoroční maškarní rej na lyţařské 

sjezdovce na Svinci, Novoroční ohňostroj a další akce konané ve vnitřních prostorech 

jako jsou koncerty nebo plesy.  

Index spokojenosti občanů s restauračním vybavením ve městě je 67,0 %. 

Spokojeno nebo spíše spokojeno je 56,8 % dotázaných. Neutrální postoj vyjádřilo 36,8 %  

a spíše nebo naprosto nespokojeno je 4,8%. Při analýze rozdílů v hodnocení podle 

sociálního postavení bylo zjištěno, ţe s restauračním vybavením jsou nejvíce spokojeni 
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studenti (dílčí index spokojenosti 71,5% ) a nejméně spokojena je skupina důchodce (dílčí 

index spokojenosti 62,5 %). Podle hodnocení jsou studenti spíše spokojeni a důchodci 

zaujímají neutrální postoj. Toto hodnocení můţe být spojeno s tím, ţe důchodci restaurační 

zařízení navštěvují méně neţ-li studenti, coţ dokládá také to, ţe 50 % důchodců označilo 

odpověď nemohu posoudit.  

Na otázku spokojenosti s náboţenskými objekty neodpovědělo 27,5 % respondentů 

a 37,4 % dotázaných odpovědělo, ţe činnost nemohou posoudit. Index spokojenosti 

zbývajících respondentů je 68,0 %. Vysoké procento těch, kteří nemohou činnost  

posoudit vypovídá o tom, ţe lidé častěji neţ náboţenské vyhledávají jiné druhy kulturních 

zařízení.  

 

 

5.5 Spokojenost se zajištěním zdravotnické a sociální péče 

Otázka č. 7 zjišťovala občanskou spokojenost se zabezpečením zdravotnických 

sluţeb. Tabulka 5.8 ukazuje spokojenost občanů s hustotou jednotlivých zdravotnických 

zařízení. Nejvíce jsou respondenti spokojeni se sítí lékáren. Index spokojenosti je 80,8 %. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe 53,4 % dotázaných je s hustotou lékáren naprosto 

spokojeno. Naprosto nespokojeno je jen 0,8 % občanů.  

Nejméně jsou respondenti spokojeni s počtem stomatologických ordinací. Pro 35,6 % 

je počet zubních ordinací spíše nebo naprosto nedostačující.  

Dostupnost ostatních lékařů byla shodně respondenty hodnocena známkou 3, čemuţ 

odpovídají také indexy spokojenosti, 67,0 %, 64,0, resp. 60,5 %. 

 

Tab. 5.8 Spokojenost s dostupností zdravotnických zařízení 

 

 Index spokojenosti 

Síť lékáren 80,8 % 

Dětští lékaři 67,0 % 

Obvodní lékaři 64,0 % 

Odborní lékaři 60,5 % 

Stomatologové 44,5 % 

 

Otázka č. 8 zjišťovala důvěru v novojičínskou nemocnici. Z hlediska srovnání dat, 

získaných vlastním šetřením s výsledky Dotazníkového šetření občanské spokojenosti – 

Nový Jičín v roce 2004, je z obr. 5.7 moţné vypozorovat mírné zvýšení důvěry 
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respondentů. Zlepšení výsledků je nejvíce znatelné u odpovědi rozhodně ne,  

kdy ve vlastním šetření byly tyto odpovědi označeny podstatně niţším procentem 

respondentů. Toto však nelze tvrdit jednoznačně, neboť počet rozhodně důvěřujících osob, 

poklesl o čtyři procentní body, oproti původnímu šetření v roce 2004.  

Tendenci zvyšování důvěryhodnosti je také moţné vypozorovat z kumulovaného 

procentuálního vyjádření. K negativnímu hodnocení (spíše ne, rozhodně ne) se přiklání  

38 % dotázaných, naopak v šetření v roce 2004 se k němu přiklánělo 43 % respondentů. 

V obou případech výraznou skupinu tvoří respondenti, kteří se nepřiklání k pozitivnímu 

ani negativnímu hodnocení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejméně nemocnici důvěřují respondenti ve věkové kategorii 56 – 65 let, kteří 

nejčastěji uvedli, ţe nemocnici rozhodně nedůvěřují. Spíše jí nedůvěřuje věková skupina 

46 – 55 let a 66 – 75 let. Ostatní věkové kategorie shodně nejčastěji uvádějí, ţe neví,  

zda nemocnici mohou důvěřovat. Toto rozdílné hodnocení můţe být spojeno s tím,  

ţe občané vyššího věku mají s nemocnicí více zkušeností (pravděpodobně negativních)  

neţ občané niţší věkové kategorie. 

Dlouhodobě se novojičínská nemocnice potýká s nevalnou pověstí, jejíţ příčinou  

je především vysoká zadluţenost. Na důvěryhodnosti také nepřidala kauza podvodného 

účetnictví a hospodaření minulého vedení, která byla nedávno orgány činnými v trestním 

řízení ukončena a předána soudu. [17] Od 1. ledna 2012 přešla nemocnice  

od Moravskoslezského kraje do pronájmu soukromé společnosti Agel, a. s. Zda tato změna 

zvýší důvěru v nemocnici se ukáţe aţ s odstupem času.  

Obr. 5.7 Důvěra v Novojičínskou nemocnici 
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 Přestoţe jsou sociální sluţby města rozpracovány v Katalogu sociálních sluţeb  

a město disponuje rozsáhlou sítí sociálních zařízení, organizací a sdruţení, 40 % 

dotázaných respondentů nemohlo posoudit zajištění sociálních sluţeb pro mentálně  

a tělesně postiţené občany. Patrně se o tuto oblast zajímají jen lidé, kteří tyto sluţby 

vyhledávají. Větší povědomí mají lidé o zajištění péče o seniory. S těmito sluţbami  

je  33,9 % dotázaných spokojeno nebo spíše spokojeno. Nespokojeno nebo spíše 

nespokojeno je 6,3 %. Ostatní 59,8 % zastává vůči těmto sluţbám neutrální postoj.  

Index spokojenosti se zajištěním péče o staré občany, který vyjadřuje do jaké míry  

jsou respondenti s těmito sluţbami spokojeni, je 58,8 %. Výsledná spokojenost  

je ovlivněna dlouhými čekacími lhůtami mezi ţádostí a přijetím seniora do domova 

důchodců nebo jiného podobného zařízení.  

 

 

5.6 Spokojenost s dopravní obsluţností 

V dotazníku měli respondenti prostor k tomu, aby zhodnotili dopravní dostupnost 

města. Bylo jim nabídnuto několik tvrzení, u kterých na škále 1 aţ 5 měli vyjádřit míru 

souhlasu.  

 Obr. 5.8 zobrazuje index spokojenosti se ţelezničním, autobusovým a silničním 

spojením, návaznosti spojů a kulturou zastávek. Index ukazuje, ţe lidé jsou spíše 

nespokojeni se ţelezničními a autobusovými spoji ve městě a spíše nespokojeni jsou také 

s návazností těchto spojů. Silniční spojení jako jediné povaţují za spíše dobré.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

Obr. 5.8 Spokojenost s dopravní obsluţností 

63,0

53,8

34,3 33,3 32,8

20

30

40

50

60

70

%

silniční

spojení

kultura

zastávek

návaznost

spojů

ţelezniční

spojení

autobusové

spoje



 

57 

Nejhůře bylo hodnoceno spojení města s okolím, kdy s tvrzením, ţe počet autobusových 

spojů do okolních míst je naprosto vyhovující souhlasilo jen 3,1% dotázaných a naprosto 

s tímto tvrzením nesouhlasí přes 34,4 % respondentů. Jako druhé nejhorší bylo hodnoceno 

tvrzení o bezproblémovosti ţelezničního spojení. Ţelezniční spojení za bezproblémové 

nebo spíše bezproblémové 18,3 % občanů a za problémové a spíše problémové  

jej povaţuje 61,6 % osob.  

Nadprůměrnými známkami bylo hodnoceno jen silniční spojení města. Nejčastěji 

v tomto případě označovaná hodnota byla hodnota 2 – spíše souhlasím. S dostupností 

města po silnici je spíše nebo rozhodně spokojeno celých 61,8 % dotazovaných.  

Index spokojenosti u návaznosti autobusových a ţelezničních spojů je 34,3 %. 

Nejčastěji si oslovení respondenti myslí, ţe vlakové a autobusové spoje na sebe rozhodně 

nenavazují. Moţnost spíše nebo naprosto nesouhlasím s tvrzením, ţe spoje na sebe 

navazují označilo 51,9 %. Pouze 21,4 % dotázaných občanů návaznost spojů povaţuje  

za vyhovující. 

Návaznost spojů nejhůře hodnotili studenti a zaměstnanci (tab. 5.9). Právě tyto dvě 

skupiny nečastěji vyuţívají hromadné dopravní prostředky při jízdě do školy nebo 

zaměstnání. 

 

Tab. 5.9 Spokojenost s návazností spojů podle sociálního postavení 

 

Sociální postavení Student Zaměstnanec OSVČ Nezaměstnaný Důchodce 

Spokojenost 28,8 % 30,3 % 34,3 % 37,8 % 39,8 % 

 

 

 S tvrzením, ţe je ve městě dostatek parkovacích míst rozhodně souhlasilo  

nebo spíše souhlasilo 27,5 % všech dotázaných. S tímto tvrzením nesouhlasilo nebo spíše 

nesouhlasilo 42,0 %, ostatní respondenti (30,5 %) označili odpověď nevím. Z hlediska 

třídění druhého stupně a zjišťování rozdílů v názorech muţů a ţen, bylo zjištěno, ţe muţi  

i ţeny dostatek parkovacích míst hodnotí téměř stejně. Index spokojenosti muţů je 45,8 % 

a ţen je 45,5 %. Obě pohlaví tak stávající počet parkovacích míst povaţuje za spíše 

nedostatečný. 

 

Technické sluţby města, kromě jiných činností, také od 1. září 2006 provozují 

Městskou hromadnou dopravu. Na území města jsou v provozu 4 autobusové linky 
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hromadné dopravy. Z průzkumu vyplynulo, ţe tuto moţnost přepravy v rámci města 

vyuţívá 26,0 % dotázaných (obr. 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.10 ukazuje kolik procent respondentů v jednotlivých věkových kategoriích 

k přepravě vyuţívá městskou dopravu. Respondenti, kteří nejčastěji vyuţívají mětskou 

hromadnou přepravu jsou ve věku 46 – 65 let. Tito respondenti hromadnou dopravu 

vyuţívají při jízdě do práce nebo k lékaři. Mladší respondenti zřejmě volí jiný dopravní 

prostředek nebo jdou raději pěšky. 

 
 

Tab. 5.10 Struktura cestujících MHD dle věku 

 

Věk 15 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 – 75 let 

MHD vyuţívá 7,5 % 9,1 % 30,4 % 69,2 % 55,6 % 50,0 % 

 

 
 

Ačkoli není tento vzorek příliš velký a nesplňuje všechny potřebné předpoklady, 

byla podle názoru cestujících provedena analýza hodnocení jednotlivých faktorů. 

Respondenti hodnotili, jak jsou spokojeni s frekvencí linek MHD, počtem linek,  

sítí zastávek, cenou, kvalitou poskytovaných sluţeb a bezbariérovostí vozů.  

 Obr. 5.10 ukazuje srovnání indexu spokojenosti občanů vyuţívajících hromadnou 

dopravu.  

 

 
 
 

Obr. 5.9 Vyuţíváte Městskou hromadnou dopravu? 
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Z obrázku vyplývá, ţe nejvíce jsou respondenti spokojeni s bezbariérovostí vozů, 

kterou dokonce povaţují za naprosto vyhovující. S kvalitou dopravních sluţeb a sítí 

zastávek jsou spíše spokojeni. Index spokojenosti cestujících s cenou je 50,0 %. Výše ceny 

je stanovena v tarifních přepravních podmínkách MHD a závisí na věku a délce platnosti 

jízdenky. S cenou jsou tak nejvíce spokojeni právě cestující ve věkové kategorii 15 – 25 let 

a 66 – 75, na které se vztahuje studentská, resp. seniorská sleva. Méně spokojeni  

jsou pak občané s počtem zastávek a frekvencí linek.  

 

 

5.7 Hodnocení ekonomických podmínek 

S ekonomickými podmínkami jsou respondenti spokojeni ze všech oblastí nejméně. 

Tab. 5.11 srovnává jednotlivé indexy spokojenosti. Podle respondentů je ve městě 

především nedostatek podnikatelských příleţitostí a nevhodné podmínky k podnikání.  

 

Tab. 5.11 Index spokojenosti s ekonomickými podmínkami 

 

 Index spokojenosti 

Dostatek pracovní síly 64,8 % 

Podpora podnikání 52,5 % 

Prostory k podnikání 48,8 % 

Kvalifikovanost pracovní síly 44,5 % 

Podmínky pro podnikání 34,0 % 

Podnikatelské příleţitosti 33,3 % 

Obr. 5.10 Spokojenost s vybranými atributy MHD 

41,8

49,3

50,0

62,0

70,5

97,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

frekvence linek

počet zastávek

cena

síť zastávek

kvalita sluţeb

bezbariérovost



 

60 

Ekonomické podmínky průměrně hodnotilo pouze 68,9 % respondentů. Ostatní 

respondenti neodpověděli vůbec nebo ve většině případů označili moţnost nemohu 

posoudit. Analýza výsledků hodnocení ekonomických podmínek proto byla provedena 

podle sociálního postavení respondenta a konkrétně byly zjišťovány rozdíly v názorech 

podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných ve srovnání s hodnocením respondentů 

v zaměstnaneckém poměru.  

Tabulka 5.12 uvádí srovnání spokojenosti s ekonomickými podmínkami 

respondentů ve skupině sociální postavení podnikatel/OSVČ a zaměstnanec.  

 

 
Tab. 5.12 Index spokojenosti vybraných skupin 

 

 Podnikatel/OSVČ Zaměstnanec 

Podmínky pro podnikání 30,3 % 32,8 % 

Podpora podnikání 49,5 % 50,8 % 

Podnikatelské příleţitosti 28,5 % 32,0 % 

Prostory k podnikání 51,0 % 47,5 % 

Dostatek pracovní síly 64,3 % 65,3 % 

Kvalifikovanost pracovní síly 39,8 % 44,5 % 

 

 

Podmínky pro podnikání podnikatelé a OSVČ nejčastěji označovali za spíše špatné, 

kdy tuto odpověď označilo 52,4 % z nich. Respondenti z řad zaměstnanců nejčastěji 

podmínky označili za ani dobré ani špatné.  

Míra nezaměstnanosti na úrovni 10,35 % sice zajišťuje dostatek pracovní  

síly, avšak podle hodnocení podnikatelů její kvalifikační struktura není zcela vyhovující. 

Kvalifikovanost pracovní síly za spíše špatnou a špatnou povaţuje 31,9 % dotázaných  

a index spokojenosti je 39,8 %. 

Podnikatelé ve městě postrádají dostatek podnikatelských příleţitostí, které 

hodnotili průměrnou známkou 4,05. Této hodnotě také odpovídá index spokojenosti  

28,5 %, který říká, ţe podnikatelských příleţitostí je spíše nedostatek. V roce 2011  

byla dokončena výstavba průmyslové zóny, jejíţ cílem je zlepšit podnikatelské podmínky  

a přilákat podnikatelé a drobné investory do města. V rámci strategického plánu města pro 

následující roky, město bude nadále podporovat podnikatelské aktivity a plánuje vyčlenit 

nové plochy k podnikání.  
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V otázce č. 17, měli respondenti označit maximálně 3 oblasti, do kterých by podle 

nich mělo město přednostně směřovat prostředky ze svého rozpočtu. V nabídce bylo 

celkem 12 oblastí. Jen 3,8 % tj. 5 dotázaných, označilo poslední moţnost jiné. 

Zmiňovanými jinými oblastmi byl sport, komunikace a informovanost občanů, kultura  

a ţivotní prostředí. 

Jak zobrazuje obr. 5.11 nejvíce respondentů označilo, ţe by se mělo investovat  

do sníţení nezaměstnanosti. Tato moţnost byla označena celkem 86krát. Významněji by 

mělo město podporovat malé a střední podnikání. Jako třetí oblast bylo respondenty 

nejčastěji označováno zdravotnictví. Tento výsledek není překvapující, neboť právě 

podnikatelské podmínky byly respondenty hodnoceny jako špatné.  

 

 

 

 

 

5.8 Spokojenost s ţivotním prostředím 

Otázkou ţivotního prostředí se zabývala otázka osmnáct. Otázka zahrnuje několik 

podotázek, týkajících se ţivotního prostředí ve městě.  

O stav ţivotního prostředí se rozhodně zajímá 29,8 % a spíše se zajímá 32,8 % 

dotázaných. To znamená, ţe celkově se o stav ţivotního prostředí ve městě zajímá přes  

62 % občanů. Odpověď, ţe ţivotní prostředí jej vůbec nezajímá, označilo 4,6 %  

(konkrétně 6) respondentů. 

 

Obr. 5.11 Oblasti, do kterých by mělo město přednostně investovat 
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V rámci analýzy bylo zkoumáno, zda dosaţené vzdělání má vliv na zájem 

respondentů o stav ţivotního prostředí. Analýza rozdílů byla provedena na základě 

průměrů známek jednotlivých skupin. Střední hodnoty se pohybovaly v intervalu  

<2,17; 2,34> a nevykazují tak ţádné významné rozdíly. Z toho je tedy moţné konstatovat, 

ţe zájem o stav ţivotního prostředí nemá návaznost na dosaţené vzdělání, ačkoli by se tato 

návaznost dala očekávat. 

Tento stav je způsoben také tím, ţe stav a kvalita ţivotního prostředí je v současné 

době aktuálním globálním problémem. Bezesporu je dobré, ţe se o ţivotní prostředí 

zajímají všichni občané bez rozdílu vzdělání, či věku.  

O ţivotní prostředí a veřejnou zeleň pečují Technické sluţby města Nového Jičína, 

přísp. organizace. Kaţdý rok ve spolupráci s odborem ţivotního prostředí probíhá akce 

„Zelené město“. Jde o letní brigádu studentů, kteří za malou peněţitou odměnu po celé 

prázdniny vykonávají různé činnosti, týkající se údrţby veřejných prostor a veřejné zeleně. 

V rámci výzkumu, mě zajímalo, jak tuto akci vnímá veřejnost a zda by si přála, aby byla  

i v dalších letech zachována.  

 Jak se dalo očekávat, většina (konkrétně 79,4 %) respondentů si přeje tento projekt 

zachovat i v následujících letech. Názor, ţe by akce měla být zrušena zastává 5,3 % 

respondentů. Spokojenost a zájem na zachování letní brigády je pochopitelná, neboť 

přináší mnohé výhody. Oblíbenost této akce souvisí hlavně s tím, ţe probíhá 

v prázdninových měsících a přináší tak moţnost studentům krátkodobé letní brigády.  

Této brigády se můţe zúčastnit řada mladých lidí a studentů, neboť pracovní skupiny jsou 

v pravidelných intervalech obměňovány. Akce přináší uţitek jak městu, v podobě 

zlepšování ţivotního prostředí, údrţby veřejné zeleně, atd., tak samotným studentům,  

kteří za svou práci dostanou zaplaceno.  

 V rámci spokojenosti se ţivotním prostředím, respondenti hodnotili,  

jak jsou spokojeni se stavem a údrţbou veřejné zeleně, s tříděním a likvidací odpadů  

a také jak jsou spokojeni se způsobem řešení problému černých skládek na území města.  

Se stavem a údrţbou veřejné zeleně je rozhodně nebo spíše spokojeno 74,8 % 

respondentů. Spíše nebo rozhodně nespokojeno je 9,2 % dotázaných. V porovnání 

s ostatními jsou s tímto aspektem občané spokojeni nejvíce. Nejčastěji byla označena 

hodnota 2 (spíše spokojen) a index spokojenosti je 69,3 %. Tato spokojenost se stavem  

a údrţbou veřejné zeleně souvisí s v nedávné době skončenými nebo dosud probíhajícími 

projekty revitalizace veřejných prostranství. Akce probíhají v rámci jednotlivých etap 

Integrovaného plánu rozvoje města. Revitalizací a mírnou obměnou prošly,  
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např. Smetanovy a Janáčkovy sady, bývalé zahrady Gymnázia, nebo v současnosti 

probíhající revitalizace ulice Jubilejní – Budovatelů a ulice Dlouhá – K. Čapka.  

Třídění a likvidaci odpadu největší počet obyvatel (konkrétně 39,7 %) ohodnotilo 

známkou 3. Rozhodně nebo spíše spokojeno je 44,3 %, spíše a rozhodně nespokojeno  

je s likvidací odpadu 16,1 % dotazovaných občanů. Index spokojenosti v tomto případě 

vyšel 60,5 %. Spokojenost je ovlivněna tím, ţe přímo obyvatelé města nedbají správného 

třídění odpadů a do odpadových zvonů vyhodí cokoliv. Popřípadě nepotřebné věci odnesou 

k popelnicím a dále se o kupící nepořádek nezajímají. Tento povalující se odpad,  

pak vyvolává dojem nedostatečné kapacity a svozu odpadových nádob.  

Jako třetí byla hodnocena situace ohledně stavu černých skládek.  

Podle respondentů je problematika řešena dostatečně. 53,4 % dotázaných je s řešením  

této problematické situace spokojeno. Naprosto nespokojených je jen 3,1 % všech občanů. 

Problém s nepořádkem a černými skládkami je podle občanů závislý na konkrétních 

lokalitách. Podle názorů mnohých občanů, je největší nepořádek na ulici Dolní brána  

a v podobných lokalitách, kde ţijí převáţně Romové. Ačkoli tyto problémy město 

intenzivně řeší, objevují se stále znovu.  

Následující obr. 5.12 ilustruje srovnání spokojenosti s jednotlivými aspekty 

ţivotního prostředí podle pohlaví. Největší rozdíl je moţné pozorovat ve spokojenosti 

s tříděním a likvidací odpadu. Téměř totoţně byly muţi i ţenami hodnoceny ostatní 

aspekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Srovnání hodnocení aspektů ţivotního prostředí z hlediska pohlaví 
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5.9 Spokojenost občanů s komunikací města  

Z analýzy výsledků výzkumu v oblasti komunikace města s občany vyplývá,  

ţe index spokojenosti je 52,0 %. Komunikaci za dobrou povaţuje 38,2 %. Jako velmi 

špatná byla komunikace hodnocena pouze 1,5 % dotázaných.  

Respondenti, kteří se ve městě narodili nebo ti, kteří zde ţijí déle neţ 11 let, 

komunikaci hodnotí lépe neţ lidé ţijící zde kratší dobu (viz tab. 5.13). To můţe být 

způsobeno tím, ţe lidé, kteří ve městě ţijí déle vidí změnu a posun ve vyuţití 

komunikačních prostředků. Dříve byly městem vyuţívány jen tradiční komunikační 

kanály, jako úřední deska popř. městský rozhlas. V současné době město vyuţívá mnoho 

nových moderních komunikačních prostředků (televizní vysílání, internetové stránky, 

mobilní aplikace, atd.) 

 

Tab. 5.13 Spokojenost s komunikací města podle délky ţivota ve městě  

 

Délka ţivota narodil/a  11 let a více 6 – 10 let 1 – 5 let méně neţ rok 

Index spokojenosti 58,8 % 56,8 % 50,0 % 49,3 % 45,8 % 

 

 

Podle otázky č. 5 nejčastěji vyuţívaným zdrojem informací o dění ve městě jsou 

internetové stránky města, informační tabule s plakáty a známí. V této otázce mohli 

respondenti označit maximálně tři moţné zdroje, které nejčastěji k získání informací 

vyuţívají. Obr. 5.13 zobrazuje četnosti pouţití jednotlivých zdrojů. Z jiných zdrojů,  

neţ v dotazníku uvedených, informace čerpají 3 dotázaní. Jimi uvedený zdroj byla oficiální 

stránka města Nový Jičín na sociální síti Facebook.com. 

Internetové stránky města byly v 78 případech označeny za nejčastěji vyuţívaný 

zdroj při hledání aktuálních informací o dění ve městě. V nedávné době na webových 

stránkách došlo k úpravám struktury, obsahu, navigace, vzhledu a pouţité grafiky.  
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Na základě 7 různých vlastností byl sestaven polaritní profil vlastností 

internetových stránek. Jednotlivé vlastnosti respondenti hodnotili na bodové škále  

od -2 (nejhorší hodnocení) po +2 (nejlepší hodnocení). Jak je moţné vidět na obrázku 5.14, 

aţ na jednu vlastnost, byly stránky hodnoceny kladně. Prostřední hodnotu znázorňuje černá 

úsečka procházející bodem 0.  

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 

Obr. 5.14 Polaritní profil vlastností stránek 
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Obr. 5.13 Zdroje informací o městě  
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Internetové stránky byly návštěvníky hodnoceny jako stránky originální a moderní, 

obsahující přehledně uspořádané, důvěryhodné a úplné informace.  

 

 

5.10 Celková spokojenost občanů 

V závěrečné části dotazníku, měli občané prostřednictvím emoce vyjadřujícího 

obrázku, tzv. „smajlíka“ vyjádřit, jak jsou spokojeni se ţivotem ve městě.  

Jednotlivé úsměvy je moţné přiřadit ke škále 1 aţ 5, kde 1 vyjadřuje naprostou 

spokojenost a 5 naprostou nespokojenost.  

Občané svůj ţivot ve městě hodnotí kladně. Tomu odpovídají střední hodnota, 

modus i koeficient šikmosti a špičatosti. Nejčastěji označovaná hodnota  

je 2 (spíše spokojen), kterou označilo 53,4 % občanů. Index spokojenosti je 63,0 %. 

Naprosto nespokojen se ţivotem ve městě není ani jeden z dotázaných respondentů. 

V rámci třídění druhého stupně se ukázalo, ţe ţeny jsou obecně spokojenější neţ 

muţi. Při svém hodnocení označovaly vyšší hodnoty. Odlišnost v hodnocení mezi muţi  

a ţenami zobrazuje obr. 5.15. Index spokojenosti muţů je 61,0 % a ţen 64,8 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci poslední otázky se mohli respondenti vyjádřit k tomu, co jim ve městě 

chybí nebo co postrádají. Této moţnosti vyuţilo 35,1 % (tj. 46) respondentů. Odpovědi 

Obr. 5.15 Hodnocení spokojenosti podle pohlaví 

1,6 5,7

54,1
52,9

31,2
35,7

13,1

5,7
0,0 0,0

0

10

20

30

40

50

60

70

%

velmi spokojen spokojen neutrální nespokojen velmi

nespokojen

muţi ţeny 



 

67 

byly do jisté míry stejnorodé, odlišné především z hlediska formulace. Na základě 

podobnosti jsou shrnuty do následující tabulky 5.14.  

 

Tab. 5.14 Nejčastěji uváděné odpovědi na otázku: Co ve městě postrádáte? 

 

Co postrádají Počet 

Parkovací místa, včetně míst pro ZTP 16 

Technologický park  10 

Nákupní centrum a kvalitní obchody 9 

Nekuřácká restaurační zařízení 6 

Akce pro seniory 2 

Přírodní atraktivity 2 

Větší zapojení lidí do veřejného ţivota 1 

 

 
 
 

5.11 Vyhodnocení hypotéz 

V rámci metodiky shromaţďování dat byly v podkapitole 4.1.1 Cíle výzkumu 

formulovány 3 základní hypotézy.  

Hypotézy vycházejí z výsledků „Dotazníkového šetření občanské spokojenosti – 

Nový Jičín 2004“. Kaţdá hypotéza se vztahuje k určité oblasti, která byla sledována 

v rámci obou šetření. Ověření platnosti těchto hypotéz bylo provedeno vyhodnocením dat, 

získaných vlastním šetřením.  

 

 

5.11.1 Hypotéza č. 1 

Znění hypotézy: „Více než 50 % dotázaných spíše důvěřuje nebo rozhodně důvěřuje  

novojičínské nemocnici.“ 

Hypotéza č. 1 se vztahovala k otázce č. 8, týkající se důvěryhodnosti novojičínské 

nemocnice. Na hodnotící škále (rozhodně ano, spíše ano, nevím, spíše ne, rozhodně ne) 

měli respondenti označit, do jaké míry nemocnici důvěřují. Tab. 5.15 uvádí relativní  

a kumulované relativní četnosti jednotlivých odpovědí respondentů. 

 

 

 

 



 

68 

Tab. 5.15 Důvěřujete Novojičínské nemocnici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků tab. 5.14 vyplývá, ţe nemocnici rozhodně důvěřuje nebo spíše důvěřuje  

25,2 % respondentů. Z toho titulu musí být hypotéza č. 1 uznána za nepravdivou a musí 

být zamítnuta.  

 

 

5.11.2 Hypotéza č. 2 

Znění hypotézy: „Tři nejčastěji označované oblasti, do kterých by mělo město 

přednostně směřovat prostředky z rozpočtu, jsou snížení nezaměstnanosti, bytová výstavba 

a zdravotnictví.“ 

 Hypotéza č. 2 se vztahovala k otázce č. 17 týkající se oblastí rozvoje města.  

V této otázce respondent mohl označit aţ tři oblasti, do kterých by podle jeho názoru,  

mělo být z rozpočtu města přednostně investováno.  

Nejčastěji volenou oblastí byla oblast sníţení nezaměstnanosti, podpora malého  

a středního podnikání a zdravotnictví (tab. 5.16).  

 

Tab. 5.16 Oblasti, do kterých by mělo být přednostně investováno 

 

Oblast investování Četnost odpovědí 

1) Sníţení nezaměstnanosti 86 

2) Podpora malého a středního podnikání 63 

3) Zdravotnictví 47 

4) Školství 44 

5) Výstavba průmyslové zóny 43 

 

 

 Relativní 

četnost 

Kumulace v 

%  

O
d

p
o

v
ě
ď

 Rozhodně ano 9,9 9,9 

Spíše ano 15,3 25,2 

Nevím 36,7 61,9 

Spíše ne 25,2 87,1 

Rozhodně ne 12,9 100,0 

Celkem 100,00  
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Z hlediska vyhodnocení hypotézy, musí být hypotéza zamítnuta, neboť třemi 

nejčastěji respondenty označovanými oblastmi je sníţení nezaměstnanosti, podpora malého  

a středního podnikání a oblast zdravotnictví.  

 

 

5.11.3 Hypotéza č. 3 

Znění hypotézy: „Využití internetových stránek jako zdroje informací  

se s rostoucím věkem snižuje.“  

Podle výsledků kontingenční tabulky 5.17, je vidět, ţe s rostoucím věkem postupně 

vyuţití internetových stránek jako zdroje informací klesá.  

Za zdroj informací internetové stránky označilo celkem 78 respondentů.  

Nejvíce respondentů patří do věkové kategorie 15 – 26 let, druhou nejvíce zastoupenou  

je kategorie 26 – 35 let. Nejméně zastoupená je skupina 56 – 65 let a ve věkové skupině  

66 – 75 let internet jako zdroj svých informací neoznačil ani jeden dotázaný.  

 
 

Tab. 5.17 Pouţití internetových stránek podle věku 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

V tomto případě bylo zkoumáno, zda existuje závislost mezi vyuţitím internetu 

k získání informací a věkem jednotlivých respondentů. Otestována byla tedy pravdivost 

hypotézy, ţe vyuţití internetových stránek se s rostoucím věkem sniţuje. Pearsonův chí – 

kvadrát test v tomto případě vyšel vyšší neţ 0,05. Testovaná hypotéza o závislosti věku  

a internetových stránek, tak můţe být potvrzena. Je však nutné poznamenat, ţe vzhledem 

ke sloţení vzorku test nesplňoval všechny předpoklady, přesto jistou závislost vykazuje.  

Je tedy moţné tvrdit, ţe s 95% pravděpodobností mezi těmito dvěma faktory existuje  

jistá závislost.  

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (% ) 

V
ě
k

 

15 – 25 let 30 38,5 

26 – 35 let 25 32,1 

36 – 45 let 11 14,1 

46 – 55 let 7 8,9 

56 – 65 let 5 6,4 

66 – 75 let 0 0 

Celkem 78 100,0 



 

70 

6 Návrhy a doporučení 

Na základě analýzy výsledků marketingového průzkumu, prováděného mezi občany 

města Nový Jičín, budou v této kapitole navrţena moţná řešení a doporučení,  

která by měla přispět k vyšší spokojenosti občanů ve městě.  

Návrhy a doporučení jsou rozděleny na jednotlivé zkoumané oblasti a řazeny  

jsou ve stejném pořadí, ve kterém byly analyzovány. Jsou tedy rozděleny na doporučení 

v oblasti činnosti Městského úřadu, Městské policie, v oblasti školských a volnočasových 

zařízení. Následuje oblast kultury, zdravotnictví, dopravní obsluţnosti, vytváření 

ekonomických podmínek, ţivotního prostředí a komunikace města s občany.  

 
 

Městský úřad 

 

 Jak průzkum ukázal, převáţně mladí lidí se o veřejné dění ve městě nezajímají  

a většinou ani neznají jména představitelů vedení nebo zastupitelů města. S cílem zvýšit 

zájem o veřejný ţivot, autorka navrhuje, aby byli představitelé města více „vidět“. Starosta, 

místostarosta, popř. zastupitelé by se mohli více účastnit společenských a kulturních akcí, 

kde jsou převáţnými návštěvníky právě mladší lidé. Přiblíţit občanům by se také mohli 

např. v Novojičínském zpravodaji, kde by pravidelně vycházely jejich články a komentáře 

k aktuálnímu dění. Autorka také navrhuje, aby bylo zpět do prostor radnice přesunuto 

slavnostní předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům. Tyto prostory a účast 

starosty zvyšuje významnost akce a přispívá ke sblíţení běţného občana s vrcholným 

představitelem města.  

Městský úřad a jeho odbory poskytují občanům sluţby v různých oblastech. 

Spokojenost občana s návštěvou Městského úřadu ovlivňuje řada věcí.  

 Počet úředníků bylo ve výzkumu oslovenými občany hodnoceno příznivě.  

Jen některé období v roce je spojeno s vyšším náporem občanů na úřadě. V tomto období 

je potřeba, aby město operativně posílilo počet kontaktních pracovníků o ty, kteří běţně  

do přímého styku s klienty nepřicházejí. Zvýšením počtu úředníků by došlo ke zkrácení 

čekací doby, úředník získá více času na klienta, bude klidnější, příjemnější a klient bude 

s návštěvou úřadu spokojenější. Všichni úředníci by se měli zúčastnit odborného školení 

nebo přednášky na téma asertivní chování, komunikační dovednosti apod. 

 Stejně tak v rámci zvyšování odbornosti by úřednici měli být pravidelně 

proškolováni o novinkách a změnách v jejich pracovních agendách. 
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 S úředními hodinami jsou respondenti spokojeni nejméně. Je to především 

z časových důvodů některých skupin respondentů, ale také odlišností úředních hodin 

jednotlivých odborů. V současné době jsou platná 4 schémata úředních hodin, která jsou 

pro občany matoucí. Autorka zde navrhuje sjednotit úřední hodiny pro všechny odbory 

úřadu, vytvořit jedno, maximálně dvě schémata, v níţ by zůstaly zachovány zaběhlé úřední 

dny pondělí a středa.  

 

 

Městská policie 

 
 Hlavním úkolem Městské policie je udrţovat ve městě pořádek a zajistit, aby se lidé 

v něm cítili bezpečně. Přestoţe je s prací policie spokojeno 57,2 % občanů, z hodnocení 

frekvence hlídek městských stráţníků vyplývá, ţe by si občané přáli, aby byly tyto hlídky 

častější. Veřejná vyhláška stanovuje počet městských stráţníků na 31. Městu,  

jakoţto zřizovateli Městské policie, autorka navrhuje, aby na svém zasedání projednali 

moţnou změnu vyhlášky o navýšení počtu stráţníků např. na 35. Jednotlivým stráţníkům 

se tímto zmenšil obchůzkový rajón, čímţ by hlídky mohly být častější a důkladnější.  

Toto opatření by také mohlo vést ke zvýšení pocitu bezpečí 13 % občanů, kteří se ve městě 

příliš bezpečně necítí.  

 V současné době je ve městě a městských částech nainstalován kamerový systém  

se záznamem. Kamerový systém podle 45,8 % občanů, napomáhá ke zvýšení bezpečnosti. 

Proto je autorkou doporučeno pořízení dalších kamer, které by byly instalovány na tmavá, 

zastíněná a méně lidmi frekventovaná místa, vytipovaná přímo stráţníky nebo na konkrétní 

místa umístěná podle přání občanů. 

 Stráţníci by také ve svých rajónech mohli více kontrolovat správné parkování podél 

ulic, dodrţování rychlosti především v blízkosti mateřských a základních škol nebo volné 

pobíhání psů v obytných oblastech. 

 
 

Školské a volnočasové zařízení 

 

 Z odpovědí občanů v průzkumu, vyšlo najevo, ţe 37,4 % obyvatel pociťuje 

nedostatek mateřských škol. Přímo ve městě fungují 4 mateřské školy, kdy 3 z nich mají 

ještě odloučené pracoviště. Tento nedostatek můţe být způsoben krátkodobým zvýšením 

počtu narozených dětí především v letech 2007-2010. Výstavba další mateřské školy  
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by pro město byla velice nákladná. Proto spíše neţ výstavbu nové školky, autorka 

doporučuje přehodnotit kapacity školek stávajících a krátkodobě je navýšit.  

Vzhledem k tomu, ţe jednou ze slabých stránek města je nevyhovující kvalifikační 

struktura pracovní síly, je potřeba aby město podporovalo fungování konzultačního 

střediska Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava. Totéţ si myslí 53,1 % občanů,  

kteří nejsou spokojeni se zajištěním vysokoškolského vzdělávání. V pobočce můţe 

studovat přes 400 studentů v prezenční nebo kombinované formě studia. 

 Podle Integrovaného plánu rozvoje města probíhá v posledních letech postupná 

rekonstrukce a zateplení budov některých předškolních a školních zařízení.  

V tomto autorka doporučuje pokračovat a všechny stavební a opravné práce dokončit.  

Těm zbylým, které nejsou do Integrovaného plánu zahrnuty, jsou navrţeny alespoň drobné 

zásahy, jako např. vnitřní výmalba, výměna nábytku, nákup učebních pomůcek  

nebo investice do vybavení tříd a učeben.  

 Nejvýznamnějším volnočasovým zařízením je Středisko volného času Fokus  

(dále jen SVČ). Z hodnocení vyplynulo, ţe velké mnoţství občanů vůbec netuší o nabídce 

zájmových krouţků pro dospělé. Z toho, vyplývá doporučení k provedení průzkumu,  

jeţ by zjišťoval zájem o zájmové krouţky jako takové a zároveň by zjišťoval,  

o které konkrétní krouţky jeví děti i dospělí největší zájem. Na základě výsledků výzkumu, 

autorka doporučuje upravit nabídku krouţků a poté správně zacílit a zintenzívnit  

jejich komunikaci. 

 

 
Kultura a kulturní akce 

 
 Nový Jičín nabízí občanům široké moţnosti kulturního vyţití, ze kterého si podle 

svého zájmu vybere opravdu kaţdý.  

 Velmi kladně byla hodnocena činnost Beskydského divadla. Jak se ukázalo,  

s činností divadla je spokojeno přes 70 % oslovených. Vedení divadla by autorka 

doporučila zintenzívnit propagaci. Přednostně by měla být zaměřena na věkovou kategorii 

do 25 let, neboť tato skupina všeobecně moc neprojevuje zájem o divadlo a o programu 

divadla téměř neví. K oslovení cílové skupiny by měly být vyuţity komunikační 

prostředky této skupině blízké, zejména tedy sociální sítě, mobilní aplikace apod.  

 Kino Květen v nedávné době prošlo zdařilou rekonstrukcí. Ke zvýšení spokojenosti 

návštěvníků kina by mohla přispět snaha uvádět více filmových novinek s kratším 

časovým zpoţděním. Kino tím přichází o mnoho návštěvníků, kteří si na novinku raději 
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zajedou do vzdálenější Ostravy. V souvislosti s kinem by mělo vedení města zváţit 

moţnost rekonstrukce, dnes jiţ několik let nefunkčního, letního kina.  

 Městská knihovna je knihovna s regionálním působením, proto by autorka 

doporučila širokou nabídku převáţně beletristických knih rozšířit o nabídku historických, 

odborných a vědeckých knih, jeţ by mohly přilákat čtenáře muţské populace. Zároveň 

autorka navrhuje posílit propagaci v knihovně pořádaných akcí. Opět je zde moţné vyuţít 

potenciál sociálních sítí, mobilních aplikací nebo zasílání pozvánek registrovaným 

čtenářům na mobil, či email.  

 Vysoké oblíbenosti se těší letní akce, především tradiční Slavnost města.  

Jak u letních, tak zimních akcí, je navrţeno zvýšit jejich atraktivnost, tím, ţe budou zváni 

významní a známí hosté, herci, zpěváci nebo populární hudební skupiny. Akce je potřeba 

propagovat v přilehlém i méně přilehlém okolí, prostřednictvím klasických i moderních 

komunikačních prostředků, jeţ přilákají ještě více návštěvníků.  

 Podle autorky, by město častěji mělo pořádat oblíbené farmářské trhy. V současné 

době jsou pořádány tzv. jarmarky, a to Vánoční a Velikonoční. Na tomto jarmarku místní 

farmáři a ţivnostníci nabízejí vlastní především zemědělskou produkci. Autorka navrhuje 

pořádat podobné jarmarky častěji. V rámci sezónních produktů pak frekvenci jarmarků 

potřebám přizpůsobovat.  

   

 
Zdravotnické sluţby 

 

 Zdravotnické sluţby ve městě jsou zajišťovány soukromými zdravotnickými 

zařízeními a lékaři. Hodnocení lékařů a spokojenost s nimi záleţí především na jejich 

individuálním přístupu, ochotě a vlídnosti při řešení zdravotních obtíţí konkrétních 

pacientů. Přístup a jednání lékařů, však město není schopno ţádným způsobem ovlivnit.  

 Ve městě působí celkem 23 stomatologů a 35,6 % oslovených respondentů uvedlo, 

ţe by uvítali větší počet zubních ordinací. Nedostatek zubních lékařů zaznamenala celá 

Česká republika a nejiná je situace v Novém Jičíně. Město by se tak mělo snaţit 

podporovat a motivovat mladé lékaře k otevření vlastní praxe ve městě a snaţit se zabránit 

jejich odchodu do jiných měst za lepšími pracovními podmínkami. Motivovat by je měli 

např. nabídkou vhodných prostor k otevření ordinace za výhodnější nájem  

nebo v součinnosti s některou bankou poskytnout začínajícím lékařům zvýhodněný 

podnikatelský úvěr na pořízení vybavení ordinace.  
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 Významným zdravotnickým zařízením je Nemocnice s poliklinikou. Stále špatná 

pověst a nízká důvěra v práci nemocnice potvrdily výsledky průzkumu. Přes 38 % 

respondentů stále nemocnici nedůvěřuje a velká část respondentů neví, zda nemocnici 

můţe důvěřovat. Je sice moţné pozorovat mírné zlepšení oproti dotazníkovému šetření 

prováděného v roce 2004, ale zda je moţné hovořit o opravdovém zlepšení, bylo by nutné 

provést průzkum zaměřený pouze na názory a postoje pacientů. Od letošního ledna, přešla 

nemocnice ze správy Moravskoslezského kraje do dvacetiletého nájmu soukromé 

společnosti Agel, a. s. Pod hlavičkou společnosti Agel, a. s. je ve městě provozováno  

jiţ jedno zdravotnické zařízení a to Komplexní onkologické centrum Nový Jičín. Kvalita  

a úroveň péče v onkologickém centru je vysoká. I kdyţ město v případě nemocnice nemá 

ţádné přímé nástroje, můţe její provoz a činnost ovlivňovat alespoň prostřednictvím 

krajských zastupitelů nebo osob ve vedení nemocnice. Město by se všemi moţnými 

cestami mělo snaţit o zvýšení důvěryhodnosti nemocnice, neboť její špatná pověst 

negativně ovlivňuje jméno a „obrázek“ města jako takového. 

 
 

Dopravní dostupnost města  

  
 Svou nespokojenost občané vyjádřili s ţelezničním spojením. Ţelezniční spojení 

provozují České dráhy, a. s. Spojení s nejbliţším významným ţelezniční uzlem v Suchdole 

nad Odrou, je zajištěno místní jednokolejovou tratí ze stanice Nový Jičín, město. Do roku 

2009, byla v provozu také druhá stanice Horní nádraţí. Horní nádraţí spojovalo Nový Jičín 

s Valašským Meziříčím, odkud jezdí rychlíky a expresní vlaky ve směru Přerov  

a Olomouc. V roce 2006 byla ţelezniční trať poškozena povodní a od té doby probíhají 

spory o jejím budoucím vyuţití. Z důvodu vysokých ročních nákladů na provoz trati,  

autorka navrhuje, ţelezniční spojení nahradit autobusovou přepravou. Autobusová linka  

by kopírovala původní trasu vlakového spojení, čímţ by byl vlak plně nahrazen  

navíc s několikanásobně niţšími ročními provozními náklady. Autorka podporuje  

návrh městských částí Hodslavice, Mořkov a Hostašovice, vybudovat namísto ţelezniční 

tratě cyklostezku.  

 V souvislosti s dostupností města nejsou občané příliš spokojeni s návazností 

jednotlivých vlakových a autobusových spojů do místních částí, zejména ve večerních 

hodinách. Autobusovou přepravu v okolí Nového Jičína provozuje společnost Veolia 

Transport Morava, a.s. Zde autorka navrhuje intenzivní jednání vedení města se zástupci 
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společnosti o přidání počtu spojů do některých městských částí nebo změny odjezdových 

časů v návaznosti na nejvíce vyuţívané, ať uţ autobusové, či vlakové spoje.  

 V otázce č. 20 respondenti nejčastěji uváděli, ţe jim ve městě chybí dostatek 

parkovacích míst nejen běţných, ale také parkovací místa pro tělesně postiţené občany. 

Tento problém se město snaţilo vyřešit jiţ v roce 2009, kdy připravilo změny v systému 

parkování v centru města a jeho nejbliţším okolí. Autorka navrhuje, aby za současné 

situace bylo provedeno zhodnocení, zda změna přinesla zamýšlené zlepšení. Na základě 

výsledků pak by byla provedena revize stávajícího dopravního a parkovacího systému 

v rámci města. V nedávné době došlo ke stavební demolici zchátralého objektu na ulici 

Bezručova. Na tomto místě  tím vzniklo volné, zatím ničím nevyuţité prostranství,  

jeţ je mnoha lidmi vyuţíváno jako „neoficiální“ parkoviště. Např. toto místo a také některá 

jemu podobná, je moţné navrhnout jako potenciálně moţný prostor k vybudování 

městského parkoviště pro několik desítek automobilů. Místo má strategické umístění. 

Výhodou je, ţe tento prostor je dostatečně daleko na to, aby nenarušoval městskou 

rezervaci, a zároveň je centru dostatečně blízko, aby splnilo svou funkci a centru odlehčilo. 

Podle hodnocení respondentů je město nejlépe dostupné po silnici. Za účelem 

udrţení tohoto stavu, je městu navrţeno, část prostředků věnovat na údrţbu a opravu 

místních silnic, na některé dosud neopravené mosty, zničené povodněmi v roce 2009  

a v zimním období na udrţení dobré sjízdnosti místních komunikací. 

 
 

Ekonomické podmínky a rozvoj města 

 

 Umístění města v Moravskoslezském kraji, jeho jednostranně zaměřený průmysl  

na strojírenskou výrobu a poměrně vysoká míra nezaměstnanosti k rozvoji města příliš 

nepřispívá. Z těchto důvodů je potřeba, aby město všemi moţnými cestami podporovalo 

jeho rozvoj ve všech směrech.  

 Podle výsledků z průzkumu jsou ve městě špatné podmínky pro podnikání  

a nedostatek podnikatelských příleţitostí. Za účelem zlepšení ekonomických podmínek 

autorka doporučuje provést všechny aktivity stanovené ve Strategickém plánu rozvoje 

města pro období 2007 – 2013, kde si město vytyčilo dobudovat technickou infrastrukturu 

v průmyslové zóně, vyčlenit další vhodné plochy k podnikání, vytvořit databázi dostupné 

pracovní síly a vytvořit podnikatelský inkubátor na informační technologie.  

 Kvalifikovanost pracovní síly nebyla respondenty v průzkumu hodnocena příliš 

příznivě, index jejich spokojenosti je 44,5 %. Zlepšení kvalifikační struktury pracovní síly 
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by podle autorky mohla přispět změna počtu přijímaných studentů na některé studijní  

a výuční obory středních škol. Za spolupráce Úřadu práce umoţnit maximálnímu počtu 

uchazečů o práci, zúčastnit se rekvalifikačních kurzů v uplatnitelném oboru na trhu práce.  

 Všechny navrhované aktivity jsou pro město finančně náročné, proto autorka 

doporučuje vyuţít všechny finanční prostředky z operačních programů Evropské unie. 

V rámci podpory místní ekonomiky by mělo město také poskytnout kompletní informační 

servis o moţnostech čerpání prostředků z fondů Unie pro drobné podnikatele  

a ţivnostníky. 

 

 
Ţivotní prostředí 

 
 Přes 74 % oslovených občanů je podle výsledků provedeného průzkumu spokojeno 

se stavem a údrţbou veřejné zeleně. Této spokojenosti napomáhá prázdninový projekt  

tzv. „Zelené město“, které podporuje většina respondentů. I přes návrhy některých lidí, 

autorka doporučuje projekt rozhodně zachovat, neboť má význam pro ţivotní prostředí, 

zastává výchovnou funkci a poskytuje občanům moţnost se aktivně zapojit a zlepšit 

ţivotní prostředí, ve kterém sami ţijí.  

 Za určitý problém ve městě by se dalo povaţovat třídění a likvidace odpadů.  

Toto nebylo občany hodnoceno příliš pozitivně. Podle poznatků nejen z výzkumu,  

ale také z připomínek občanů, by bylo dobré pořádat různé akce, besedy, přednášky  

nebo vytvořit informační letáky aj. na téma třídění odpadu. Je totiţ potřeba zvýšit osobní 

odpovědnost občanů za stav ţivotního prostředí. Stále je velké mnoţství lidí, kteří odpad 

netřídí a tudíţ veškerá snaha města o instalaci zvonů na různé druhy odpadů je zbytečná  

a míjí se účinkem. Městu, potaţmo Technickým sluţbám, autorka navrhuje provést 

kontrolu, zda je dostatečný počet a druh nádob na jednotlivé druhy odpadu, zda jsou 

nádoby správně označeny a zda jsou v dobrém technickém stavu, jestliţe ne, pak provést 

jejich výměnu.  

 S cílem zlepšit stav ovzduší, autorka navrhuje uspořádat časově ohraničenou akci, 

kdy by bylo moţné vyuţívat Městskou hromadnou dopravu zdarma nebo za částečnou 

úhradu. Akce by mohla přispět ke zlepšení dopravní situace ve městě a mohla přilákat více 

cestujících, kteří by nahradili denně pouţívaný automobil za hromadný dopravní 

prostředek. 
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Komunikace města 

 

 Výsledky průzkumu ukázaly, ţe občané jsou se způsobem komunikace města 

s občany spokojeni. Internetové stránky, jako komunikační nástroj, byly hodnoceny velmi 

pozitivně a jak se ukázalo jsou také jedním z nejčastějších zdrojů informací. Co se týká 

internetových stránek, jejich tvůrci by měli pokračovat ve stávajícím duchu a dbát 

především na aktuálnost zveřejňovaných informací. Neboť např. v sekci Rozvoj města 

jsou uváděny profilové informace z roku 2006. Velmi uţitečný se jeví prostor,  

který je na stránkách dán občanům, k vyjádření vlastních připomínek a dotazů,  

na které je vţdy obratem odpovězeno kompetentními pracovníky Městského úřadu.  

 Z internetových stránek je také moţnost se jedním klikem myši dostat na oficiální 

stránku Města Nový Jičín na sociální síti. Je to jeden z moderních komunikačních 

prostředků, zaměřený především na mladé uţivatele. Jsou zde komunikovány zejména 

kulturní akce, program klubu Galerka nebo zprávy městské policie. Efektivnost  

této stránky dokládá 4 372 fanoušků. Na facebookové stránce by mohlo být umísťováno 

více fotografií z propagovaných akcí.  

 Dalším z nejvyuţívanějších zdrojů byla respondenty označena plakátovací plocha. 

Je to jeden z účinných komunikačních prostředků, s potenciálem oslovení velkého 

mnoţství občanů. U tohoto komunikačního prostředku, by autorka doporučila,  

před vylepením nových plakátů odstranit ty původní. Po čase je plakátů na sobě mnoho, 

deska se stává nepřehledná. Navíc vlivem počasí nebo i nenechavých občanů jsou plakáty 

roztrhány a v okolí plochy dělají nepořádek.  

Rozhodně by město mělo pokračovat ve vydávání oblíbeného Novojičínského 

zpravodaje, který je dostupný v tištěné a elektronické verzi. Od ledna 2012 je celobarevný 

a je doručován přímo do poštovních schránek. Při distribuci by měl být kladen důraz  

na distribuční firmu, která zpravodaj roznáší, aby byl doručen opravdu všem občanům  

ve všech částech města.  

 Autorka doporučuje zachovat a posilovat public relations aktivity v oblasti podpory 

a sponzoringu místního sportu nebo pravidelné vydávání tiskových zpráv o aktuálních  

a zajímavých událostech ve městě.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit spokojenost obyvatel města Nového Jičína  

se sluţbami, které jim město nabízí. Z důvodu šíře oblasti poskytovaných sluţeb  

a omezeného rozsahu diplomové práce, byly do výzkumu zahrnuty jen vybrané sluţby.  

Ke zjišťování spokojenosti byly zvoleny sluţby, které zajišťuje přímo město (např. sluţby 

Městského úřadu, zajištění bezpečnosti, údrţba veřejné zeleně, atd.), sluţby,  

jeţ město poskytuje jen částečně anebo sluţby, které zcela přenechalo soukromým 

subjektům (např. školství, zdravotnictví, kultura, dopravní sluţby aj.) 

Informace o spokojenosti občanů byly zjišťovány marketingovým výzkumem,  

který probíhal mezi občany města v lednu a únoru. Oslovení respondenti v připraveném 

dotazníku odpovídali na otázky, zjišťující jejich spokojenosti s vybranými sluţbami.  

Na základě výsledků výzkumu byly formulovány návrhy a doporučení, jeţ by mohly 

přispět ke zlepšení poskytovaných sluţeb a zvýšení spokojenosti občanů se ţivotem  

ve městě.  

Vedení města bylo doporučeno, aby jeho členové projevili větší zájem o běţného 

občana. Autorka představitelům města navrhla, při určitých příleţitostech se s občanem 

více setkávat, aby získal dojem, ţe městu na něm záleţí. Byla navrţena také intenzivnější 

propagace a public relations aktivity, které pomohou město zviditelnit v širokém okolí. 

Zásadnější doporučení byla navrţena v oblasti podnikatelských podmínek nebo ţivotního 

prostředí ve městě. I kdyţ jsou tato doporučení časově i finančně náročná a důsledky jejich 

realizace budou znatelné aţ s časovým odstupem, je potřeba je realizovat co nejdříve.  

Vzhledem k tomu, ţe je potřeba vytvořit nový Strategický plán rozvoje města  

pro následující období, je moţné navrhnout provedení rozsáhlejšího výzkumu spokojenosti 

občanů v jednotlivých městských částech. Pro lepší pochopení příčin a souvislostí 

(ne)spokojenosti občanů se sluţbami, by bylo dobré provést výzkumná šetření pro kaţdou 

oblast sluţeb zvlášť. Údaje z tohoto šetření, by mohly být  uţitečné a směrodatné  

pro sestavování Strategického plánu. 

V dnešní nejisté době, zmítané dlouhodobou ekonomickou krizí, je potřeba se zaměřit 

na zjišťování a měření spokojenosti občanů s produktem, který jim město nabízí.  

Je potřeba budovat dobré pozitivní vztahy se svými občany a zvyšovat jejich spokojenost. 

Jestliţe občané budou se svým ţivotem ve městě spokojeni, nebudou mít potřebu odcházet 

do jiných míst, ať uţ za prací, vzděláním, kulturou nebo uspokojením jiných osobních 

potřeb. Spokojeni obyvatelé budou přispívat k dobrému jménu města, které můţe přilákat 
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nové občany, turisty, návštěvníky, ale také podnikatele a investory a přispět  

tak k celkovému zvýšení kvality a úrovně ţivota ve městě.  
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Seznam zkratek 

a. s.     Akciová společnost 

Bc.    Akademický titul bakalář 

° C     Stupeň Celsia 

CEBL    Central Europen Basketball League  

CMAS    Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques 

č.    Číslo 

ČR    Česká republika 

ČSSD    Česká strana sociálně demokratická 

FIBA    Fédération Internationale de Basketball 

FK    Fotbalový klub 

Ha     Hektar (plošná jednotka) 

HC    Hokejový club 

Ing.    Akademický titul inţenýr 

IOP    Integrovaný operační program 

J. G. Mendel   Johann Gregor Mendel 

Kč    Koruna česká, korun českých 

Mgr.    Akademický titul magistr 

MHD    Městská hromadná doprava 

MKS    Městské kulturní středisko 

mm    Milimetr (jednotka délky) 

m n. m.   Metrů nad mořem 

m/s    Metrů za sekundu (jednotka rychlosti) 

MUDr.    Akademický titul doktor medicíny 

MVDr.    Akademický titul doktor veterinární medicíny 

obr.    Obrázek 

o. p. s.    Občanské poradenské středisko 

o. s.     Organizační sloţka 

OKEČ    Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OPLZZ   Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPI    Operační program podnikání a inovace 

OPVK    Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost 

OPŢP    Operační program ţivotní prostředí 
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OSVČ    Osoba samostatně výdělečně činná 

PaeDr.    Akademický titul doktor pedagogiky 

PhDr.    Akademický titul doktor filozofie 

přísp. org.   Příspěvková organizace 

resp.    Respektive 

ROP    Regionální operační program NUTS II – Moravskoslezsko 

s.    Strana 

Sb.    Sbírky 

SNK ED   Sdruţení nezávislých a Evropských demokratů 

s. p.     Státní podnik 

s. r. o.    Společnost s ručením omezeným 

SVČ    Středisko volného času 

tab.    Tabulka 

TIC     Turistické informační centrum 

tj.    To je 

TJ    Tělovýchovná jednota 

tzv.    Takzvaný 

VOP    Vojenský opravárenský podnik 
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