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1 Úvod 

 Problematika, kterou se zabývá tato bakalářská práce, je zaměřena na veřejnou 

správu a na základní územní samosprávy, tedy obce. Hlavním cílem veřejné správy by 

mělo být kromě sjednocení životní úrovně jednotlivých obcí i uspokojování potřeb 

svých občanů. Ačkoliv se správa obce snaží, aby jejich občané byli co nejvíce 

spokojeni, každý člověk má různé potřeby či představy o tom, jak by poskytovaná 

služba měla vypadat. 

 V posledních letech se stále více rozvíjí marketing měst a obcí. Marketing je 

důležitý pro každou obci, včetně malých obcí, jež nemají turistický potenciál jako 

některé obce větší. Marketing obcí vede k podněcování k lepším službám nejen pro 

občany, ale i pro podnikatele a případné návštěvníky. Díky němu je obec schopna 

definovat oblasti, ve kterých je obec méně či více dobrá, na tyto oblasti se zaměřit a 

následně je posílit. V dnešní době je proto nezbytné provádět marketingové výzkumy. 

 Tématem této bakalářské práce je „Měření spokojenosti se službami obce“. 

Důvodem, proč jsem si vybrala obec Sviadnov je ten, že v této obci žiji od narození, 

zdejší prostředí je mi blízké a myslím si, že tato obec dokáže nabídnout kvalitní zázemí 

svým občanům. Dalším důvodem pak byla zvědavost, jak budou občané reagovat na 

dotazování a jaké budou jejich názory na poskytované služby. Cílem této práce je zjistit, 

jak jsou občané spokojeni se službami v obci. Dáje je třeba zjistit, co občanům v obci 

Sviadnov nejvíce chybí, popřípadě jak by se dala spokojenost občanu ještě zvýšit.  

 Bakalářská práce je rozdělena do několika hlavních kapitol. Teoretická část 

bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky měření spokojenosti, kde bude 

podrobněji popsáno, co je to spokojenost, jak poznat spokojeného zákazníka apod. 

Následně zde budou popsány služby, jejich vlastnosti a marketingový mix obce. Další 

kapitola pak bude věnována výhradně obci Sviadnov, kterou jsem si vybrala pro toto 

téma. V praktické části bakalářské práce bude popsána metodika výzkumu. Ta bude 

rozdělena na dvě části, a sice na přípravnou a realizační fázi. V přípravné fázi bude 

definován problém a cíl výzkumu. Hned poté bude sestaven plán výzkumu. Měření 

spokojenosti proběhne prostřednictvím marketingového výzkumu. V realizační fázi 

bude popsán sběr dat a jeho zpracování. V kapitole analýza spokojenosti pak bude 

popsáno vyhodnocení dotazníku. Následné návrhy a doporučení, jež budou součástí této 
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bakalářské práce, mohou pomoci zastupitelům obce navrhnout opatření, jak zvýšit 

spokojenost svých občanů a pomoci k efektivnějšímu vývoji obce. 
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2. Teoretická východiska měření spokojenosti ve službách  

 V této kapitole budou stručně řešeny dvě problematiky. V první části kapitoly 

bude zahrnuta spokojenost zákazníků a metody měření spokojenosti. Druhá část 

kapitoly nastíní vlastnosti služeb, klasifikaci služeb a marketingový mix.  

2.1 Spokojenost zákazníka 

 Celkově lze spokojenost chápat jako potěšení či zklamání zákazníka, které 

vychází z hodnocení, jak výkon skutečně probíhal a jaké byly jeho předpoklady. 

Hodnocení závisí na spoustě okolností, a to především na charakteru věrnostního 

vztahu, který se značkou má. (Kotler, Keller, 2013) 

 Dle Oliver (2010) je těžké přesně definovat spokojenost vzhledem 

k rozmanitostech v definicích. Dle slov autora lze spokojenost zákazníka vyjádřit jako 

splnění očekávání zákazníka. Jedná se tedy o úsudek, jak produkt či služba zvyšuje míru 

uspokojení, očekávaní zákazníka. Dále Oliver uvádí, že spokojenost zákazníku je 

nesmírně důležitá, protože tvoří konkurenční výhodu na trhu stejného odvětví. 

2.1.1 Spokojený zákazník 

 Nelze přesně říci, podle čeho se dá posoudit spokojenost zákazníka. Hodnocení 

spokojenosti se posuzuje podle individuální škály. Jsou takoví zákazníci, kteří nikdy 

s ničím nejsou spokojeni a jsou i tací, kteří jsou spokojeni skoro vždy a se vším. 

Zajímavé je, že většinou lidé neumí vysvětlit podle jakých kritérii spokojenost či 

nespokojenost hodnotí. ( Nový, Petzold, 2006) 

 Prosperující firmy se snaží o to, aby jejich zákazníci byli co nejvíce spokojení, 

protože pak často nakupují a sdělují své zkušenosti svému okolí. Nelze však přislíbit 

všechno. Firmy by měli slibovat pouze to, co jsou schopné splnit.  

 Marketéři by měli přesně určit míru očekávaní zákazníku. Jestliže zavedou nízký 

stupeň očekávaní, nezískají dostačující počet nakupujících. Naopak, když se 

předpokládá vysoká očekávání, zákazníci mohou být zklamání. (Kotler, Armstrong, 

2004) 

2.1.2 Vztah mezi kvalitou a spokojeností zákazníka 

 Zákazník si sám vytváří představu o hodnotě vztahu tak, že kvalitu hodnotí 

vzhledem ke snaze, kterou vynaloží pro její získání. Takto se zákazník může spokojit i 

s nižší kvalitou, když ví, že nevynaložil maximum pro její získání. Ovšem i zákazník, 
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kterému se dostane vysoké kvality, nemusí být spokojen, protože má za to, že úsilí, 

které musí vynaložit, je příliš vysoké. V literatuře se obecně předpokládá, že vztah mezi 

kvalitou a spokojeností je lineární. Nemusí tomu tak ovšem být vždy, protože odlišné 

faktory jiným způsobem působí na celkový dojem, jež si zákazník utváří. Souvislost 

mezi kvalitou a spokojeností se vyjadřuje jako funkce kvality, viz obr. 2.1. Ty lze 

rozdělit na čtyři různé typy (Storbacka, Lehninen, 2002): 

 Zásadní faktory vychází z předpokladu, že vztah spokojenosti a kvality je 

lineární. Zvýšení kvality tedy vede ke zvyšování spokojenosti zákazníka a 

obráceně. 

 Hygienické faktory předpokládají, že kvalita je na takové úrovni, kdy její 

zvyšování již není nutné. Zákazníka nijak neovlivní zvýšení kvality, ovšem 

bude nespokojen, když úroveň kvality poklesne. 

 Bezvýznamné faktory jsou faktory, které při snížení či zvýšení kvality 

zákazníka neovlivní. 

 Profilové faktory odlišují společnosti od konkurence a od průměru ze stejné 

oblasti. Zlepšení kvality může vést k větší spokojenosti zákazníka, kdežto 

mírný pokles kvality na zákazníka nemusí nikterak působit. 

 

Obr. 2.1 Stanovení funkce kvality 

Zdroj: Storbacka, Lehninen (2002, s. 84), upraveno autorkou 
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2.1.3 Stavy spokojenosti zákazníka 

Nenadál (2004) rozlišuje tři stavy spokojenosti zákazníka: 

 potěšení zákazníka - zákazník je velmi potěšen, protože poskytnutá hodnota 

a vnímána realita převyšuje jeho očekávání; 

 naprostá spokojenost zákazníka - nastává shoda mezi tím, co zákazník 

očekával, a co dostal. Požadavky zákazníka byly uskutečněny a uspokojeny; 

 limitovaná spokojenost - spokojenost je limitovaná v případě, kdy vnímaná 

realita zákazníka neodpovídá jeho požadavkům. V určité míře může být 

zákazník uspokojen, jeho spokojenost je ovšem nižší.  

2.1.4 Měření spokojenosti zaměstnanců 

 Aby firma mohla zjistit faktory, které mají vliv na spokojenost zaměstnanců a 

dle závěrů upravovat jejich fungování, měla by míru spokojenosti systematicky a 

pravidelně měřit, neboť spokojený zákazník bývá věrný značce, kupuje si další výrobky, 

diskutuje o ní s okruhem svých přátel či rodiny, méně vnímá konkurenční značky a 

obsloužení bývá méně nákladné než obsluha nového zákazníka, jelikož provedení 

nákupu se stává rutinní záležitostí. (Kotler, Keller, 2013) 

Nejčastěji se míra spokojenosti měří podle následujících kritérii (Nový, Petzold, 2006): 

 ve vztahu k vlastnímu očekávání; 

 ve vztahu k předchozím zkušenostem; 

 ve vztahu k ceně; 

 ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům; 

 ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb; 

 ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení; 

 ve vztahu ke druhým lidem. 

 

Ve vztahu k vlastnímu očekávání, jež jsou se službou spojeny 

 Zákazníci mají jen malou představu o tom, jak by výsledná služba měla vypadat. 

Většinou hodnotí službu tak, že čím větší je cena za službu, tím bude lépe splněna.  

Protože se lidé na nákup těší, může se stát, že jejich představy budou hraničit se sněním 

a jen stěží bude jejich očekávání naplněno. I přesto je výhodné zjistit, jaká jsou 
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očekávání zákazníků. Lze tak zabránit nedorozuměním, které by později mohly nastat. 

(Nový, Petzold, 2006) 

Ve vztahu k předchozím zkušenostem 

 Zákazníci mají již předchozí zkušenost s poskytovanými službami a od toho se 

odvíjí další jejich nákupní chování. Zákazníci můžou mít buď pozitivní zkušenosti a 

službu budou chtít znova vyhledat nebo mají negativní zkušenosti, a proto se budou 

chtít předešlé zkušenosti vyvarovat. 

Ve vztahu k ceně 

 Cena znamená pro zákazníky mnohé, především zda jsou pro ně služby dostupné 

či nikoliv. V dnešní době si stále spousta zákazníku myslí, že je zbytečné nakupovat 

drahé výrobky či služby protože jsou kvalitou srovnatelné s levnějšími produkty. Je 

nezbytné si uvědomit, že čím větší kvalitu služby požadujeme, tím vyšší cena za 

produkt či službu bude. Cena by měla být přímo úměrná kvalitě, neměla by být ovšem 

přemrštěná. 

Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům 

 Zákazník od služby očekává, že bude pro něho i pro jeho okolí obvyklá. 

Odvolává se na všeobecně uznávané normy, zvyklosti. Poskytnutá služba tak bývá často 

hodnocena právě z pohledu zvyklostí či norem. 

Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

 Jakmile zákazník cítí nedostatek, vznikne potřeba, kterou je třeba uspokojit a to 

např. nákupem zboží či služeb. 

Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení 

 Není člověka, který by se nedostal občas do tíživé situace nebo problému. 

Možností, jak daný problém vyřešit je koupě výrobku či služby. Skutečnost je taková, 

že když se podaří koupí problém vyřešit, spokojenost zákazníka prudce stoupne. (Nový, 

Petzold, 2006) 
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Ve vztahu ke druhým lidem 

 Spokojenost zákazníka je do jisté míry ovlivněna lidmi ve svém okolí např. 

manželem, dětmi, rodiči. Nejde tedy jen o názor kupujícího, nýbrž i o názory blízkých. 

(Nový, Petzold, 2006) 

 Měření spokojenosti zákazníku se mnohdy provádí prostřednictvím indexu 

spokojenosti zákazníka (ECSI), který je dán čtyřmi proměnnými. Tyto vztahy lze 

vyjádřit následujícím modelem uvedeným v obr. 2.2.  

 

Obr. 2.2 Model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: Kozel, Mynářová, Svobodová (2011, s. 243), upraveno autorkou 

Proměnné v modelu spokojenosti zákazníka Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) 

definují takto: 

 Image je proměnná, která představuje vztah zákazníka ke značce či produktu. 

 Očekávaní zákazníka vychází z představ individuálních zákazníků. 

Očekávaní je výsledkem předešlých zkušeností a má vliv na spokojenost. 

 Vnímaná kvalita někdy též nazývaná vnější kvalita, zahrnuje kromě 

produktu i doprovodné služby, které souvisí s jeho dosažitelností. 

 Vnímaná hodnota lze vyjádřit jako poměr vnímané kvality a ceny. 

 Ke stížnosti zákazníka dochází tehdy, když očekávání zákazníka nebylo 

naplněno. 
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 Loajalita (věrnost) zákazníka se projevuje opakovaným nákupem, tolerancí 

cen a přenosem referencí dalším zákazníkům. 

 Další možností měření spokojenosti zákazníka je Kano model, který lze vidět 

v obr. 2.3. Autor modelu Noriaki Kano předpokládá, že služba či produkt u zákazníka 

musí vyvolat alespoň překvapení související s přijetím dané služby nebo produktu. 

Metoda vychází z toho, že zlepšování vede ke větší spokojenosti zákazníka. 

 Kano model rozděluje do tří skupin faktory, které ovlivňují spokojenost 

zákazníků (Tomek, Vávrová, 2011): 

 základní požadavky, 

 vyslovené požadavky zákazníka, 

 nadšení (nevyslovené požadavky zákazníka). 

 

Obr. 2.3 Kano model 

Zdroj: Tomek, Vávrová (2011, s. 120) 

Základní požadavky 

 Základní požadavky jsou zobrazeny v dolní polovině grafu. Splněním těchto 

požadavků nedochází ke zvýšení spokojenosti, protože je zákazník vnímá jako 

samozřejmost. Naopak nesplněním požadavků může dojít k nespokojenosti. 
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Vyslovené požadavky 

 Souvisí s celkovou spokojeností zákazníků. Jakmile jsou požadavky splněny, 

stoupá zákazníkova spokojenost a naopak, když požadavky splněny nejsou, jeho 

spokojenost klesá. Tyto požadavky jsou zobrazeny v prvním kvadrantu grafu. 

Nevyslovené požadavky 

 Jedná se o „něco navíc“ co podnik může nabídnout svým zákazníkům v rámci 

konkurenční výhody. Zákazník s tím tedy dopředu nepočítá. Toto funguje pouze tehdy, 

když jsou splněny očekávaní zákazníka. (Tomek, Vávrová, 2011) 

2.1.5 Techniky měření spokojenosti zákazníka 

 Firmy mají řadu metod, pomocí kterých mohou sledovat spokojenost zákazníků. 

Podle Kotlera se nejčastěji používají tyto metody:  

Analýza ztracených zákazníku 

 Míra ztracených zákazníku vypovídá o tom, jak společnosti uspokojují potřeby 

svých zákazníku. Proto by se při ztrátě zákazníku měly zajímat, proč již nadále nemají 

zájem u nich nakupovat a pokusit se tyto nedostatky odstranit. (Kotler, Keller, 2013) 

Mystery shopping 

 Pracovníci výzkumu se vydávají za potenciální zákazníky tzv. mystery shoppers, 

aby zjistili silné či slabé stránky nejen v konkurenčních prodejnách ale i v těch 

vlastních. Zjišťují, jak se zaměstnanci starají o své zákazníky, jak se chovají při 

stížnostech apod. 

Systém přání a stížností 

 Většina nových návrhu pro zlepšení pochází z naslouchání zákazníku, proto by 

jejich postřehy neměly být opomíjeny. Jako prostředek pro oboustrannou komunikaci se 

nejčastěji používají knihy přání a stížnosti, webové stránky, e-maily či bezplatné 

telefonní linky. (Kotler, Keller, 2013) 

Průzkumy spokojenosti zákazníků 

 Společnosti rozesílají dotazníky nebo telefonují výběrovým vzorkům ze 

současných zákazníků a zjišťují jejich názory na jednotlivé aspekty chování firmy.  
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Psychologické metody 

 V této metodě se používá hloubkový či skupinový rozhovor, kde se následně 

vyhodnocují především kvantitativní údaje jako je např. vnímání, sledování změn apod. 

(Kotler, Keller, 2013) 

2.1.6 Význam výzkumu spokojenosti zákazníka 

 Pro firmy je důležitý spokojený zákazník, protože se neustále vrací, nakupuje u 

nich více a ve větším množství, přenáší reference novým zákazníkům a mnohdy je 

ochotný nakupovat za vyšší cenu. S růstem konkurence roste i úroveň kvality a tak je 

třeba neustále přicházet s novou nabídkou. Může se ovšem stát, že zákazník začne být 

unaven výběrem a nabídkou nových produktu. Zvlášť v určitém věku dochází u koupě 

k zvyklostnímu chování. Proto je potřeba najím vhodný systém stabilního měření 

spokojenosti, který by se zaobíral kumulovanou i bezprostřední spokojeností. (Kozel, 

Mynářová, Svobodová, 2011) 

2.2 Služby 

 Služby jsou velice širokým okruhem lidských činností, které poskytují jak 

fyzické osoby, tak i firmy nebo organizace. Podstatu služeb nejlépe vystihují američtí 

autoři, kteří vysvětlují službu jako „aktivitu nebo výhodu, kterou může jedna strana 

nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem“. (Vaštíková, 2014, s.16) 

Kategorie služeb dle Kotler, Keller (2013): 

 ryze hmotné zboží - hmotné zboží bez doprovodných služeb. 

 hmotné zboží s doprovodnými službami - zboží, doplněné o jednu či více 

služeb; 

 hybrid - typická pro restaurační zařízení, kde je důležitá nejen příprava jídla 

ale i jeho podávání; 

 dominantní služba s doprovodným menším zbožím a službami - jedná se 

např. o letecké společnosti, které poskytují službu a nabízejí doprovodné 

zboží v podobě pití, jídla; 

 ryzí služba - tato služba je ryze nehmatatelná, jedná se např. o hlídání dětí. 

 



 

- 15 - 

 

2.2.1 Vlastnosti služeb 

 Používají se různé rozlišení vlastností služeb a zboží. Mezi nejčastější ovšem 

patří rozdělení podle Kotler et al. nebo Vaštíková (2008): 

 nehmotnost, 

 neoddělitelnost, 

 proměnlivost, 

 pomíjivost,  

 nemožnost vlastnictví. 

Nehmotnost 

 Je nejtypičtější vlastnost služeb, nelze si ji tedy např. prohlédnout. Ověřit si 

kvalitu nabízených služeb lze až při nákupu a pozdější spotřebě služeb. Zákazník má 

proto složitější vybírat si mezi konkurujícími podniky, které nabízejí podobné služby a 

ve výsledku se to pak projeví větší mírou nejistoty při přijímání služby. Díky 

nehmotnosti služeb zákazník hůře klasifikuje konkurující služby, bojí se rizik, a tudíž 

při výběru dává největší důraz na osobní hodnocení, hodnocení přátel rodiny apod. 

(Vaštíková, 2014) 

Neoddělitelnost 

 Aby přínos, který zákazník nabyde poskytnutím služeb, mohl být uskutečněn, 

musí se poskytovatel služeb a zákazník potkat v určitém místě a čase. (Vaštíková, 2014) 

 Kozel (2006) dodává, že zákazník velmi citlivě pociťuje kvalitu služby, hodnotí 

poskytovatele služby a to vše se potom promítá do jeho hodnocení. 

Proměnlivost 

 Proměnlivost je spojována s měřítkem kvality poskytovaných služeb. Znamená 

to tedy, že každou službu nelze poskytnout stejně. Zákazníkovi se nemusí dostat tatáž 

kvalita, jakou mohl dostat v minulosti. Rovněž se špatně volí mezi konkurujícími si 

službami. (Vaštíková, 2014)  

Pomíjivost 

 Služby není možné uchovávat skladovat vracet či znovu prodávat. Takto 

nevyužité služby propadávají v čase a pro danou chvíli jsou již ztracené/zničené. Špatně 
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provedené služby však lze reklamovat a v některých případech lze službu vynahradit 

kvalitnější.  

Nemožnost vlastnictví 

 Souvisí s nehmotností a nezničitelností služeb. Na rozdíl od nákupu zboží, na 

zákazníka nepřechází právo vlastnictví. Zákazník si pouze kupuje právo na poskytování 

služeb. Protože službu nelze vlastnit, distribuční kanály, díky kterým se služba dostává 

k zákazníkovi, jsou přímé nebo velmi krátké. (Vaštíková, 2014) 

2.3 Marketingový mix obce 

 Marketingový mix je souhrn nástrojů, pomocí kterých vedení obce může 

uzpůsobit svůj produkt k odlišení se od konkurence nebo také k jeho ocenění. 

 Obec pro své zákazníky představuje velmi složitý produkt rozdělený na hmotné 

a nehmotné prvky. Díky složitosti produktu obce došlo k rozšíření z běžných čtyř 

nástrojů marketingového mixu produkt (product), cena (price), distribuce (place), 

marketingová komunikace (promotion) o další čtyři nástroje typické pro marketing 

veřejné správy a sice: lidé (people), materiální prostředí (physical evidence), procesy 

(processes) a partnerství (partnership).  (Janečková a Vaštíková, 1999) 

2.3.1 Produkt (product) 

 Produkt obce je vše, co obec poskytuje nejen pro své obyvatele, ale i pro 

návštěvníky, podniky a potenciální investory. V podstatě lze říci, že produktem obce je 

samotná obec, která je složena materiálním prostředím a subjekty, které na obci působí. 

Určité subjekty jsou zároveň součástí produktu i jeho spotřebitelem. 

Produkt obce se odlišuje od jiných produktů těmito vlastnostmi (Janečková a Vaštíková, 

1999): 

 Dochází k současnému upokojování jak kolektivních, tak i jednotlivých 

potřeb. 

 Nabídka obsahuje čistě pozitivní služby (kultura, vzdělání), které lidé 

vyhledávají, zatímco nápravné služby (městská policie, údržba) lidé 

vyhledávají pouze ve chvíli, kdy začínají selhávat. 

 Určité služby lidé musejí přijmout, jiné služby si zase mohou vybírat. 

  



 

- 17 - 

 

2.3.2 Cena (price) 

 Cena hraje důležitou roli při vnímání hodnoty a kvality služeb. Přestože jsou 

služby poskytované obecní správou ze zákona bezplatné, nejedná se o bezplatnost jako 

takovou. Tyto služby jsou placeny z daní, popřípadě ze systému povinného pojištění. 

Obec může nabízet produkty, které podléhají úplné nebo částečné regulaci nebo takové 

produkty, jejíž hodnotu určuje samotná obec. (Janečková a Vaštíková, 1999) 

2.3.3 Distribuce (place) 

 Obec může produkt poskytovat sama, přičemž se v takovém případě jedná o 

distribuční přímý kanál. Díky tomu lze lépe sledovat způsob poskytování služeb a 

zároveň i zpětnou vazbu od zákazníků. Tento typ distribučního kanálu obec využívá 

tam, kde vykonává přenesenou působnost státní správy. Je rovněž vhodný i tam, kde 

jsou nabízeny fakultativní služby. Za předpokladu, že předá poskytování služeb jiným 

organizacím, bude se jednat o distribuční kanál nepřímý. Tyto organizace mohou službu 

poskytnout mnohem efektivněji než obec, protože disponují specifickými zdroji. 

(Janečková a Vaštíková, 1999) 

2.3.4 Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace tvoří soubor komunikačních nástrojů, pomocí 

kterých obec představuje svůj produkt různým subjektům. Díky tomu obec může 

ovlivňovat postoje a chování zákazníků ve vztahu k nabízeným produktům. 

Mezi nástroje marketingové komunikace patří (Janečková a Vaštíková, 1999): 

 osobní prodej, 

 podpora prodeje, 

 reklama, 

 public relations, 

 direct marketing, 

 reference. 

Pro obec jsou charakteristické především reklama a public relations. 

Reklama 

 Dokáže ovlivnit nespočet geograficky rozptýlených lidí. Nevýhodou je že je 

neosobní, jednosměrná, finančně náročná a nedokáže přimět k reakci. Tento nástroj 
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umožňuje obci informovat širokou veřejnost o dění v obci, jejím programu. 

Prostřednictvím něho může přilákat i nové občany, či turisty.(Kotler, Keller, 2013) 

Public relations 

 Jedná se o vytvoření vztahů a komunikace mezi městem či obcí a veřejností. 

Hlavní výhodou PR je schopnost oslovení široké veřejnosti při nízkých nákladech. 

(Janečková a Vaštíková, 1999) 

2.3.5 Materiální prostředí (physical evidence) 

 Materiální prostředí netvoří jen příroda, ve které se obec nachází, ale i celkové 

územní uspořádání, tedy budovy a zařízení, architektonické řešení, komunikace apod. 

Dle Vaštíková a Janečková (1999) má materiální prostředí dvě podoby, a sice periferní 

a základní prostředí, které se společně podílejí na vytvoření image služeb. Za základní 

prostředí se považuje prostor, kde je služba prováděna, včetně vybavení tohoto prostoru. 

Periferní prostředí pak představuje dojem, který si zákazník udělá při vstupu do 

základního prostředí, jedná se např. o mapy obce nebo parkovací lístek… 

2.3.6 Lidé (people) 

 Lidé jsou neméně důležitou součástí v marketingovém mixu služeb. Lze zde 

zahrnout všechny lidi, kteří mají určitou roli v průběhu poskytovaní služeb. ( Vaštíková, 

2014) 

 Místní správa ovlivňuje především chování zaměstnanců na úřadě nebo vedení 

organizací. Prostřednictvím veřejných zakázek ovšem můžou obecní úřady ovlivnit i 

chování soukromých organizací. (Janečková, Vaštíková, 1999)  

Tab. 2.1 Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

 
přímý vztah 

k marketingovému mixu 

nepřímý vztah 

k marketingovému mixu 

častý nebo pravidelný styk 

se zákazníky 
kontaktní pracovníci obsluhující pracovníci 

výjimečný nebo žádný 

styk se zákazníky 
koncepční pracovníci podpůrní pracovníci 

Zdroj: Payne (1996, s. 169) 
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 Zákazníci často hodnotí správu obce podle chování zaměstnanců, a proto musí 

být kladen důraz na to, jaké místo při plánování, vytváření a realizaci produktu 

zaměstnanci zaujímají. Zaměstnance je možné rozdělit do skupin podle míry kontaktu 

se zákazníkem, a jakým způsobem se účastní na produkci služeb, viz tab. 2.1.  

 Kontaktní pracovníci mají častý styk se zákazníky, dobře zvládají konflikty 

a podstatně se podílí na marketingových činnostech. 

 Koncepční pracovníci jen výjimečně přicházejí do styku se zákazníky. Patří 

zde např. pracovníci marketingového výzkumu. 

 Obsluhující pracovníci mají častý styk se zákazníky, a proto musí mít 

vynikající komunikační schopnosti. 

 Podpůrní pracovníci opět jen výjimečně přicházejí do styku se zákazníky a 

mají jen nepodstatný vliv na marketingové činnosti. ( Vaštíková, 2014) 

2.3.7 Procesy (processes) 

 Proces je postup, jakým je produkt poskytován zákazníkům. Obecní úřad 

poskytují různé druhy procesů. Obecní úřad může zřídit organizaci, která by byla 

k těmto účelům zřízena. Zákazníci by tak měli být uspokojení nejen ze služby, ale i ze 

způsobu dodání. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

Procesy si lze vyložit ze dvou hledisek:  

 z hlediska komplexnosti, jež představují složité kroky, díky kterým je produkt 

vytvářen; 

 z hlediska rozmanitosti, jež odráží funkční rozsah a proměnlivost. (Payne, 

1996) 

2.3.8 Partnerství (partnership) 

 Aby došlo k vytvoření harmonické obce, management nesmí opomíjet 

spolupráci. Na řízení obce se díky partnerství podílí jak soukromý, tak i veřejný sektor a 

tvoří se vztahy se subjekty. 

 Uplatnění partnerství vychází z teorie marketingu vztahů, proto je zde kladen 

důraz na dobré vztahy obce s obyvateli. Kromě toho se zaměřuje na vztahy se pěti trhy: 
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Obr. 2.4 Jednotlivé trhy, působící v rámci marketingu vztahů 

Zdroj: Janečková, Vaštíková (1999, s. 115), upraveno autorkou 

Referenční trh 

 Tvoří dobrou image pomocí ústní reklamy a výborných referencí. Všichni se tak 

můžou podílet na vytvoření nových představ o obci. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

Trh dodavatelů  

 Trh dodavatelů představuje vztah samosprávy obce se smluvními partnery, kteří 

pro obec realizují některé funkce a dodávají jim zboží či jiné služby.  

Trh potenciálních pracovníků 

 Obec potřebuje kvalifikované pracovníky a to nejčastěji ze skupin se 

středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Proto by se při hledání potenciálních 

zaměstnanců měli zaměřit na talentované studenty či spolupracovat s univerzitami, které 

nabízí možnost spolupráce s řešením problémů v obci prostřednictvím seminárních 

práci, diplomových či bakalářských prací. (Janečková, Vaštíková, 1999) 

Trh ovlivňovatelů 

 Trh ovlivňovatelů zahrnuje subjekty, které mají vliv na přísun investic do obce, 

dotací do oblastí. 

Interní trh neboli trh zaměstnanců  

 Tento trh je tvořen vlastními zaměstnanci. Ti by měli pracovat v souladu 

s posláním obce. Správně odvedenou prací reprezentují celou obec. (Janečková, 

Vaštíková, 1999)  
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3. Charakteristika obce Sviadnov 

 Tato kapitola se zaměřuje na představení obce Sviadnov. Stručně zde budou 

popsány základní údaje o obci i její historie. V závěru kapitoly je následně vylíčeno 

makroprostředí obce. 

3.1 Základní údaje o obci 

 Sviadnov leží v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek. Od vedlejší 

obce Staříč je rozdělená řekou Olešnou. Sviadnovem protéká rovněž řeka Ostravice, 

dlouhá 64 km s plochou povodí 827 km
2.

 V jihozápadní části obce se nachází kopec 

Štandl s nadmořskou výškou 356 m n.m.,  na kterém se nachází zbytky opevnění a 

zřícenina malého hrádku. (www.sviadnov.cz) 

 Historie obce Sviadnov 

 Obec Sviadnov byla zřejmě založena v polovině 13. století a řadí se tak mezi 

nejstarší obce frýdecko-místeckého okresu. První zmínka o Sviadnovu pochází z roku 

1267 a vychází ze závěti olomouckého biskupa a zároveň Hukvaldského leníka Bruna 

Dětřicha Stangeho ze Šauenburka. 

 V roce 1581 přešlo území do rukou olomouckých biskupů a Sviadnov se stal 

součástí svazku hukvaldského panství. V jeho rámci se lidé ze Sviadnova zúčastnili 

povstání, jelikož vzrostl útlak poddaných. Do historie odboje se obec zapsala i díky 

známému zbojníkovi Ondráši z Janovic, který byl zabit svým bratrancem Jurou 

Fucimanem v hostinci „U matky Hedviky“ na Horákově fojtství.  

 Dnešní podoba obce se začala rozvíjet v 19. století. Obecní škola ve Sviadnově 

vznikla roku 1865 a pravidelná školní docházka probíhala o dva roky později. Předtím 

děti chodily do školy v Místku. Protože však Sviadnovští nechtěli přispět vysokou 

částkou na chod místecké školy, rozhodli se, že levnější bude postavit si školu vlastní.  

 V roce 1885 byl zřízen obecní hřbitov. U něj byl roku 1887 pak postaven kostel 

sv. Jana Nepomuckého. 

 V obci mělo tradici dělnické hnutí. Už před 1. světovou válkou se stal Obecní 

hostinec, dnes známý jako Ondráš, místem schůzi dělníku Karlovy huti z Lískovce. 

V tomto místě se scházeli i spolky jako je třeba Sokol, hasičský spolek a lovecký 

spolek. Nacházela se zde i místní knihovna a obecní archiv. 
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 Za nacistické okupace Sviadnov jako samostatná obec zanikl a byl připojen 

k Místku. Z okupace byl Sviadnov osvobozen 4. května 1945. V roce 1966 byl postaven 

obětem 2. světové války Na Husinci památník, který tam stojí dodnes. V roce 1975 byl 

Sviadnov opět připojen k Frýdku-Místku do 1. ledna 1992, kdy se stal Sviadnov opět 

samostatnou obcí. 

 V roce 1997 byla opravena místní škola a od roku 2005 stojí u nové budovy 

obecního úřadu park a velké parkoviště, kde se konají různé kulturní akce. 

(www.sviadnov.cz, www.masslezskabrana.cz) 

3.2 Současnost obce 

 V současnosti žije v obci Sviadnov 1822 obyvatel a tento počet se neustále 

rozrůstá. Je to zapříčiněno především tím, že je zde nabízeno atraktivní místo na 

bydlení. 

   Sviadnov patří mezi Dobrovolný svazek obcí Olešná spolu s dalšími 

obcemi  Staříč, Žabeň a městy Paskov a Frýdek-Místek. Prostřednictvím tohoto svazku 

spolu města a obce řeší různé akce či problematiku, která je spojuje. Dále je obec 

členem Svazu měst a obcí ČR, Regionu Slezská brána a MAS Slezské brány, která 

chrání zájem o zachování hodnot, např. přírodního prostředí nebo stylu života, který je 

díky městskému prostředí ohrožován. Svazek obcí Region Slezská brána zrealizoval 

projekt s výstavbou „Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“. 

Nová cyklostezka je 7,4 km dlouhá a široká 2,5 metrů. Výstavba byla podpořena dotací 

z regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko částkou 34. mil. Kč. 

Významně se na tomto projektu podílel i státní podnik Povodí Odry. (www.sviadnov.cz, 

www.masslezskabrana.cz) 

3.2.1 Znak a prapor obce Sviadnov 

 Znak a prapor byl obci Sviadnov udělen 31. 1. 1996 Parlamentem České 

republiky. 

Znak obce Sviadnov 

 Znak obce, viz. obr.3.1, obsahuje štít, který je rozdělen na dvě poloviny dole 

modře a nahoře červeně, nahoře se nachází stříbrná strážní věž z kvádrového zdiva a 

cimbuřím, která stojí na dělicí čáře, doprovázena dvěma zlatými mušlemi, dole se pak 

nachází tři stříbrné špice (kužely). 

http://www.sviadnov.cz/
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 Stříbrná věž má připomínat strážní věž nebo malý hrádek, který kdysi stával na 

vrcholu Štandl a z něhož se dochovaly jen malé zbytky. Tato věž měla za účel strážit 

obchodní stezky, které vedly z jihu řeky Ostravice směrem na sever do Slezska. 

 Mušle je nejen symbol poutníku, ale představuje i příslušnost obce ke kostelu, 

který byl zasvěcen sv. Jakubu Většímu. 

 Dolní část štítu byla převzata ze znaku olomoucké diecéze. Sviadnov totiž 

náležel k Hukvaldským panstvím, které patřilo olomouckým biskupům. 

(www.sviadnov.cz) 

 

Obr. 3.1 Znak obce Sviadnov 

Zdroj: www.sviadnov.cz 

 

Prapor 

 Obrázek 3.2 zobrazuje prapor obce. Na praporu se objevují dvě zlaté 

svatojakubské mušle. Celý prapor je tvořen třemi svislými pruhy, které jsou v poměru 

2:1:2. Poměr šířky k délce pak představuje 2:3. (www.sviadnov.cz) 

 

Obr. 3.2 Prapor obce Sviadnov 

Zdroj: www.sviadnov.cz 

http://www.sviadnov.cz/
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3.2.2 Organizační struktura obce Sviadnov 

 Zastupitelstvo obce Sviadnov má po volbách z října 2014 zvoleno 15 členů. Tito 

členové rozhodují o důležitých věcech, jež patří do samostatné působnosti obce ( např. 

schvalování rozpočtu obce a rozpočtových změn, provoz příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ a jiných záležitostí). Členové zastupitelstva jsou voleni na čtyřleté funkční období a 

musí složit slib na první schůzi. Počet členů musí být lichý a určuje se podle počtu 

obyvatel. 

 Rada obce je složena z 5 členů.  Rada obce je výkonný orgán a zodpovídá za ni 

zastupitelstvo obce. Radu obce představuje starosta, místostarosta a další členové rady, 

kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce. Počet rady obce je lichý a musí jich být 

nejméně pět, což obec Sviadnov splňuje. Schází se podle potřeby, její schůze jsou 

neveřejné. Rozhoduje o záležitostech, které nejsou zákonem vyhrazené zastupitelstvu 

obce, především jde o hospodaření obce dle rozpočtu, řešení návrhů a členů 

zastupitelstva obce a občanů obce, řízení komisí rady obce apod. 

 Úkoly kontrolní povahy zajištují předsedové výboru Zastupitelstva obce v 

podobě kontrolní a finanční komise. Kontroly se týkají jak plnění úkolu zastupitelstva 

obce, tak i rady obce i obecního úřadu.(www.sviadnov.cz, www.ustavprava.cz, 

zakony.centrum.cz) 

3.2.3 Služby v obci 

 Služby představují oblast, která se podílí na kvalitě života v obci a ovlivňuje to, 

jak je oblast atraktivní pro bydlení. Čím větší je obec, tím více by se měla zvyšovat 

nabídka služeb. 

Mateřská škola 

 V obci se nachází mateřská škola, ve které v červnu 2012 proběhla rekonstrukce 

a přístavba.  Nyní má školka čtyři oddělení, které vyhovují individuálním i skupinovým 

činnostem dětí. Díky této rekonstrukci se ovšem zmenšila plocha hřiště. Na školní 

zahradě stojí nový zahradní domek a díky odkoupení části pozemku, se zde mohla 

umísit i sestava dětského hřiště. (www.zssviadnov.cz) 

Základní škola 

 Základní škola byla založena roku 1867 a jednalo se o vesnickou školu, od roku 

2003 je pak příspěvkovou organizací. V září 1998 byla dokončena rekonstrukce 

http://www.sviadnov.cz/
http://www.ustavprava.cz/
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stávající školy a tak mohla probíhat výuka v nových prostorách. Škola je koncipována 

pro pět tříd a kapacita školy je 120 dětí. Cílem školy je poskytnout co nejlepší vzdělání, 

žáci jsou zapojováni do různých akcí Dobrovolným svazkem obcí Olešná a Regionem 

Slezské brány. Škola je vybavena 5 samostatnými učebnami s nejmodernějším 

vybavením a  jednou odbornou učebnou výpočetní techniky. V prostorách školy se 

nachází jak tělocvična, tak i kuchyně s jídelnou. ( www.zssviadnov.cz) 

Pošta 

 Pošta ve Sviadnově nabízí vnitrostátní i mezinárodní poštovní, peněžní i kurýrní 

služby. Prodává i dálniční kupony. Roznáší informační materiály. Před poštou se 

nachází parkoviště, takže je k ní snadný přístup. Otvírací doba je kromě pondělí 

konstantní, od 8:00 do 16:00 s polední přestávkou od 11:00-13:00 hodin. V pondělí je 

na poště otevřeno do 17:00. (www.posty-psc.cz, www.firmy.cz) 

Dům s pečovatelskou službou 

 Dům s pečovatelskou službou je považován za chloubu obce. Kromě bytů je 

vybaven i vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Mezi společné prostory patří 

prádelna, hlavní kuchyně a společenská místnost. Zažádat si zde o bydlení může 

kdokoliv, kdo je soběstačný a má potřebné finanční prostředky. Přednost ovšem mají 

občané Sviadnova. (polar.cz) 

Veřejná doprava 

 Obcí Sviadnov nevede žádná železniční trať. V případě zájmu o tento typ 

dopravy je nutné se dopravit do vedlejší obce Lískovec u Frýdku, kde jsou provozovány 

především vlaky společností Českých drah a.s. Doprava v obci je zabezpečována 

autobusy. Nejvýznamnějším dopravcem je ČSAD Frýdek-Místek a.s. V menší míře jsou 

pak zapojeny i linky dopravců, kterými jsou ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Karviná 

a.s. a ČSAD Havířov a.s.  Dříve zde bylo autobusové spojení nedostačující. Od 27. 

března 2011, kdy byla zavedená MHD zdarma s cílem snížit počet projíždějících 

automobilů na cestách, došlo k nárůstu počtů cestujících autobusovou dopravou a tím i 

k rozšíření linek do okolních obcí. Tím se i zvýšila frekvence autobusových linek 

projíždějící touto obcí. (www.frydekmistek.cz) 

Ostatní služby 

 Obec Sviadnov poskytuje komunální služby, jež zahrnují údržbu silnic, veřejné 

osvětlení, údržbu zeleně a obecního hřbitova. 

http://www.posty-psc.cz/
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 V obci Sviadnov se nachází obecní knihovna, která je umístěná v budově 

obecního úřadu. Kromě výpůjčky knih pořádá pro mateřskou i základní školu různé 

besedy. Prostory knihovny umožňují autorům vystavovat své výtvory. K dispozici jsou i 

počítače, kde si může veřejnost vyhledávat různé informace. (sviadnov.knihovna.info) 

 Obec rovněž stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají v obci Sviadnov. Tyto 

odpady a separované odpady sváží Frýdecká skládka, a.s. V případě bio odpadů jako je 

tráva, listí, ořezy větví, či nahnilé ovoce mohou občané ukládat na skládku, která se 

nachází u místní komunikace Staříčská ve Sviadnově. (www.fmskladka.cz, 

www.sviadnov.cz) 

 Informovanost občanů v obci je zabezpečována prostřednictvím občasníku obce, 

který je vydáván čtvrtletně. Tento občasník je roznášen do schránek občanů obce. 

Různé informace občan může získat z oficiálních stránek obce www. sviadnov.cz  nebo 

z informačních tabulí. (www. sviadnov.cz) 

Sportovní aktivity v obci 

 Pro ty, jež mají rádi sport, je v obci k dispozici hřiště, které obec 30. dubna 2014 

zrekonstruovala na moderní víceúčelové hřiště. Vznikl tak nový prostor pro žáky a děti 

ZŠ a MŠ, TJ Sviadnov a pro další zájemce, jež mají zájem o sport. Hřiště je uzpůsobeno 

pro míčové hry, ale lze zde uspořádat i tenisové nebo florbalové utkání. V zimě se zde 

plánuje při vhodných podmínkách vytvoření ledové plochy. 

 V obci se nachází také tělocvična, kterou mohou využívat všichni zájemci. Jedná 

se o majetek obce a její nová podoba obec stála 10 200 000 Kč. Ač obec žádala o 

dotaci, nebyla úspěšná. Kromě moderně vybavených šaten se zde nachází i klubovna 

s televizí, jež slouží pro sledování sportovních přenosů. Jestliže si někdo v této 

tělocvičně chce zasportovat, je nutná rezervace na oficiálních webových stránkách obce 

Sviadnov. (www.sviadnov.cz, fm.denik.cz, old.sviadnov.cz) 

Podnikatelé a služby, jež působí v obci Sviadnov 

 Pro obce jsou podniky, které se v obci nachází, velice důležité. Díky těmto 

podnikům stoupne zaměstnanost občanů, což napomáhá k dosažení cílů, které si obecní 

samospráva stanovila. Zaměstnanost totiž přímo souvisí s kupní sílou a sociálním 

rozvojem v obci. (www.rozvojobci.cz) 

http://www.fmskladka.cz/
http://www.sviadnov.cz/
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 V obci Sviadnov lze nalézt dostatek restauračních a pohostinských služeb. 

V obci se nachází např. restaurace Ondráš, která je velice vyhlášená. Dále se zde 

nachází bistro na Husinci, restaurace ANARETA, kde mají hosté možnost se i ubytovat, 

Vinotéka u Barborky, kde jsou k dostání čepovaná i láhvová vína, Hospůdka Pod 

šimlem, která denně láká hosty na různé slevy a akce, cukrárna Beruška, vyhlášena 

svými svatebními koláči, nově je ve Sviadnově otevřena kavárna Café Petit. 

(www.ondras.cz, anareta.cz, anareta.cz/cafe-petit/) 

 V obci Sviadnov se nachází jeden obchod s potravinami a to „potraviny 

Novotný“, kde kromě potravin lze koupit i spotřební zboží. Nabízejí 

pravidelné dvoutýdenní či měsíční akce. Řeznictví se v obci nachází jen jedno a jedná 

se o společnost Řeznictví H+H, s.r.o. (www.potravinysviadnov.cz) 

 V obci lze rovněž nalézt kadeřnictví. Kadeřnictví zde funguje od roku 2007 a 

provozuje ho Petra Gřundělová. Provozovna se nachází na ulici Rybářská 321. 

(rejstrik.finance.cz) 

3.3 Makroprostředí obce Sviadnov 

 Makroprostředí zahrnuje vlivy, které obce nemohou samy ovlivnit.  Skládá se z 

těchto faktorů: demografické prostředí, ekonomické prostředí, politicko-právní 

prostředí, sociálně- kulturní prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí. 

Jednotlivé prostředí budou popsány v rámci Moravskoslezského kraje, okresu Frýdek-

Místek a obce Sviadnov. 

3.3.1 Demografické prostředí 

 Podle českého statistického úřadu žije k 31. 3. 2015 v Moravskoslezském kraji 

1 215 899 obyvatel. Počet obyvatel v kraji má tendenci klesat. Pokles v kraji má několik 

příčin. Jedním z nich je právě stěhování občanů do jiných krajů. Do moravskoslezského 

kraje se během třech měsíců přistěhovalo 1285 osob a vystěhovalých je zaznamenáno 

za stejné období 2 120 osob. Migrační saldo v moravskoslezském kraji je záporné ( –

835 osob) a patří mezi největší všech krajů ČR. (www.czso.cz) 

 Počet narozených dětí od roku 2000 do roku 2008 rostl a od roku 2008 podíl 

narozených dětí stále klesá. Za první čtvrtletí bylo zaznamenáno celkem 2 810  

narozených dětí, od ledna do března bylo zaznamenáno úmrtí 3 752 osob. (verejna-

sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 

http://www.ondras.cz/
http://www.potravinysviadnov.cz/
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 V Moravskoslezském kraji podle statistik k 26. 3. 2011 převažuje z 63,5 % 

česká národnost, dále se v kraji nachází 3,8 % Moravanů, 2,3 % polských občanů, 2,2 % 

slovenských občanů. Zbylý podíl osob vůbec neuvedlo svou národnost. (www.czso.cz) 

 V okrese Frýdek-Místek k 1. 1. 2015 žije 212 987 obyv., z toho 104 919 mužů a 

108 068 žen. Průměrný věk činí 41,5 let, průměrný věk mužů představuje 40,0 let a žen 

42,9 let.  Během 1. čtvrtletí 2015 se do okresu Frýdek-Místek přistěhovalo celkem 705 

občanů a vystěhovalo se 586 občanů. Počet narozených dětí v okrese Frýdek-Místek 

činil 515 a počet zemřelých 670. (www.czso.cz) 

 I v okrese Frýdek-Místek převažuje česká národnost (89,10%), v menší míře zde 

žijí i jiné národnosti: slovenská 4,29 %, romská 0,14 %, polská 0,40 % a jiné. 

(www.odhadonline.cz) 

 Počet obyvatel v obci Sviadnov k 1.1 2015 činí celkem 1797 obyvatel, z toho 

873 můžu a 924 žen. Průměrný věk v obci je 40,8 let, přičemž muži mají v průměru 

39,6 let a ženy 41,9 let. Jak můžeme vidět v tab. 3.1, počet obyvatel v obci neustále 

narůstá. Je to především zapříčiněno tím, že v současnosti je Sviadnov rychle se 

rozvíjející obcí, která atraktivní polohou přitahuje nové občany k bydlení. 

(www.sviadnov.cz, www.czso.cz) 

Tab. 3.1 Vývoj počtu obyvatel v obci Sviadnov v letech 2006-2015 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

obyv. 
1413 1426 1466 1506 1551 1572 1605 1665 1725 1797 

Zdroj :  www.obyvateleceska.cz, upraveno autorem 

 

 K české národnosti se hlásí 94% obyvatel. Další národnosti vyskytující se v obci 

jsou uvedené níže v tab. 3.2: (www.odhadonline.cz) 

 

Tab. 3.2 Přehled národnostního složení v obci Sviadnov z roku 2012 

 

Národnost Česká Moravská Slezská Slovenská Polská Německá Ostatní 

%zastoupení 
93.75% 2.58% 0.08% 1.95% 0.23% 0.16% 1,25% 

 

Zdroj: (www.odhadonline.cz) 

http://www.czso.cz/
http://www.sviadnov.cz/
http://www.obyvateleceska.cz/
http://www.odhadonline.cz/
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 Dalším zajímavým ukazatelem je migrace obyvatel, jež je znázorněna v tab.3.3. 

Migrace představuje počet přistěhovalých a odstěhovaných obyvatel. Do obce se 

přistěhovalo celkem 89 obyvatel a vystěhovalo 23 obyvatel. 

Tab. 3.3 Migrace obyvatel v Obci Sviadnov k 31. 12. 2014 

 Saldo migrace 

Přírůstek/úbytek 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

Saldo 

migrace 

Muži  48 13 35 40 

Ženy 41 10 31 32 

Celkem 89 23 66 72 

Zdroj: www.risy.cz, upraveno autorem) 

3.3.2 Ekonomické prostředí 

 Nezaměstnanost je jeden z nejdůležitějších ukazatelů ekonomické a sociální 

situace. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-

64 let k 31. 10 2015 v Moravskoslezském kraji činí 8,3 %. Moravskoslezský kraj se tak 

dostal na druhé místo s největším podílem nezaměstnaných osob. Větší podíl 

nezaměstnaných osob má jen Ústecký kraj, jehož podíl činí 8,9 %. (nosppp.cmkos.cz) 

 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 10 2015 v okrese Frýdek-Místek pak činí 5,3 

%. (portal.mpsv.cz) 

  Nezaměstnanost v obci Sviadnov k měsíci říjen činí 57 dosažitelných uchazečů 

ve věku 15-64 let z celkového počtu obyvatel 1183 v tomtéž věku. Podíl 

nezaměstnaných osob činí 4,8 % (portal.mpsv.cz) 

 Do ekonomického prostředí lze zahrnou i obecní rozpočet. Rozpočet obce na rok 

2015 je koncipován jako vyrovnaný. Rozpočet byl schválen s příjmy 23 202 100 Kč, 

výdaji 27 010 000 Kč a zůstatkem z roku 2014, který činil 3 807 900 Kč. Příjmová část 

se skládá z daňových, nedaňových, kapitálových příjmů a z dotací, které obec dostala 

(dotace na výkon státní správy a dotace Úřadu práce). Výdajová část pak představuje 

výdaje plynoucí z poslání obce, závazky z uzavřených smluv, splátky a úroky, výdaje, 

které jsou spojené s péčí o majetek, různé příspěvky, výdaje na investice apod. 

(www.sviadnov.cz, Občasník obce jaro 2015) 

http://www.sviadnov.cz/
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1705
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3.3.3 Politicko-právní prostředí 

 Obce musí povinně zveřejnovat informace podle vyhlášky č. 442/2006, která 

předepisuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Obec se musí řídit zákony a předpisy. Mezi nejdůležitější právní předpisy 

patří Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a rodných číslech, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Zákon 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu  

 Dále se obce řídí podle obecně závazných vyhlášek. Tyto vyhlášky vydává 

zastupitelstvo územně samosprávných celků v mezích své samostatné působnosti.  Do 

obecně závazných vyhlášek v obci Sviadnov patří např. OZV č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Sviadnov, OZV č. 3/2009, o stanovení 

místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, OZV č. 1/2006, o čistotě na území 

obce, OZV č. 2/2003 a 4/2003, o držení psů a domácího zvířectva a jejich pohybu po 

veřejných prostranstvích, OZV č. 6/2001, o pořádání veřejných hudebních produkcí na 

území obce, Veřejná vyhláška MSK, o vydání zásad územního rozvoje MSK formou 

opatření obecné povahy, OZV č. 1/2010, o místních poplatcích a další. 

(www.sviadnov.cz, www.bezkorupce.cz) 

 V roce 2014 proběhly v Obci Sviadnov komunální volby. Volební účast byla 

57,91 %. Celkem se volilo 15 členů do zastupitelstva. Prvních 8 členů je zastoupeno za 

NEZÁVISLÉ ZA SVIADNOV (49,9 % hlasů). Za Sdružení nezávislých kandidátů obce 

Sviadnov jsou obsazeni 4 členi zastupitelstva. Strana ANO 2011 získala 1 641 hlasů a 

obsadila tak 2 mandáty. Poslední mandát zabrala Česká strana sociálně demokratická 

s celkem 8,84 % hlasů. (volby.idnes.cz) 

3.3.4 Sociálně-kulturní prostředí 

 Občané ze Sviadnova mohou vyjet za společenských či kulturním životem do 

Ostravy. Ostrava se nachází asi 18 km od Sviadnova. Mezi nejznámější akce v Ostravě 

http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1771
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1771
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1769
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1769
http://www.sviadnov.cz/ozv-c-2-2003-a-4-2003-o-drzeni-psu-a-domaciho-zvirectva-a-jejich-pohybu-po-verejnych-prostranstvich/d-1765/p1=1533
http://www.sviadnov.cz/ozv-c-2-2003-a-4-2003-o-drzeni-psu-a-domaciho-zvirectva-a-jejich-pohybu-po-verejnych-prostranstvich/d-1765/p1=1533
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1764
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1764
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1109
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1109
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1107
http://www.sviadnov.cz/
http://www.bezkorupce.cz/
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patří dny NATO, což je největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě. 

Další oblíbenou akcí v Ostravě je hudební festival Colours of Ostrava, dále pak 

festivaly vážné hudby Janáčkův máj a  nebo Shakespearovské slavnosti . Kdo rád chodí 

do divadla jistě využije nabídku ze čtyř divadel a sice Národní divadlo 

moravskoslezské, dále Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna nebo Divadlo 

loutek Ostrava. V Ostravě lze navštívit i řadu muzeí a expozic např. „Nové svět 

techniky” v Dolní oblasti Vítkovic. (www.msregion.cz) 

 Občané ze Sviadnova rovněž vyjíždí i do vedlejšího města Frýdek-Místek. 

Nachází se zde např. Nová scéna Vlast, která slouží jako kino, divadlo a probíhají v ní 

také různé výstavy. Divadlo se v městě nachází ještě jedno, a sice divadlo Čtyřlístek. 

Různé akce probíhají v Národním domě, kde se nachází i jeviště a dva salony s 

restaurací. I během roku se ve Frýdku-Místku konají různé akce např. velikonoční 

jarmark „Velikonoce ve městě“, folklórní koncerty „Ostravička“, závod dvojic na in-

line bruslích „Adidas 24 hodin kolem Olešné“, vánoční jarmark „Advent ve městě“, 

hudební festival „Sweetsenfest“ aj. 

 Každoročně je v obci Sviadnov pořádáno mnoho společensko-kulturních setkání, 

jako je např. Sviadnovská pouť, dětský den, letní kino, Sviadnovské babí léto, Vánoční 

jarmark, Obecní ples apod. V obci se nachází i místní spolky a zájmová sdružení např. 

tělovýchovná jednota, jezdecký klub, skauti či klub seniorů. Klub seniorů pro své členy 

připravuje spousty zájezdů, besed a jiných společenských akcí. Jezdí např. do planetária 

a na Slezskoostravský hrad, nebo se jedou podívat do „Nového světa techniky” ve 

Vítkovicích apod.  

 Částí obce je i rekreační oblast pod Štandlem, kde se nachází dva jezdecké 

kluby, které rovněž pořádají spousty akcí. Pořádají jezdecké závody v parkurovém 

skoku, pro děti a mládež připravují voltiží cvičení, westernovou nebo klasickou 

anglickou jízdu. 

  V rámci sportovních aktivit v obci lze využít moderní víceúčelové hřiště, které 

je uzpůsobené pro míčové hry, lze rovněž využít i nově zrekonstruovanou tělocvičnu TJ 

Sviadnov či tělocvičnu v obecní škole. Pro cyklisty a in-line bruslaře jsou k dispozici 

nové „Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“ dlouhé 7,4 km. 

(www.sviadnov.cz, www.masslezskabrana.cz) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_hudebn%C3%AD_festival_Jan%C3%A1%C4%8Dk%C5%AFv_m%C3%A1j
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_shakespearovsk%C3%A9_slavnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo_moravskoslezsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo_moravskoslezsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Petra_Bezru%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_sc%C3%A9na_Ar%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_loutek_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_loutek_Ostrava
http://www.sviadnov.cz/
http://www.masslezskabrana.cz/
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3.3.5  Přírodní prostředí 

 Moravskoslezský kraj a hlavně Ostravsko je v současné době oblastí, kde je 

nejvíce znečištěné ovzduší v rámci České republiky. Nejšpinavější ovzduší v České 

republice je právě v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Takový stav je 

způsoben především vysokou koncentrací těžkého průmyslu v regionu, kde se právě 

Ostravsko nachází. Nepříznivé ovzduší může být rovněž způsobeno dopravou, kde 

dochází k uniku zplodin z motorového pohonu vozidel. Také lokální topeniště mohou 

být zdrojem znečištění. Podle plánu Programu zlepšování kvality ovzduší, by se ovzduší 

mělo zlepšit v roce 2020. (www.cistenebe.cz) 

 Jak již bylo zmíněno, obec Sviadnov se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v okrese Frýdek-Místek. S obcí Staříč je rozdělená říčkou Olešnou, která je dlouhá 19 

km a plocha povodí činí 59 km
2
, III. řád toku. Sviadnovem protéká rovněž řeka 

Ostravice dlouhá 64 km s plochou povodí 827 km
2
, II. řád toku. Větší část obce leží na 

Moravě, menší část, kde se nachází i čistička vod, již patří pod Slezsko. Celková 

rozloha obce a katastrálního území je 475 ha, 24 a, 11 m
2
, z toho tvoří orná půda 

1 611 444m
2
, zahrady 319 799 m

2
, trvalý travní porost 642 231 m

2
, lesní pozemky 

554 763 m
2
, vodní plochy 228 864 m

2
, zastavěná plocha a nádvoří 309 216 m

2
 a ostatní 

plochy 1 092 317 m
2
. Nadmořská výška obce je 277 m. n. m. V jihozápadní části obce 

se pak nachází kopec Štandl s nadmořskou výškou 356 m n. m. (www.sviadnov.cz, 

regiony.kurzy.cz) 

3.3.6 Technologické prostředí 

 Technologické prostředí se zabývá především vytvořením vnitřního a vnějšího 

informačního systému. Obec by měla využít moderní komunikační techniky nejen k 

propagaci obce, ale i k řízení a správě obce. 

 Jako každá obec, i obec Sviadnov má své vlastní webové stránky. Protože by 

webové stránky měly být neustále aktualizovány a zpracovány tak, aby byly co nejvíce 

přehledné, rada obce na návrh mediální komise zajistila vytvoření nových webových 

stránek. Na tomto webu lze najít elektronickou úřední desku, která slouží pro zveřejnění 

různých předpisů či jiných rozhodnutí. V obci lze rovněž využít i elektronickou 

podatelnu. E - podatelna v obci Sviadnov je určená ke komunikaci pouze 

s elektronickým podpisem pomocí e-mailu epodatelna@sviadnov.cz. Ovšem datové 

zprávy, které neupravují právní předpisy zaručeným elektronickým podpisem, být 

http://www.sviadnov.cz/
mailto:epodatelna.sviadnov@seznam.cz
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podepsány nemusí. Na obecním úřadě lze nalézt službu Czech POINT tedy „Český 

Podací Ověřovací Informační Národní Terminál“ a získat tak výpis z Obchodního 

rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. 

Nevýhodou je, že tato služba je zpoplatněná. (www.sviadnov.cz, Občasník obce jaro 

2015) 

  

http://www.sviadnov.cz/
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1705
http://www.sviadnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=16067&id_dokumenty=1705
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4. Metodika sběru dat 

 Pro zjištění spokojenosti občanů se službami obce bude použit kvantitativní 

výzkum. Tento výzkum bude probíhat ve dvou částech, a sice v přípravné a realizační 

fázi. 

4.1 Přípravná fáze 

 V této fázi bude přesně definován problém a cíl výzkumu. Následně se zde  

stanovení potřebný vzorek respondentů a vytvoří se dotazník. 

Problém a cíl výzkumu 

 Spokojenost občanů by měla být prioritou každé obce. Každá obec by měla 

poskytovat služby občanům v celé řadě oblastí. Představitelé obce nesou odpovědnost 

za spokojenost svých občanů. Avšak pro každého znamená spokojenost něco jiného. 

V obci Sviadnov neprobíhal zatím žádný výzkum, jak jsou občané obce spokojeni 

s poskytovanými službami. Obec tedy neví, zda jsou jejich představy o podobě a 

rozsahu služeb v souladu s očekáváním občanů o poskytovaných službách. Hlavním 

cílem tohoto výzkumu je zjistit, do jaké míry jsou občané spokojeni se službami obce. 

Dáje je třeba zjistit, co občanům v obci Sviadnov nejvíce chybí, popřípadě jak by se 

dala spokojenost občanů ještě zvýšit. 

Záměrem toho výzkumu je zjistit, jak jsou občané obce spokojeni: 

 se zdroji informací o městě, 

 s komunikací obce se svými občany, 

 se službami související s činností obecního úřadu a jeho zaměstnanců 

 s dopravní obslužností, 

 se vzdělávacími institucemi, 

 množstvím obchodu, 

 se sportovním a kulturním vyžitím. 

Typy údajů 

 Pro účel výzkumu bylo využito jak primárních, tak i sekundárních dat. 

Sekundární data byla získaná z publikací, jež úzce souvisely s danou problematikou, 

dále pak ze samotných webových stránek obce Sviadnov a jiných písemných materiálů 
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např. Sviadnovského občasníku, časopisy a brožury. Primární data byly získány z 

dotazníkového šetření, které proběhlo v obci. 

Dotazník 

 Pro účely výzkumu byl použit kvantitativní výzkum, konkrétně písemné 

dotazování formou dotazníku, který je uveden v příloze č. 1. Tento dotazník obsahuje 

celkem 23 otázek. V úvodu dotazníku byl představen výzkum a prosba občanů o 

vyplnění dotazníků. Rovněž bylo uvedeno pro koho je daný dotazník určen, a jakým 

způsobem se má vyplňovat. V samotném dotazníku se objevovaly otázky otevřené, polo 

uzavřené i uzavřené. Na konci dotazníku byly použity identifikační otázky týkající se 

pohlaví, věku a vzdělání občanů. V závěru dotazníku pak bylo opětovné poděkování za 

vyplnění dotazníku. 

Výběr vzorku 

 Základní soubor byl tvořen všemi občany obce Sviadnov starší 18 let. V obci 

žije celkem 1822 obyvatel, z toho je 1461 obyvatel starších 18 let. Výběrový soubor byl 

zvolen na počet 200 respondentů. Pro výběr vzorku byla použita nereprezentativní 

technika, a sice technika vhodné příležitosti. 

 Dotazník byl vhozen občanům obce do schránky s opětovnou žádostí o vyplnění 

daného dotazníku a s poznámkou, jakým způsobem ho mají vracet. Tento dotazník byl 

systematicky vházen občanům obce tak, aby alespoň 2 dotazníky připadly na každou 

ulici v obci. Dotazování probíhalo anonymní formou. 

Náklady výzkumu 

 Náklady výzkumu byly stanoveny na 860 Kč. Tyto náklady souvisely s tiskem 

200 dotazníku a 15 dotazníku v rámci pilotáže, která proběhla před samotným 

výzkumem. Doprava do nákladu zahrnutá nebyla, jelikož výzkum probíhal v místě 

trvalého bydliště autora. 

Časový harmonogram 

 Jednotlivé kroky marketingového výzkumu a časové rozvržení je uvedeno 

v tabulce č. 4.1. 
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Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnosti/ měsíc a rok 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 

Definice problému a cíle x      

Plán výzkumu x      

Tvorba dotazníku  x x    

Pilotáž   x    

Sběr dat   x x   

Zpracování dat   x x   

Analýza dat    x x  

Návrhy a doporučení     x x 

Zdroj: vlastní 

Pilotáž 

 Ještě před zahájením samotného výzkumu byla provedena pilotáž, která měla 

zjistit, zda se v dotazníku nachází nedostatky, které by mohly snížit vypovídací 

schopnost. Pilotáž byla provedena na 15 respondentech, převážně na rodinných 

příslušnících a blízkých přátelích. Na základě pilotáže bylo zjištěno, že jedna otázka 

byla špatně formulovaná. Tato otázka byla následně opravena, aby se stala 

srozumitelnější pro respondenty.  

4.2 Realizační fáze 

 V této druhé etapě marketingového výzkumu probíhá sběr dat a následné 

zpracování těchto dat. 

Sběr dat 

 Sběr dat probíhal v období od 18. ledna 2016 do 24. února 2016. Jak již bylo 

zmíněno, dotazník byl vhozen občanům obce Sviadnov do domovních schránek, kde ho 

obyvatelé domu mohli v klidu vyplnit. Celkem se tedy z původně plánovaných 200 

dotazníku vrátilo 138 dotazníků.  Zbylých 62 dotazníku se buď nevrátilo, nebo muselo 

být vyřazeno z důvodu neúplného či špatného vyplnění. Celková návratnost tedy činila 

69%. 

Zpracování dat 

 Veškerá vrácená data byla zkontrolována a následně přepsána do datové matice 

v programu Microsoft Excel. Samotné vyhodnocení pak probíhalo v programu IBM 

SPSS Statistics. Pro zjištění závislosti mezi jednotlivými závislostmi bylo použito 

třídění druhého stupně 
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 Prostřednictvím identifikačních otázek byly zjištěny údaje o pohlaví 

respondentů, jejich věkovém zastoupení a nejvyšším vzdělání, kterého dosáhli. 

 Výzkumu, který probíhal v obci Sviadnov, se zúčastnili muži i ženy, avšak 

v různém počtu. V obrázku 4.1 lze vidět, že větší počet dotazovaných respondentů 

tvořily ženy, a to celkem 59,4 % žen (82 žen). Muži se výzkumu zúčastnili v počtu 56, 

tedy 40,6 %. 

 

Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

 Další identifikační otázka se týkala věku respondentů. Z výzkumu vyplynulo, že 

v intervalu 18-35 let se výzkumu účastnilo celkem 40,6 % respondentů (56 

respondentů), tato věková kategorie má tedy v tomto výzkumu největší zastoupení. Ve 

věku  36-50 let bylo celkem 26,8 % respondentů (37 respondentů), v intervalu 51-65 let 

bylo dotázáno celkem 15,9 % respondentů (22 respondentů) a v poslední věkové 

skupině 66-80 let bylo dotázaných celkem 23 respondentů, tedy 16,7 %. 

 

Obr. 4.2 Vzdělání respondentů 
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 Následující identifikační otázka se týkala nejvýše dosaženého vzdělání 

respondentů. Jak můžeme vidět na obr. 4.3, základní vzdělání uvedlo celkem 5,1 % 

respondentů z celkového počtu 138 respondentů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu. 35 

respondentů, tedy 25,4 % uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání odborné či učňovské. 

Nejvyšší zastoupení v tomto výzkumu bylo úplné střední vzdělání a to v celkovém 

počtu 52 respondentů tedy 37,7 %. K vyššímu odbornému nebo vysokoškolskému 

vzdělání se přihlásilo 31,9 % respondentů. 

 

Obr. 4.3 Vzdělání respondentů 

 Další identifikační otázka zjišťovala, jak dlouho žijí respondenti v obci 

Sviadnov. Celkem 68,1 % respondentů žije v obci více než 11 let. 18,8 % respondentů 

uvedlo, že v obci Sviadnov žijí 6-10 let a 11,6 % respondentů žije v obci 1-5 let. Pouze 

1,4 % dotazovaných žije v obci méně než 1 rok. Strukturu respondentů z hlediska délky 

žití v obci dále dokresluje obr. č. 5.1. 

5 % 
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Obr. 5.1 Délka pobytu ve Sviadnově 

  

1,4 % 

11,6 % 

18,8 % 

68,1 % 

méně než 1 rok

1-5 let

6-10 let

11 a více let



 

- 40 - 

 

5. Analýza spokojenosti obyvatel obce Sviadnov 

 V této kapitole budou rozebrány data shromážděná z dotazníkového šetření, 

První část kapitoly bude věnována vyhodnocení odpovědí dotázaných respondentů. 

V druhé části pak bude vyhodnocení jednotlivých hypotéz. 

5.1 Vyhodnocení výsledků z dotazníkového šetření 

 V této podkapitole budou popsány výsledky z dotazníkového šetření všech 

dotázaných respondentů za pomocí třídění prvního a druhého stupně. 

5.1.1 Charakteristika občanů obce Sviadnov 

 První otázka v dotazníku byla filtrační. Měla odlišit ty respondenty, kteří žijí v 

obci Sviadnov, od respondentů, kteří zde nežijí. Tito v dotazníku dále pokračovat 

nemohli. Dotazování se tedy zúčastnilo celkem 138 respondentů, kteří jsou obyvateli 

obce Sviadnov. (Viz příloha č. 2.1) 

 Dále bylo zjišťováno, odkud respondenti získávají informace o dění v obci 

Sviadnov. Respondenti v této otázce mohli zvolit i více možností odpovědí. Jak je 

patrné z přílohy č. 2.6, zvolili respondenti v 79,0 % případech, že se dozvídají 

informace o dění v obci z Občasníku obce Sviadnov. V 58,0 % případech se respondenti 

dozvídají o dění v obci z internetových stránek obce, ve 29,7 % případech se o dění v 

obci dozvídají z informační tabule a v 26,8 % případech se respondenti dozvídají o dění 

z úřední desky.  

 V 10,1 % případech respondenti zvolili možnost "jiné". Respondenti v těchto 

případech měli i vypsat, o jakou jinou možnost se jedná. Těmito možnostmi byli ve 

všech 14 případech "reference spoluobčanů".  

 Z toho lze vyčíst, že mladší generace se spoléhá spíše na informace vyhledané 

prostřednictvím internetu než na úřední desku. Mezi staršími občany sice zvítězila 

klasická úřední deska ale pouze o jeden hlas a je tedy zřejmé, že starší občané výrazně 

nepreferují jeden zdroj informací nad druhým. 

 Způsob získávání informací o dění v obci dle pohlaví. Z přílohy č. 3.11 lze 

vyčíst, že z Občasníku obce získává informace 69,64 % mužů a 85,37 % žen.  

 Dále, z úřední desky získává informace o dění v obci 23,21 % z celkového počtu 

mužů a 29,27 % žen. 
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 66,07 % mužů získává informace o dění v obci z internetových stránek obce, 

stejně jako 52, 44 % žen. 

 Z informační tabule získává informace 25 % mužů a 32,93 % žen. 

 A nakonec z jiných informačních zdrojů získává informace 8,93 % mužů a 10,98 

% žen. 

 Na základě přílohy č. 4.11 lze provést rozbor, z jakých zdrojů respondenti 

získávají informace, na základě věku. Lze tedy říci, že informace z Občasníku obce 

získává 76,79 % respondentů věkové kategorie 18-35 let, 78,38 % respondentů ve věku 

36-50 let, 77,27 % respondentů ve věku od 51-65 let a 86,96 % respondentů ve věku 66-

80 let.  

 Z úřední desky získává informace 19,64 % respondentů ve věku od 18-35 let, 

35,14 % respondentů ve věkové kategorii 36-50 let, 13,64 % respondentů ve věku mezi 

51-65 lety a 43,48 % respondentů ve věku 66-80 let.  

 75 % respondentů ve věku od 18-35 let získává informace z internetových 

stránek obce, stejně jako 62,16 % respondentů z věkové kategorie 36-50 let, 18,18 % 

respondentů mezi 51-65 lety a 47,83% respondentů ve věku od 66-80 let. 

 Z informační tabule získává informace 30,36 % respondentů ve věku mezi 18-35 

lety, 29,73 % respondentů ve věku od 36-50 let, 31,82 % respondentů ve věku od 51-65 

let a 26,09 % respondentů starých mezi 66-80 lety. 

 Z jiných zdrojů získává informace 10,71 % respondentů ve věku od 18-35 let, 

2,7 % respondentů ve věku 36-50 let, 22,73 % respondentů ve věku od 51-65 let a 8,7 % 

respondentů ve věkové kategorii 66-80 let.  

 Při rozboru dle vzdělání lze vyčíst, že všech 7 respondentů se základním 

vzděláním získává informace o dění v obci z Občasníku obce, stejně, jako 28,57 % 

respondentů s odborným vzděláním, 80,77 % respondentů se středním vzděláním a 

79,55 % respondentů vysokoškolsky vzdělaných.  

 Žádný respondent se základním vzděláním nezískává informace z úřední desky. 

Z úřední desky získává informace 71,43 % respondentů s odborným vzděláním, 47,62 

% respondentů se středním a 22,73 % respondentů s vysokoškolským vzděláním. 
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 Z internetových stránek obce získává informace 28,57 % respondentů se 

základním vzděláním, 45,71 % respondentů s odborným vzděláním, 67,31 % 

respondentů se středním vzděláním a 61,36 % respondentů s vysokoškolským 

vzděláním. 

 Informace o dění v obci získává z informační tabule 28,57 % respondentů se 

základním vzděláním, 22,86 % respondentů s odborným vzděláním, 38,46 % 

respondentů se středním vzděláním a 25 % respondentů s vysokoškolským vzděláním.  

 Z jiných zdrojů informace nezískává žádný respondent se základním vzděláním, 

na rozdíl od 11,43 % respondentů s odborným vzděláním, 9,6 % respondentů se 

středoškolským vzděláním a 11,36 % respondentů s vysokoškolským vzděláním.  

Poukazuje na to příloha č. 5.11. 

5.1.2 Využívané služby v obci Sviadnov 

 Dále bylo zkoumáno, zda respondenti, obyvatelé obce Sviadnov využívají 

autobusovou dopravu v rámci obce. Jak vyplývá z přílohy č. 2.3, využívá autobusovou 

dopravu 62,3 % respondentů a 37,3 % respondentů autobusovou dopravu nevyužívá. 

 Z hlediska využívání služeb autobusové dopravy dle pohlaví z přílohy č. 3, tab. 

č. 3.12 lze vyčíst, že autobusové dopravy v obci Sviadnov využívá 44,6 % mužů a 74,4 

% žen. Lze tedy říci, že autobusové dopravy v obci Sviadnov využívá více žen než 

mužů. 

 Při dělení dle věku využívá autobusové dopravy 58,9 % respondentů ve věku 

18-35 let, 62,2 % respondentů ve věku od 36-50 let, 68,2 % respondentů ve věku od 51-

65 let a 65,2 % respondentů ve věku mezi 66-80 lety. Vyplývá tak z přílohy č. 4.12. 

 Na základě rozdělení podle vzdělání využívá služeb autobusovou dopravu 85,7 

% respondentů se základním vzděláním, 65,7 % respondentů se vzděláním odborným, 

63,5 % respondentů se středoškolským vzděláním a 54,5 % respondentů 

s vysokoškolským vzděláním. Data jsou dále uvedena v příloze č. 5.12. 

 Poté bylo v rámci dotazníkového šetření zjišťováno, zda děti respondentů 

využívají služeb mateřské či základní školy. Bylo zjištěno, že 68,1 % respondentů 

těchto služeb využívá a 31,9 % ne. Data jsou uvedena v příloze č. 2.4 a znázornění v 

obr. č. 5.2. 
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Obr. 5.2 Využívání služeb mateřské nebo základní školy 

 Mateřské či základní školy dle pohlaví v obci Sviadnov využívá 23,2 % mužů a 

37,8 % žen. Data jsou uvedena v příloze č. 3.13. 

 Služeb mateřské nebo základní školy využívá dle věku v obci 32,1 % 

respondentů ve věku od 18-35 let, dále 62,2 % respondentů ve věku od 36-50 let, 9,1 % 

respondentů ve věku od 51-65 let a nakonec pouze 4,3 % respondentů ve věku od 66-80 

let. Vyplývá tak z přílohy č. 4.13. 

 Dle vzdělání využívá služeb mateřské či základní školy 0,0 % respondentů se 

základním vzděláním, 11,4 % respondentů s odborným vzděláním, 36,5 % respondentů 

se středoškolským vzděláním a 47,7 % respondentů s vysokoškolským vzděláním. Data 

jsou uvedena v příloze č. 5.13. 

 Na základě délky žití v obci Sviadnov využívá služeb mateřské či základní 

školy 0 % respondentů, kteří žijí v obci méně než 1 rok, dále 31,3 % respondentů, kteří 

žijí v obci mezi 1-5 lety, 46,2 % respondentů žijících v obci 6-10 let a 28,7 % 

respondentů, kteří žijí v obci již déle než 11 let. (viz příloha č. 7, tab. č. 7.11) 

 Kulturní a sportovní akce, které obec Sviadnov pořádá, navštěvuje dle přílohy č. 

2.5 celkem 68,1 % respondentů, zatímco 31,9 % respondentů tyto akce nenavštěvuje.  

5.1.3 Spokojenost občanů obce Sviadnov 

 Následující podkapitola se zabývá spokojenosti občanů obce Sviadnov s 

jednotlivými faktory. 

31,9 % 
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ne
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Spokojenost s informacemi o dění v obci Sviadnov 

 Na základě přílohy č. 2.7 lze říci, že 46,4 % respondentů je spokojeno s 

množstvím a kvalitou informací o dění v obci Sviadnov. (viz obr. č. 5.3) Spíše 

spokojeno s množstvím a kvalitou informací je 33,3 % respondentů a pouze 1,4 % 

respondentů je s množstvím a kvalitou informací nespokojeno.  

 

Obr. 5.3 Spokojenost s informacemi o dění v obci Sviadnov 

 Spokojenost s množstvím a kvalitou informací poskytovaných obcí dle pohlaví 

zobrazuje příloha č. 3.1. Lze z ní vyčíst, že ženy jsou více spokojeny než muži. 51,2 % 

žen je s informacemi spokojeno a žádná neuvedla, že by s množstvím informací byla 

nespokojena. S informacemi je spokojeno 39,3 % mužů a nespokojeno 3,6 % (2 muži). 

 Spokojenost s množstvím a kvalitou informací od obce dle věku zobrazuje 

příloha č. 4.1. Z tabulky je patrné, že 39,3 % respondentů ve věku 18-35 let je s 

informacemi spokojeno a pouze jeden respondent (1,8 %) z této věkové kategorie byl s 

množstvím informací nespokojen.  U věkových kategorií 36-50 let a 51-65 se nenašel 

ani jeden respondent, který byl s množstvím informací rozhodně nespokojen a u věkové 

kategorie 66-80 let se jednalo o jednoho respondenta. Respondenti byli ve většině 

případů spokojeni s množstvím a kvalitou informací.  

 Spokojenost s množstvím a kvalitou informací dle vzdělání zobrazuje příloha č. 

č. 5.1. Na základě této tabulky lze říci, že 85,7 % respondentů se základním vzděláním 

je s množstvím informací spokojeno stejně jako 54,3 % respondentů s odborným 

46,4 % 

33,3 % 

11,6 % 

7,2 % 

1,4 % 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

ano spíše ano nevím spíše ne ne



 

- 45 - 

 

vzděláním, 44,2 % respondentů se středním a 36,4 % respondentů s vysokoškolským 

vzděláním. Úplně nespokojeni byli pouze dva respondenti, a to jeden se středoškolským 

a druhý s odborným vzděláním. (viz obr. 5.4) 

 

Obr. 5.4 Spokojenost s množstvím a kvalitou informací dle vzdělání 

 Spokojenost s množstvím a kvalitou informací od obce dle délky žití v obci 

uvádí příloha č. 7.1. Na jejím základě lze říci, že všichni respondenti, žijící v obci méně 

než 1 rok jsou spokojeni s množstvím a kvalitou informací získávaných od obce, stejně 

jako 50 % respondentů, žijících v obci Sviadnov 1-5 let, 34,6 % respondentů, kteří žijí 

v obci 6-10 let a 47,9 % respondentů, kteří žijí v obci více než 11 let.  

Spokojenost s komunikací obce s občany 

 Co se týče spokojenosti respondentů s komunikací obce s občany obce 

Sviadnov, je zřejmé, že respondenti jsou s dostatkem zveřejněných informací ve 23,2 % 

případů spokojeni a nespokojeno je 2,9 % respondentů. S dostatkem informačních 

kanálu je 26,8 % respondentů spokojeno a 1,4 % respondentů je nespokojeno. Se 

srozumitelností informací je spokojeno 24,6 % respondentů a 38,4 % respondentů je 

spokojeno částečně. Spíše nespokojeno se srozumitelností informací je 4,3 % 

respondentů. Co se týče včasnosti informací, je spokojeno 21,7 % respondentů a 3,6 % 

respondentů je nespokojeno. 24,6 % respondentů neví. S informacemi na úřední desce 

je spokojeno 37 % respondentů a 2,9 % respondentů spokojeno není. S úrovní 
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Sviadnovského občasníku je spokojeno 13 % respondentů, 22,5 % respondentů je spíše 

spokojeno a 14,5 % respondentů spokojeno není. 

 Z hlediska spokojenosti s komunikací mezi obcí a občany dle pohlaví lze z 

přílohy č. 3.6 vyčíst, že ženy jsou spokojenější než muži. Tato skutečnost byla zjištěna 

na základě vypočteného průměru spokojenosti, kde průměrnou známkou, kterou 

udělovaly ženy, se stala 2,35 a muži 2,45. Nejvíce byly ženy spokojeny s informacemi 

na úřední desce a nejméně s úrovní občasníku, stejně jako muži.  

 Příloha č. 4.6 dokazuje, že v oblasti spokojenosti s komunikací mezi obcí a 

občany dle věku, jsou nejspokojenější s komunikací s obcí respondenti ve věku od 66-

80 let a naopak nejméně spokojenější byli respondenti ve věku od 36-50 let. 

Respondenti ve věku 18-35 let byli nejvíce spokojeni s informacemi na úřední desce, 

stejně, jako respondenti ve věku od 36-50 let a od 51-65 let a také respondenti ve věku 

od 66-80 let, kteří například tuto podkategorii hodnotili průměrnou známkou 1,87. 

 Co se týče spokojenosti s komunikací mezi obcí a občany dle vzdělání, byli 

nejspokojenější respondenti se základním vzděláním, jejichž průměrná známka při 

hodnocení byla 2,07. Naopak nejméně spokojeni byli vyučení respondenti (2,54). (viz 

příloha č. 5.6) 

 Z hlediska spokojenosti s komunikací mezi obcí a občany byli dle délky žití 

v obci nejméně spokojeni s dostatkem zveřejněných informací (průměrná známka 3) 

respondenti žijící v obci méně než 1 rok. Respondenti žijící v obci 1-5 let byli nejméně 

spokojeni s úrovní Sviadnovského občasníku (3,31), stejně jako respondenti žijící v obci 

6-10 let (3,27) a respondenti, kteří žijí v obci více než 11 let (2,91). Vyplývá tak 

z přílohy č. 7.6. 

Spokojenost s obecním úřadem 

 Respondenti byli tázáni rovněž na zhodnocení různých aspektů práce pracovníků 

obecního úřadu. Zjišťována byla spokojenost s ochotou, odborností, rychlostí 

pracovníku a spokojenost se zaujetím pracovníku pro práci. Bylo zjištěno, že průměrnou 

známkou spokojenosti je 2,58, lze tedy říci, že respondenti jsou spíše spokojeni. Nejlépe 

byla hodnocena ochota pracovníků na úřadě (2,36) a nejhůře zaujetí pracovníků pro 

práci (2,93). 

Spokojenost s pracovníky na obecním úřadě dle pohlaví  
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 Z hlediska spokojenosti s pracovníky na obecním úřadě dle pohlaví jsou ženy 

spokojenější více než muži. Jejich průměrná známka při hodnocení byla 2,54, zatímco 

muži hodnotili průměrnou známkou 2,63. Ženy byly nejvíce spokojeny s ochotou 

pracovníků a muži s rychlostí pracovníků na obecním úřadě. (Data jsou uvedena v 

příloze č. 3.8) 

 Nejspokojenější s pracovníky obecného úřadu dle věku byli respondenti ve 

věkové kategorii 66-80 let, kteří hodnotili průměrnou známkou 2,21 a nejméně 

spokojená byla skupina respondentů ve věku mezi 18-35 lety (2,81). Respondenti ve 

věku od 18-35 let byli nejvíce spokojeni s rychlostí pracovníků a všichni respondenti 

starší 36 let byli nejvíce spokojeni s ochotou pracovníků. (Data jsou uvedena v příloze 

č. 4.8) 

 Nejspokojenější skupinou respondentů s pracovníky na obecním úřadě dle 

vzdělání byli respondenti se základním vzděláním (1,86) a nejméně spokojeni byli 

respondenti s vysokoškolským vzděláním, kteří hodnotili průměrnou známkou 2,73. 

Respondenti se základním vzděláním hodnotili nejlépe ochotu zaměstnanců, stejně, jako 

respondenti se středoškolským vzděláním. Vyučení respondenti byli nejvíce spokojeni s 

rychlostí pracovníků, stejně, jako vysokoškolsky vzdělaní respondenti. (Data jsou 

uvedena v příloze č. 5.8)  

Dle délky pobytu v obci, byli nejméně spokojeni s odborností a rychlostí pracovníků 

na obecním úřadě ti respondenti, kteří žijí v obci méně než 1 rok. Hodnotili tyto faktory 

průměrnou známkou 2,5. Zatímco respondenti, kteří žijí v obci 1-5 let byli nejméně 

spokojeni se zaujetím pracovníků pro práci (3,56), následovaní respondenty, kteří žijí v 

obci 6-10 let (3,19) a respondenty žijícími v obci více než 11 let (2,77). 

Úřední hodiny na obecním úřadě 

 Další otázka se týkala spokojenosti s úředními hodinami na obecním úřadě. Bylo 

zjištěno, že 94,9 % respondentů je s úředními hodinami spokojeno a 5,1 % respondentů 

spokojeno není. Celkem se jednalo o 7 respondentů. (Data jsou uvedena v příloze č. 

2.10 a obr. č. 5.5)  
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Obr. č. 5.5 Spokojenost s úředními hodinami na obecním úřadě 

 Tito nespokojení respondenti dále pokračovali na další otázku, kde byl zjišťován 

skutečný důvod nespokojenosti s úředními hodinami na obecním úřadě obce Sviadnov. 

4 z těchto nespokojených respondentů by si přáli úřední hodiny včetně sobot a nedělí a 

3 nespokojení respondenti by uvítali úřední hodiny obecního úřadu i v sobotu.  

Obecně se lze domnívat, že míra ochoty pracovníků obecního úřadu je považována za 

dobrou, stejně tak rychlost vyřizování žádostí a problémů. Podle výsledků dotazování 

by se však mohla zlepšit odborná úroveň pracovníků obecního úřadu, stejně tak jako 

zaujetí pro práci. 

 Co se týče spokojenosti s úředními hodinami dle pohlaví, je spokojeno 92,9 % 

mužů a 96,3 % žen. Ženy jsou tedy spokojenější než muži. (Viz příloha č.3.4 ) 

 S úředními hodinami na obecním úřadě dle věku jsou spokojeni všichni 

respondenti starší 51 let. Dále je spokojeno 94,6 % respondentů ve věku 36-50 let a 91,1 

% respondentů ve věku 18-35 let. (Viz příloha č. 4.4 a obr. č. 5.6) 
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Obr. 5.6 Spokojenost s úředními hodinami dle věku 

 Z hlediska vzdělání jsou všichni respondenti se základním vzděláním s úředními 

hodinami na obecním úřadě spokojeni. S odborným vzděláním je spokojeno 91,4 % 

respondentů, spokojeno je i 94,2 % respondentů se středním vzděláním a 97,7 % 

respondentů s vysokoškolským vzděláním. (Viz příloha č. 5.4) 

 Dle délky pobytu v obci Sviadnov jsou všichni respondenti, žijící zde méně než 

1 rok spokojeni s úředními hodinami. Spokojeno s úředními hodinami není pouze 6,3 % 

respondentů, kteří žijí v obci 1-5 let, dále 7,7 % respondentů, žijících v obci 6-10 let. 

95,7 % respondentů, kteří žijí v obci více než 11 let, je s úředními hodinami spokojeno. 

Uvádí tak příloha č. 7.4. 

Spokojenost s veřejnou dopravou v obci Sviadnov 

 V rámci dotazníkového šetření byla zjišťována také spokojenost respondentů s 

veřejnou dopravou v obci Sviadnov. Této otázce předcházela filtrační otázka, 

prostřednictvím které bylo zjišťováno, zda respondenti využívají autobusovou dopravu 

v obci Sviadnov. Bylo zjištěno, že 52 respondentů autobusovou dopravu vůbec 

nepoužívá. 86 respondentů (62,3 % respondentů) naopak v dotazníku uvedlo, že 

autobusovou dopravu využívá. (Viz příloha č. 2.3) 
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Obr. 5.7 Spokojenost s veřejnou dopravou  

 Z obr. č. 5.7 lze vyčíst, že většina respondentů (55,8 %) vnímá autobusovou 

dopravu jako dobrou, kde hodnocení "dobré" vyjadřovalo vysokou spokojenost. Jako 

spíše dobrou uvedlo autobusovou dopravu 36 % respondentů, spíše špatnou 7 % 

respondentů a jako špatnou vnímá autobusovou dopravu v obci Sviadnov celkem 1,2 % 

respondentů. (viz příloha č. 2.11) 

 Z pohledu spokojenosti s autobusovou dopravou dle pohlaví vyplývá, že 

autobusovou dopravu v obci Sviadnov hodnotí jako dobrou 56 % mužů a 55,7 % žen. 4 

% mužů si myslí, že autobusová doprava je špatná, zatímco tento názor nemá ani jedna 

žena. (Viz příloha č. 3.3) 

 Zároveň na základě přílohy č. 3.7 jsou ženy spokojenější s faktory, týkající se 

autobusové dopravy než muži. Ženy tyto faktory hodnotily průměrnou známkou 2,36, 

zatímco muži 2,52. Ženy byly nejvíce spokojeny s frekvencí spojů a muži s počtem 

zastávek v obci. Zatímco muži byli nejméně spokojeni se spojením s okolními obcemi, 

ženy byly nejméně spokojeny se vzdáleností mezi zastávkami. 

 Z věkové kategorie 18-35 let hodnotí autobusovou dopravu na dobré úrovni 51,5 

% respondentů, dále 52,2 % respondentů ve věku od 51-65 let a 60 % respondentů ve 

věku od 66-80 let. Špatně ji vnímají pouze 3 % respondentů ve věku od 18-35 let. (Viz 

příloha 4.3 a obr. č. 5.8) 
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Obr. č. 5.8 Spokojenost s veřejnou dopravou z hlediska věku 

 Nejspokojenější byli respondenti ve věku od 51-65 let, kteří hodnotili 

autobusovou dopravu průměrnou známkou 2,02 a nejméně spokojeni byli respondenti 

ve věku od 18-35 let, kteří hodnotili autobusovou dopravu průměrnou známkou 2,52. 

Tito respondenti byli nejméně spokojeni se spojením s okolními obcemi, respondenti ve 

věku 36-50 let byli nejméně spokojeni se vzdáleností mezi zastávkami, respondenti ve 

věkové kategorii 51-65 let byli nejméně spokojeni se spojením s okolními obcemi a 

respondenti ve stáří 66-80 let byli nejméně spokojeni s počtem zastávek v obci. (Viz 

příloha č. 4.7) 

 Z pohledu spokojenosti s autobusovou dopravou dle vzdělání z obrázku č. 5.9, 

83,3 % respondentů se základním vzděláním vnímá autobusovou dopravu dobře a 16,7 

% respondentů spíše dobře. Dobře vnímá autobusovou dopravu také 69,6 % 

respondentů s odborným vzděláním, 39,4 % respondentů se vzděláním středním a 58,3 

% vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Špatně vnímá dopravu pouze 3 % 

středoškolsky vzdělaných respondentů. (Viz příloha č. 5.3) 
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Obr. 5.9 Spokojenost s autobusovou dopravou dle vzdělání 

 Co se týče spokojenosti s jednotlivými faktory týkající se autobusové dopravy, 

byli nejspokojenější dle vzdělání respondenti se vzděláním základním, kteří hodnotili 

autobusovou dopravu průměrnou známkou 2,21 a nejméně spokojeni byli středoškoláci, 

kteří hodnotili autobusovou dopravu průměrnou známkou 2,53. Respondenti se 

základním vzděláním hodnotili nejlépe frekvenci spojů, zatímco vyučení a 

středoškolsky vzdělaní hodnotili nejlépe spojení s okolními obcemi a vysokoškoláci 

nejlépe hodnotili počet zastávek v obci. (Viz příloha č. 5.7) 

Spokojenost s autobusovou dopravou dle délky pobytu v obci. 2 respondenti, žijící 

v obci Sviadnov kratší dobu, než 1 rok hodnotí úroveň autobusové dopravy dobře, 

stejně jako 80 % respondentů žijících v obci 1-5 let, 68,8 % respondentů, kteří žijí 

v obci Sviadnov 6-10 let a 46,6 % respondentů, kteří žijí v obci více než 11 let. Data 

jsou dále uvedena v příloze č. 7.3. 

 Dle délky pobytu v obci hodnotili respondenti žijící v obci méně než 1 rok 

nejlépe vzdálenost mezi zastávkami (průměrná známka 1,5). Respondenti, kteří žijí v 

obci 1-5 let nejlépe hodnotili frekvenci a množství spojů, a to průměrnou známkou 2, 

následováni respondenty, kteří žijí v obci 6-10 let (2,25). Respondenti, kteří žijí v obci 

již déle než 11 let, hodnotili nejlépe množství zastávek (průměrnou známkou 2,26). 
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Spokojenost se službami mateřské školy v obci Sviadnov 

 Dále se v dotazníku zjišťovala spokojenost respondentů se službami mateřské 

školy. Této otázce předcházela filtrační otázka, která zjišťovala, zda respondenti 

využívají služeb škol v obci Sviadnov. Bylo zjištěno, že respondenti jsou se službami 

mateřské školy spíše spokojeni. Hodnotili průměrnou známkou 1,97. Nejspokojenější 

byli respondenti s přístupem učitelek (1,91) a nejméně spokojeni se stravováním ve 

školkách (2,07). 

 Spokojenější se službami mateřské školky dle pohlaví byly ženy (1,89) než 

muži (2,18). Ženy byly nejvíce spokojeny s přístupem učitelek, zatímco muži s vedením 

školky. Nejméně spokojeni byly ženy i muži spokojeni se stravováním. (Viz příloha č. 

3.9) 

 Nejspokojenější respondenti se službami mateřské školy dle věku byli 

respondenti starší 51 let. Jejich průměrnou známkou pro hodnocení byla 1,33. Naopak 

nejméně spokojeni byli respondenti ve věku 18-35 let (průměrná známka 2,07). 

Nejméně spokojeni byli respondenti všech věkových kategorií se stravováním ve 

školkách, až na respondenty ve věku mezi 36-50 lety, kteří byli nejméně spokojeni s 

vedením školky a přístupem učitelek (1,5). (Viz příloha č. 4.9) 

 Dle vzdělání byli nejspokojenější respondenti se středoškolským vzděláním. 

Respondenti se základním vzděláním na tuto otázku ani neodpovídali. Vyučení 

respondenti byli nejvíce spokojeni s vedením školky, středoškoláci byli nejvíce 

spokojeni se stravováním ve školkách a respondenti s vysokoškolským vzděláním byli 

nejvíce spokojeni s vedením školky a s přístupem učitelek ve školkách. (Viz příloha č. 

5.9) 

 Dle délky pobytu v obci Sviadnov byli respondenti, kteří žijí v obci 1-5 let 

nejspokojenější s přístupem učitelek ve školkách (průměrná známka 2). S tímto 

faktorem byli nejspokojenější také respondenti, kteří žijí v obci 6-10 let (1,83) a 

respondenti kteří žijí v obci Sviadnov déle než 11 let (1,93). 

Spokojenost se službami školy v obci Sviadnov 

 Další zjišťovanou oblastí spokojenosti byla spokojenost respondentů se službami 

školy v obci Sviadnov. Zjištěno bylo, že respondenti jsou spíše spokojeni (průměrná 
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známka 2,38). Nejvíce byli respondenti spokojeni s přístupem učitelek (2,16) a nejméně 

s vedením školy (2,6). 

 Dle pohlaví byly ženy spokojenější se službami školy, než muži. Hodnotily 

průměrnou známkou 2,29 a muži 2,59. Muži byli nejméně spokojeni se stravováním ve 

školách, zatímco ženy byly nejméně spokojeny s vedením škol. (Viz příloha č. 3.10) 

 Nejspokojenějšími respondenty dle věku se službami základních škol byli 

respondenti ve věku mezi 51-65 (průměrná známka 1,5) a nejméně spokojenou 

skupinou respondentů, byli respondenti ve věku mezi 36-50 lety, kteří hodnotili 

průměrnou známkou 2,51. Respondenti všech věkových kategorií byli nejméně 

spokojeni s vedením škol, až na respondenty ve věku mezi 51-65 lety, kteří byli 

nejméně spokojeni se stravováním. (Viz příloha č. 4.10) 

 Dle vzdělání byli se službami základních škol nejvíce spokojeni středoškolsky 

vzdělaní respondenti (průměrná známka 2,35) a nejméně spokojeni byli respondenti s 

učňovským vzděláním (2,5). Vyučení respondenti byli nejvíce spokojeni s vedením 

škol, respondenti se středním vzděláním byli nejvíce spokojeni s přístupem učitelek a 

respondenti s vysokoškolským vzděláním byli nejvíce spokojeni s přístupem učitelek a 

se stravováním ve školkách. (Viz příloha č. 5.10) 

 Co se týče spokojenosti respondentů se službami základní školy, dle délky žití v 

obci Sviadnov, byli respondenti, kteří žijí v obci 1-5 let nejméně spokojeni s vedením 

školy (2,5), stejně, jako respondenti, kteří žijí v obci 6-10 let (3,08) a respondenti, kteří 

žijí v obci více než 11 let, byli nejméně spokojeni se stravováním ve školách (2,43). 

Spokojenost s doprovodnými službami obce Sviadnov 

 Další otázka zjišťovala, co respondenti konkrétně postrádají v obci Sviadnov. 

Tato otázka je polouzavřená. Jak vyplývá z dat v příloze č. 2.12, postrádali respondenti 

v 25,4 % případů v obci kino. Ve 22,5 % případů respondenti postrádali koupaliště, v 

15,9 % případů respondenti postrádali diskotéku, ve 14,5 % případů by respondenti 

uvítali čistírnu a možnost "jiné" byla volena v 39,1 % případů.  
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Scházející 

institut 

% 

respondentů 

Supermarket 12,32 

Opravna obuvi 7,97 

Květinářství 6,52 

Fitness centrum 3,62 

Divadlo 2,17 

Bankomaty 2,17 

Pekařství 1,45 

Drogerie 1,45 

Dětské potřeby 0,72 

Železářství 0,72 

 

Tab. 5.1 Postrádané služby v obci 

 Tyto scházející instituty byly shrnuty do tab. č. 5.1. Z této tabulky lze vyčíst, že 

12,32 % respondentů by v obci dále uvítalo supermarket. 7,97 % respondentů 

postrádalo v obci Sviadnov opravnu obuvi, květinářství by uvítalo 6,52 % respondentů, 

fitness centrum postrádalo celkem 3,62 % respondentů. 2,17 % respondentům v obci 

scházelo divadlo a bankomaty, 1,45 % respondentů by přálo pekařství a drogerii a 

konečně 0,72 % respondentů by uvítalo v obci dětské potřeby a železářství.  

 V rámci dotazníkového šetření byla také zjišťována spokojenost respondentů s 

množstvím obchodů v obci Sviadnov. Na základě přílohy č. 2.13 lze říci, že většina 

respondentů (34,8 %) je nespokojena s množstvím obchodů. 32,6 % respondentů je s 

množstvím obchodů spíše spokojeno, 23,2 % respondentů je spíše nespokojeno a jen 8,7 

% respondentů je rozhodně spokojeno. (viz obr. č. 5.10) 
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Obr. 5.10 Spokojenost respondentů s množstvím obchodů 

 S množstvím obchodů je nespokojeno dle pohlaví 44,6 % mužů, zatímco žen jen 

28 %. Rozhodně spokojeno je s nabídkou obchodů v obci Sviadnov celkem 10,7 % 

mužů a pouze 7,3% žen. (Viz příloha č. 3.2) Prostřednictvím obr. č. 5.11 je dokreslena 

situace. 

 

Obr. 5.11 Spokojenost s množstvím obchodů dle pohlaví  

 Nespokojeno je s nabídkou obchodů v obci Sviadnov nejvíce respondentů ve 

věku od 18-35 let (37,5 %). Podobně tomu je ve věkové kategorii od 36-50 let (35,1 %). 

Rozdíl je ve skupině respondentů ve věku 51-65 let, kde je nejvyšší procento (40,9 %) 

respondentů této věkové kategorie s množstvím obchodů spíše spokojeno. 39,1 % 
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respondentů ve věku od 66-80 let je s množstvím obchodů nespokojeno. (Viz příloha č. 

4.2) 

 Co se týče spokojenosti s množstvím obchodů dle vzdělání, lze říci, že 42,9 % 

respondentů se základním vzděláním je s množstvím obchodů spokojeno a 28,6 % 

respondentů se základním vzděláním spokojeno není. 37,1 % respondentů s odborným 

vzděláním je spíše spokojeno s množstvím obchodů. Nespokojeno s nabídkou obchodů 

je 40,4 % respondentů se středním vzděláním a 29,5 % respondentů s vysokoškolským 

vzděláním. (Viz příloha č. 5.2) 

 Na základě délky pobytu respondentů v obci Sviadnov jsou všichni respondenti, 

kteří žijí v obci méně než 1 rok nespokojeni s množstvím obchodů v obci.  43,8 % 

respondentů, žijících v obci 1-5 let jsou spíše spokojeni s množstvím obchodů. Spíše 

nespokojeno je 38,5 % respondentů, kteří žijí v obci Sviadnov 6-10 let a spíše 

spokojeno je 35,1 % respondentů, žijících v obci Sviadnov déle než 11 let. Uvádí tak 

příloha č. 7.2 a obr. č. 5.12. 

 

Obr. č. 5.12 Spokojenost s množstvím obchodu dle délky pobytu v obci 

Spokojenost s kulturními a sportovními akcemi v obci Sviadnov 

 Další z dotazovaných oblastí spokojenosti respondentů byla spokojenost s 

kulturními a sportovními akcemi v obci Sviadnov.  Na základě přílohy č. 2.8 je zřejmé, 

že podle 34,3 % respondentů je v obci dostatečné kulturní a sportovní vyžití. Velká část 

respondentů, 43,8 % respondentů si myslí, že v obci je spíše dostatek kulturního a 
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sportovního vyžití, 10,9 % respondentů neví, 8,8 % si to spíše nemyslí a 2,2 % 

respondentů si myslí, že v obci je nedostatek sportovního a kulturního vyžití. Situaci 

dokresluje obr. č. 5.13. 

 

Obr. 5.13 Spokojenost s kulturními a sportovními akcemi 

 S kulturním vyžitím z hlediska pohlaví je spokojeno 40,2 % žen, zatímco 

většina mužů (54,5 %) vnímá kulturní vyžití dostačující pouze částečně. (Viz příloha č. 

3.5) 

 Jako spíše dostačující kulturní vyžití vnímá 43,6 % respondentů ve věku od 18-

35 let a 59,1 % respondentů starších 51 let. 45,9 % respondentů ve věku od 36-50 let 

vnímá kulturní vyžití jako velmi dostačující. (Viz příloha č. 4.5) 

Spokojenost s kulturním vyžitím dle vzdělání 

 Z hlediska vzdělání je 42,9 % respondentů se základním vzděláním toho názoru, 

že kulturní vyžití je spíše dostatečné, stejně jako 42,9 % vyučených respondentů. Jako 

spíše dostačující kulturní vyžití vnímá 47,1 % středoškolsky vzdělaných respondentů a 

40,9 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů. (viz obr. č. 5.14 a příloha č. 5.5) 
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Obr. 5.14 Spokojenost s kulturním vyžitím dle vzdělání 

 Dle přílohy č. 7.5, jsou pouze 2 respondenti, kteří žijí v obci Sviadnov méně než 

1 rok a si myslí, že v obci spíše není dostatečné kulturní vyžití. 43,8 % respondentů, 

kteří žijí v obci 1-5 let si myslí, že v obci kulturní vyžití spíše je, stejně, jako 46,2 % 

respondentů, kteří žijí v obci déle než 11 let. 42,3 % respondentů, žijících v obci 1-5 let 

souhlasí s názorem, že v obci je dostatečné kulturní vyžití.  

 Dále bylo zjišťováno, z jakých důvodů se respondenti nezúčastňují akcí 

pořádaných obcí. Této otázce předcházela filtrační otázka, kde bylo zjišťováno, zda 

respondenti navštěvují kulturní a sportovní akce pořádané obcí. Celkem 44 respondentů 

se akcí nezúčastňuje a odpovídalo tak na otázku č. 19. Tabulka s hodnotami je uvedena 

v příloze č. 2.9. 

 29,5 % respondentů se kulturních a sportovních akcí nezúčastňuje z časových 

důvodu a 29,5 % respondentů nenavštěvuje tyto akce, protože si o nich myslí, že jsou 

nezáživné. Pouze 6,8 % respondentů nenavštěvuje kulturní a sportovní akce z 

finančních důvodu. 34,1 % respondentů (15 respondentů) vyjádřilo jiný názor. Ve všech 

15 případech se jednalo o zdravotní důvody. Může se tedy jednat o špatný zdravotní 

stav respondentů.  

Připomínky občanů obce Sviadnov 

 Respondenti měli možnost v dotazníku vyjádřit svůj názor ke službám a 

celkovým životem v obci Sviadnov. Mohli uvést svůj názor, nápad nebo připomínku. 
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Jednalo se o otevřenou otázku. Svůj názor vyjádřilo celkem 38 respondentů a tyto 

názory byly shrnuty do následující tabulky. 

 

Reakce respondentů % respondentů 

Nedostatek obchodů  8,70 

Otevírací doba pošty 4,35 

Nedostatek bankomatů 3,62 

Chybí lékárna 2,17 

Chybí hladové okno 1,45 

Nemožnost svozu bio odpadů 0,72 

Restaurace 0,72 

Dětská hřiště 0,72 

Pracovní místa 0,72 

Nespokojenost s Občasníkem 0,72 

Podpora podnikatelů 0,72 

Kvalifikovanost úředníků 0,72 

Svoz odpadů 0,72 

Nepořádek 0,72 

Nedostatek bytů 0,72 

 

Tab. 5.2 Připomínky občanů obce Sviadnov 

 Z tab. č. 5.2 je patrno, že 8,7 % respondentů je nespokojeno s množstvím 

obchodů v obci Sviadnov. 4,35 % respondentů bylo nespokojeno s otevírací dobou 

pošty a 3,62 % respondentů bylo nespokojeno s množstvím bankomatů v obci. 2,17 % 

respondentům v obci schází lékárna a tzv. hladové okno by uvítalo 1,45 % respondentů. 
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6. Návrhy a doporučení 

 Obsahem této kapitoly jsou návrhy a doporučení k jednotlivým zkoumaným 

oblastem, které můžou přispět ke zvýšení spokojenosti občanů obce Sviadnov.  

6.1 Komunikace mezi obcí a jejich občany 

 Z výzkumu je zřejmé, že nejvíce jsou občané obce nespokojeni s dostatkem 

zveřejněných informací, dostatkem informačních kanálu a úrovni Sviadnovského 

občasníku obce. Zastupitelé obce by tomuto tedy měli věnovat větší pozornost. Měli by 

se snažit více upozorňovat na aktuality v obci. Obec většinu nových informací uvádí na 

internetových stránkách obce. U starších občanů ale internetové stránky nejsou, co se 

týče získávání informací, na prvním místě. Velká část z nich internet ani nevyužívá. 

Proto by se kromě internetových stránek měli zaměřit i na jiné komunikační nástroje, 

díky nimž by se o novinkách dozvěděli všichni obyvatelé obce.  

 Dále jak již bylo zmíněno, část dotazovaných nebyla spokojena s úrovní 

obecního občasníku, proto i tomuto komunikačnímu prostředku by se obec měla více 

věnovat. V nynější podobě je občasník barevnější a je do něj vkládáno více informací. 

Horší je to ovšem s úpravou textu a vložených obrázku. V občasníku se objevuje 

spousta chyb, písmo je rovněž rozházené, což nepůsobí dobrým dojmem. Obec by 

mohla zajistit spolupráci s odborníkem, který má znalosti s formátováním v textových 

editorech. 

 V otázce kvality a množství poskytovaných informací bylo zjištěno, že 

nadpoloviční většina respondentů je spokojena s množstvím a kvalitou poskytovaných 

informací. Pokud by obec chtěla zvýšit informovanost obyvatel, nabízí se možnost 

zapojení obecního rozhlasu. V některých obcích již v dnešní době funguje systém 

hlášení, kdy podstatné informace ze života obce (plánované obstávky energií, vody, 

kulturní akce) jsou hlášeny například o víkendech nebo ve večerních hodinách pomocí 

lokálního amplionového systému. To by mohlo zvýšit povědomí občanů o dění v obci 

v podstatě bez jakýchkoliv dalších nákladů, protože obec již této systém má. 

6.2 Obecní úřad 

 V otázce práce obecního úřadu a spokojenosti s úředními hodinami z výsledků 

vyplynulo, že většina obyvatel (94,9 %) je se současnými úředními hodinami 

spokojena. Obec by pravděpodobně pro zvýšení spokojenosti mohla zajistit úřední 
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hodiny například v sobotu v dopoledních hodinách, nicméně přínos takového kroku je 

sporný a finanční náklady na něj, vzhledem k celkovému efektu, by byly zbytečně 

vysoké. 

 V otázce odbornosti zaměstnanců, by se pro zlepšení jejich profesních 

dovedností daly uspořádat kurzy související s jejich pracovní náplní. Otázkou je, jak je 

absolvování takových kurzů časově náročné a rovněž i jejich cena. Rovněž by prospělo 

zařídit kurzy „soft skills“ a asertivity pro zvýšení spokojenosti s ochotou zaměstnanců. 

Pro zrychlení vyřizování požadavků, by bylo vhodné navrhnout systém prémiového 

hodnocení zaměstnanců podle počtu vyřízených žádostí. To by mohlo motivovat 

zaměstnance ke zrychlení vyřizování bez výraznějšího zásahu do obecního rozpočtu. 

6.3 Doprava 

 Z hodnocení dopravy vyplývá, že autobusová doprava v obci je hojně využívaná 

a těší se velké oblibě. Z výzkumu vyplynulo, že velká část uživatelů autobusové 

dopravy, by si přála více spojů. V této oblasti jsou však možnosti obce velmi omezené, 

neboť většinu spojů provozují soukromí dopravci, nad kterými nemá obec žádnou 

kontrolu. Městská hromadná doprava je organizována městem Frýdek-Místek, a pokud 

by obec chtěla zvýšit četnost spojů nebo zavést novou linku, pravděpodobně by to 

znamenalo značné výdaje z obecního rozpočtu.  

 K tématu množství zastávek v obci a vzdálenosti mezi nimi se nadpoloviční 

většina (53%) vyslovilo, že jim současná situace vyhovuje. Objevily se však i názory, 

že by počet zastávek v obci měl být navýšen. Vzhledem k tomu, že v obci jsou na hlavní 

dopravní komunikaci zastávky rozmístěny ve vzdálenosti 1km a tudíž z každé části 

obce se lze k nejbližší zastávce dostat do 5minut, jeví se přidání další zastávky jako 

nesmyslné. Rovněž je potřeba brát v potaz, že kolem hlavní komunikace již není prostor 

pro vybudování další zastávky a tak by založení nové zastávky zkomplikovalo dopravu 

v obci, neboť by autobus stojící v nové zastávce stál na silnici a zastavil by tak dopravu.  

To by mohlo způsobit zvýšení nebezpečí pro uživatele autobusové dopravy i ostatní 

účastníky provozu. 
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6.4 Vzdělávací instituce 

Základní škola  

 Z hlediska spokojenosti se službami poskytovanými základní školou, jsou 

hlavními oblastmi pro zlepšení školní jídelna a vedení školy. Pro zvýšení spokojenosti 

by škola mohla provést šetření mezi rodiči dětí se zaměřením na to, co by chtěli na 

školní jídelně změnit. Na základě tohoto výzkumu by pak škola mohla provést některé 

úpravy a tím zvýšit spokojenost se školní jídelnou. Takový průzkum je finančně 

nenáročný a zároveň nezakládá škole povinnost cokoliv měnit, pokud by řešení daného 

problému obnášelo velkou investici. Důvod nespokojenosti s vedením školy nebyl 

zjištěn, proto není možné navrhnout nějaké řešení, které by spokojenost mohlo zvýšit. 

Mateřská škola 

 V otázce, jak jsou občané spokojeni se službami mateřské školy v obci, vyšlo 

najevo, že většina obyvatel je se službami mateřské školy spokojena. Proto autorka 

navrhuje ponechat současnou úroveň poskytovaných služeb. 

6.5 Obchody 

 V současné době se v obci nachází jedna samoobslužná prodejna smíšeného 

zboží, cukrárna a řeznictví. Z výzkumu vyplývá, že nadpoloviční část dotazovaných (58 

%), by uvítalo další obchod. Možnosti obce jsou v tomto směru omezené, protože 

provozovat obecní prodejnu, by bylo minimálně z legislativního pohledu složité. 

Nicméně v rámci neustálého rozšiřování obce, se v nově obydlované části obce plánuje 

výstavba menšího supermarketu, což by tento problém mohlo vyřešit. 

6.6 Kulturní a sportovní využití 

 Veškeré kulturní a sportovní akce pořádané v obci si zaslouží zvýšenou podporu 

obce. Obec by měla podporovat aktivity všech spolků a institucí, které se na kulturních 

a sportovních akcích v obci podílejí, například tím, že jim pomohou při propagaci 

pořádaných akcí.  

 Z odpovědí na otázku co občané v obci nejvíce postrádají, vyšlo najevo, že 

nejvíce jim v obci chybí kino (25,4 %), koupaliště (22,5 %) a diskotéka (15,9 %). 

V případě koupaliště by si obec nemohla dovolit takto finančně náročný projekt. Obec 

by mohla zřídit pracovní skupinu, která by se možnostmi zajištění koupání v obci začala 

intenzivně zabývat. Z jejího jednání by poté mohly vycházet iniciativy nejen pro radu 
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obce, ale i zastupitelstvo obce. Do té doby mohou v horkých dnech občané využívat 

řeku Ostravici, která je momentálně jedinou možností venkovního koupání. Mezitím by 

obec mohla zajistit pravidelné mikrobiologické měření vzorků vody, zda se v řece dá 

koupat či nikoliv. K této otázce je nutné podoktnout, že v obci již v minulosti koupaliště 

bylo a toto bylo později z ekonomických důvodů uzavřeno. Navíc v dojezdové 

vzdálenosti do 5km se nachází městský aquapark s kapacitou přes 4000 osob. Mnoho 

domů v obci má svůj vlastní bazén. Proto by se dalo předpokládat, že i kdyby ke zřízení 

koupaliště v obci došlo, mělo by to na zvýšení spokojenosti minimální vliv. 

 Zájem o kino by se dal vyřešit tak, že by obec mohla pořádat výjezdy do 

blízkého kina ve městě Frýdek-Místek. Další možností je častější promítání filmů 

prostřednictvím tzv. Letních kin. Obecní kino již v minulosti v obci provozováno bylo a 

stejně jako koupaliště bylo z ekonomických důvodů uzavřeno. Pokud by se však četnost 

konání letních kin zvýšila, lze očekávat, že by zde byl přínos pro spokojenost 

nejpatrnější, neboť promítání jsou velmi populární a plně obsazená. 

 Také o diskotéku v obci projevilo zájem více respondentů. Tu by si v obci přála 

spíše mladší skupina ve věku 18-35 let. V tomto případě by obec mohla spolupracovat 

s restauracemi v obci, v nichž by se takový typ zábavy dal zajistit. Pokud by se obci 

podařilo zajistit investora, který by diskotéku v obci chtěl postavit, mohlo by se stát, že 

by se v obci proti zřízení takového zařízení zvedla vlna odporu ze strachu z nárůstu 

nočního hluku nebo nárůstu kriminality v obci. Dopad na výslednou spokojenost by 

tímto mohl být spíše negativní a tudíž kontraproduktivní. 
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7. Závěr 

 Obsahem této bakalářské práce bylo Měření spokojenosti se službami obce. 

Cílem bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni se službami v obci, co občanům nejvíce 

chybí, a jak by se dala spokojenost občanů ještě zvýšit. 

 Každá obec by měla mít za cíl poskytnout co nejkvalitnější a dosažitelné veřejné 

služby, protože prostřednictvím kvalitních služeb se zvyšuje spokojenost obyvatel. Aby 

se tedy mohla zvyšovat kvalita poskytovaných služeb veřejného sektoru, mělo by být 

prvním krokem měření spokojenosti obyvatel. Díky tomu by obec měla být schopna 

definovat oblasti, ve kterých jsou občané obce více či méně spokojeni, na tuto oblast se 

zaměřit a popřípadě ji nápravnými opatřeními zvýšit. I proto je v dnešní době nezbytné 

provádět marketingové výzkumy.  

 Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části bakalářské práce 

byly popsány teoretická východiska měření spokojenosti a charakteristika obce 

Sviadnov. V praktické části bakalářské práce pak byla popsána metodika výzkumu, 

která je rozdělena na dvě části, a sice na přípravnou a realizační fázi.  V této části byly 

popsány zjištěné výsledky z marketingového výzkumu, jež probíhal v obci Sviadnov. 

 Potřebné informace byly získány z kvantitativního výzkumu, který byl v obci 

Sviadnov proveden v období od 18. ledna 2016 do 24. února 2016. Celkově se výzkumu 

zúčastnilo celkem 138 respondentů.  Pro výběr vzorku byla použita nereprezentativní 

technika, a sice technika vhodné příležitosti. V rámci výzkumu byl použit kvantitativní 

výzkum, konkrétně písemné dotazování formou dotazníku. Zpracování dat poté 

probíhalo prostřednictvím programu Microsoft Excel, kde byla vytvořena datová 

matice, která následně byla přenesena do statistického programu IBM SPSS Statistics. 

 Z takto zjištěných údajů bylo provedeno vyhodnocení výsledků a následně byly 

popsány návrhy na zlepšení jednotlivých aspektů sledovaných služeb. Tyto návrhy a 

doporučení by mohly pomoci zastupitelům obce navrhnout jistá opatření, jak by se dala 

zvýšit spokojenost svých občanů a pomoci tak k efektivnějšímu vývoji obce. To je také 

největším obecným přínosem této práce. 

 Během zpracovávání této práce jsem se seznámila a prakticky vyzkoušela 

postupy pro vytváření a zpracovávání dotazníků, analýzu získaných dat a následné 

navrhování vhodných opatření k nápravě, což pro mne byla nová zkušenost. 
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 Obecně lze říci, že obec Sviadnov je považována za atraktivní místo pro bydlení. 

Jsou zde k dispozici základní služby potřebné pro kvalitní a bezpečné bydlení. Ačkoliv 

lze najít v poskytovaných službách jisté nedostatky, se snahou vedení obce lze zvýšit 

úroveň určitých služeb a přispět tak ke zvýšení spokojenosti obyvatel obce. 
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Seznam zkratek 

 

aj.   a jiné  

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

a.s.   akciová společnost 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

ČSAD   Československá státní automobilová doprava 

ECSI  The European Customer Satisfaction Index  

et al.   a další 

Kč   koruna česká 

km   kilometr 

km
2  

kilometr čtvereční 

kol.   kolektiv 

MAS   místní akční skupina 

MHD   městská hromadná doprava 

m. n. m.  metry nad mořem 

mil.   milion 

MSK   Moravskoslezský kraj 

např.   například 

NATO  North Atlantic Treaty Organisation 

NUTS II Nomenklatura územních statistických jednotek 

obr.  obrázek 

obyv.   obyvatelé 

OZV  obecně závazná vyhláška 
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p.o.   příspěvková organizace 

PR   public relations 

Sb.   Sbírka 

s.   strana 

Sv.   svatý 

S.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

tab.   tabulka 

TJ   tělocvičná jednota 

tzv.   takzvaný 

viz   více 

www   World Wide Web 



 

 

 

 


