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Úvod 

V České republice se vznik územní samosprávy datuje již od roku 1848. 

Tradiční územní uspořádání bylo narušeno obdobím válečných let a po roce 1948 silnou 

centralizací v řízení státu. Po obnovení demokratického systému ve státě byly postupně 

obnovovány územní samosprávy, a to zejména na úrovni obcí.  

Dalším významným mezníkem v této oblasti byla reforma veřejné správy, která 

k 1. lednu 2001 zřídila krajské úřady a delegovala některé pravomoci bývalých 

okresních úřadů na nižší samosprávné jednotky. V současné době existuje v České 

republice více než 6000 nižších samosprávných celků, tj. měst a obcí.  

Prostřednictvím místní správy je občanům poskytována většina veřejných 

služeb. Obecní a městské úřady jsou také představiteli místní zastupitelské demokracie 

a pověřenými orgány státní správy, které realizují velké spektrum zájmů svých 

obyvatel. Právě občané jsou pro místní zastupitelstvo zákazníky stejně tak jako 

v jakémkoliv jiném odvětví poskytování služeb.  

V posledních letech bylo jedním z celorepublikovým trendem stěhování se za 

prací do měst, zejména do nově vznikajících „satelitních městeček“ na periferiích 

velkých měst.  Avšak v současné době velké množství lidí vyhledává spíše klidnější 

bydlení stranou ruchu velkoměst. Právě z tohoto důvodu je důležité ve správnou chvíli 

působit na potenciální zájemce o pozemky nebo již postavené domy.  

Volbě vhodných marketingových nástrojů města či obce by měla předcházet 

analýza spokojenosti současných obyvatel. Tyto názory mohou pomoci zastupitelstvu 

obec zatraktivnit pro stávající i budoucí občany. 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala město Plumlov. K tomuto 

výběru mě vedla zejména osobní motivace, protože zde již několik let bydlím. Dalším 

podnětem ke zpracování této problematiky byl fakt, že ve městě klesá počet obyvatel 

a jsou zde velmi málo uplatňovány marketingové aktivity v oblasti služeb a cestovního 

ruchu. Dalším podnětem k výběru tématu byl také velký zájem o provedení 

marketingového výzkumu ze strany zastupitelstva města.  

Cílem práce je zjištění atraktivity města Plumlov pro místní obyvatele 

prostřednictvím hodnocení spokojenosti občanů s poskytovanými službami.  Oblastmi 

hodnocení spokojenosti jsou základní služby, zdravotnictví, doprava, vzdělávání, 

kultura, sport, životní prostředí a další.  
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K dosažení tohoto cíle bude realizován marketingový výzkum formou ústního 

dotazování občanů na ulici, v domácnostech a v budově městského úřadu.   

Po vyhodnocení a analýze zjištěných výsledků z výzkumu budou navržena 

doporučení pro Zastupitelstvo města Plumlov. Tyto návrhy budou sloužit ke zvýšení 

spokojenosti obyvatel města a zefektivnění práce místního zastupitelstva.  
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1 Charakteristika města 

Podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích je obec definována jako základní územní 

samosprávné společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce. Znaků, které charakterizují město, je však mnohem více. 

Plumlov se nachází v okrese Prostějov, který je součástí Olomouckého kraje. 

Plumlov má status města a je členěn na čtyři městské části – Plumlov, Hamry, 

Soběsuky a Žárovice. Územím města protéká říčka Hloučela a významný vliv má pro 

město a jeho obyvatele Plumlovská přehrada. Rozloha činí 1152 ha a v současné době je 

evidováno 2 427 stálých obyvatel. Starostou města je pan Adolf Sušeň.  

Městu byl 20. dubna 2000 udělen prapor (viz Příloha č. 2, 3), na kterém je stejné 

znamení jako ve znaku, tj. zavinutá střela a zubří hlava s houžví protaženou nozdrami 

(viz Příloha č. 2). 

1.1 Historie města 

Ve 2. polovině 13. století byl na návrší postaven kamenný hrad, v jehož blízkosti 

se postupně formovala osada Plumlov. Svůj název získala obec podle německého 

původů prvních osadníků, kteří nazvali svou obec podle svého vůdce a zakladatele 

Plumy. Podle jiného názoru se uvádí, že název byl vytvořen podle ryb zvaných 

„plumy“, které se tady kdysi lovily.  

Koncem 15. století se Plumlovský hrad spravuje rod pánů z Pernštejna. Za 

jejich držení byl hrad vnitřně přestaven v renesančním slohu. Plumlovský hrad za vlády 

posledního Pernštejna Jana, dne 6. července 1586, vyhořel.  

Roku 1599 koupil předlužené plumlovské panství Karel z Lichtenštejna. Ten 

nechal v letech 1605 – 1613 hrad znovu vystavět. Přestavba Plumlovského hradu byla 

dokončena na prahu třicetileté války. V roce 1627 zdědil panství syn Karel Eusebius. Po 

nájezdů Švédů v roce 1643 zbylo v podhradí ze 46 domů pouze 16 obydlených.  

V 17. století byl hrad zrušen dekret a začal se využívat jako obytný dům pro 

purkrabího a služebnictvo. V letech 1680 – 1688 byl v blízkosti hradu postaven 

barokní zámek. Po vichřici v lednu 1801 byl hrad zbourán.  

Po vytvoření samostatného Československého státu vznikl také v Plumlově 

sedmičlenný národní výbor. Ekonomická situace obyvatel obce byla ale velice těžká, 

protože jejich výdělky nestačily pokrýt vysoké poválečné ceny potravin a dalšího 
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spotřebního zboží. Nejhorší sociální situace přetrvávala v rodinách padlých a zraněných 

v 1. světové válce. Ve válce přišlo o život a na následky válečných zranění zemřelo 

padesát sedm plumlovských občanů.  

V prvních republikových volbách do zastupitelstva v roce 1919 získala nejvíc 

mandátů Československá sociálně demokratická strana. Ve 30. letech byl Plumlov také 

poznamenán hospodářskou krizí, zejména krizí oděvní výroby, a největším problémem 

se stala nezaměstnanost. Volby v roce 1938 přinesly oproti celorepublikovým 

výsledkům překvapivé vítězství místní komunistické strany.  

Jelikož ve městě sídlilo několik státních úřadu, bylo ze strategických důvodů 

obsazeno již 15. března 1939. Okupanti zabrali úřadu pro lesní správu, dále zřídili Lesní 

úřad Plumlov a celní úřad. Také přejmenování obce na Blumenau bylo výrazem snahy 

Němců zlikvidovat vše, co připomínalo bývalou republiku.  

Po odchodu Němců z obce, dne 9. května 1945, byla po šesti letech nacistické 

okupace opět vyvěšena československá vlajka.  

Po roce 1945 byly v obci budovány bezprašné komunikace, nový vodovod 

z Kněží hory, osvětlení a byl také zřízen místní rozhlas. V roce 1950 byl vybudován 

nový hřbitov za městečkem. V roce 1965 byl dokončen autocamping „Žralok“ 

pro 700 osob.  

V letech 1971 – 1973 probíhala stavba budovy dnešní Základní umělecké školy. 

Změnami prošla i základní škola. Byla provedena rekonstrukce budovy z roku 1884 

a vybudována nová přístavba pro první stupeň. V roce 1987 bylo dáno do užívání nové 

zdravotní středisko, o dva roky později nová prodejna potravin v Lesnické ulici. V roce 

1990 zahájilo provoz nové nákupní středisko.   

1.2 Současnost města 

V dubnu roku 2000 byl na návrh obce udělen předsedou Poslanecké sněmovny 

prapor. Téhož roku podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., 

o obcích (obecné znění), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny určil předseda Poslanecké sněmovny obec Plumlov 

městem. (viz Příloha č. 4). 
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Organizační struktura m ěsta 

V současné době spravuje obec zastupitelstvo zvolené občany ve volbách     

20. – 21. října 2006. Nejvyšším orgánem města je tedy zastupitelstvo, jehož členy volí 

občané. Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, má Plumlov v zastupitelstvu patnáct členů 

volených na čtyřleté funkční období. Zastupitelstvo ze svých řad volí starostu 

a místostarosty. Starosta město zastupuje obec navenek, za výkon odpovídá 

zastupitelstvu a svolává a řídí jednání zastupitelstva. V současné době je starostou 

Plumlova pan Adolf Sušeň. Dle zákona je zřízen také finanční a kontrolní výbor. Pro 

části obce (Soběsuky, Hamry a Žárovice) byly zřízeny osadní výbory. Tyto jsou dle 

zákona oprávněny předkládat zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a 

vyjadřovat se k návrhům občanů. Členy těchto výborů jsou občané, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Součástí městského 

úřadu je také hospodářsko-správní odbor a stavební úřad. Schéma organizační 

struktury je uvedeno v Příloze č. 5. 

1.3 Atraktivity města 

Hlavní dominantou města je Plumlovský zámek. Tato kulturní památka byla 

částečně zpřístupněna veřejnosti v roce 2002 a stala se také centrem kulturního dění ve 

městě. Vliv na život obce má také Plumlovská přehrada, která má zejména rekreační 

význam.  

1.3.1 Plumlovský zámek 

Zámek se začal stavět v roce 1680 v blízkosti Plumlovského hradu. Kníže Karel 

Eusebius jej vyprojektoval pro svého syna Jana Adama. Kníže Jan Adam se pro stavbu 

nadchl, ale výběr stavebního místa v bezprostřední blízkosti starého hradu nebyl příliš 

šťastný. Již po roce stavby zednický mistr Ondřej Klose upozornil na nevhodné 

umístění stavby, ale pro obrovské náklady spojené se započetím stavby ve vhodnější 

lokalitě, stavba pokračovala na původním místě. Kníže také stavitelům vytýkal neustálé 

odchylování se od projektu. Z obav před nájezdy Turků byly v roce 1643 stavební 

práce úplně zastaveny, a z hradu byly odvezeny některé cennosti do dominikánského 

kláštera v Olomouci.  

Po smrti otce Jan Adam ztratil zájem o dokončení zámku a ve stavbě se 

pokračoval už jen z piety. O štukovou výzdobu zámku se postaral Jan Bapt. Brentani se 
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svými tovaryši. Koncem roku 1686 byl zámek téměř dokončen, po další dva roky se 

pracovala pouze na stropních freskových malbách. Teprve v roce 1692 dal Jan Adam 

hejtmanovi vědět, že hodlá zámek navštívit. Byly zařízeny pouze čtyři pokoje, při té 

příležitosti se zjistilo, že většina řemeslníků nepracovala příliš svědomitě. Po smrti Jana 

Adama připadl zámek jiné větvi lichtenštejnské, byl odvezen veškerý inventář a zámek 

zůstal neobydlený.  

Roku 1850 se na zámek nastěhoval okresní soud a berní úřad, a bydlely zde 

úřednické rodiny. V letech 1867 – 1869 byla restaurována fasáda, z niž začaly v kusech 

odpadávat štukové ozdoby. V rámci první pozemkové reformy byl celý plumlovský-

lichtenštejnský majetek v roce 1931 zabrán a zámek přešel do vlastnictví státního 

pozemkového úřadu. Později jej získala správa státních vojenských lesů. V roce 1987 se 

majitelem stalo Muzeum Prostějovska a v roce 1994 přešel zámek do majetku obce 

Plumlov.  

1.3.2 Plumlovská přehrada 

Důvodem stavby přehrady bylo kolísání množství vody v potoku Hloučela. Při 

vydatných atmosférických srážkách nebo při jarním tání docházelo k častým povodním. 

Naopak za suchého období vedla říčka jen nepatrné množství vody, což bylo nepříznivé 

především pro  tehdejší majitele vodních práv (mlýny, elektrárny). Rybniční soustava 

byla pro usměrnění přívalových vod nedostatečná, proto bylo rozhodnuto zbudovat 

údolní přehradu na místě stávajícího Zlechovského a Stichovského rybníka. Přehradní 

hráz vznikla zvýšením původní hráze Stichovického rybníka z výšky 5 m na 17 metrů 

nad terénem, což ve svém důsledku umožnilo zatopení obou rybníků.  

Při započetí stavby v roce 1912 se počítalo s celkovými náklady ve výši 

2 405 000,- Kč. V roce 1923, kdy byla stavba definitivně dokončena, náklady vzrostly 

včetně vyvolaných prací na 14 000 114,- Kč.  

Plný provoz přehrady byl zahájen v roce 1936. Toto vodní dílo plní kromě 

usměrňující funkce, také funkci rekreační. V 60. a 80. letech minulého století byla 

oblast vyhledávána a oblíbena turisty z blízkého i vzdáleného okolí. Výskyt sinic, 

však výrazně utlumil veškerý cestovní ruch.  

Podkladem pro realizaci revitalizace vodní nádrže bylo provedení rozborů 

sedimentů (toxikologická analýza) v dubnu 2006.  
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V srpnu 2007 byla aplikována látka PAX-18, která je běžně užívána v úpravnách 

pitných vod. Další opatření budou následovat v roce 2008, a to mikroaerace 

(provzdušňování) vodního sloupce ozónem, dostavba kanalizace v některých místních 

částech a pozemkové úpravy řešící protierozní opatření při přívalových deštích.  

1.4 Ekonomická charakteristika města 

Rozpočet města je podstatný prvek, který ovlivňuje chod města. Pro rok 2007 je 

schválený rozpočet s výdaji 25 166 970,- Kč, kde největší položku představu činnost 

místní správy ve výši 5 780 000,- Kč. Součástí rozpočtu jsou i příjmy ve výši 

25 166 970,- Kč, největší položky tvoří příjmy z daně z přidané hodnoty a příjmy z daní 

právnických osob. Rozpočet schválený zastupitelstvem je tedy vyrovnaný.  Na období 

let 2008 a 2009 byl stanoven rozpočtový výhled (viz tab. 1.1).  

Tab.  1.1: Rozpočtový výhled 2008 - 2009 (v tis. Kč) 

Položka rozpočtu Rok 2008 Rok 2009 
daňové       17 500           17 370     

Příjmy 
ostatní daně a poplatky         6 313             6 268     

Celkové příjmy       23 813           23 638    
Výdaje celkem       20 813           20 638    

Splátky půjček         3 000             3 000    

Celkové výdaje       23 813           23 638    
Zdroj: [18], upraveno autorem 

1.5 Mikroregion Plumlovsko 

Po zrušení okresních úřadů v roce 2002 a absenci okresních shromáždění, kde se 

starostové společně radili a pomáhali si při práci v oblasti samosprávy svých obcí, 

vznikla potřeba mikroregionálního členění. 

Dne 19. prosince 2003 se na Městském úřadě v Plumlově konala ustavující 

Valné shromáždění svazku obcí Mikroregion Plumlovsko. Předmětem činnosti svazku 

je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy 

obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, vztah k orgánům státní správy 

a vyšších samosprávných celků.  Obce se také dohodly na společném řešení rozvoje 

turistiky, podnikání a dopravní obslužnosti. Za hlavní cíl bylo stanoveno hledání 

optimálního řešení problémů rozvoje regionu.  
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Mikroregion Plumlovsko oficiálně vznikl 15.1.2004 zápisem do registru 

zájmových sdružení právnických osob na Krajském úřadě Olomouckého kraje. 

Mikroregion Plumlovsko sdružuje obce Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Prostějovičky, 

Stínava, Vícov a město Plumlov.  

V roce 2005 byla vypracována strategie rozvoje Mikroregionu Plumlovsko. Na 

tento dokument budou navazovat individuální projekty týkající se mikroregionu jako 

celku, jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v území.  

Firma PÖYRY Environment, a. s. vypracovala v roce 2006 projekt Čistá 

Hloučela a vodní nádrž Plumlov. Nosným cílem projektu je vypracování dokumentace, 

která bude zásadním podkladem pro rozhodnutí o dalších krocích snižujících eutrofizaci 

vod v povodí Hloučely vedoucímu k masovému rozvoji sinic v nádrži Plumlov. Cílem 

je zajistit rozhodnutí potřebná pro získání případné podpory z fondů ČR a EU (územní 

rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí). 

1.6 Vývoj počtu obyvatel mikroregionu 

Základním kvantitativním ukazatelem vymezujícím rozsah populace určitého 

území je počet obyvatel. Ke konci roku 2003 měl Mikroregion Plumlovsko 5 634 

obyvatel, což tvořilo 5,1 % z celkového počtu obyvatel okresu Prostějov. Největší počet 

obyvatel v mikroregionu žil ve městě Plumlov (42 %) a v obci Mostkovice (23 %), 

nejméně v obcích Stínava (3 %) a Prostějovičky (5 %). [13] Vývoj počtu obyvatel je 

uveden v tab. 1.2.  

Tab.  1.2: Obyvatelstvo podle věkových skupin k 31.12.1991 a 31.12. 2001 

Obyvatelstvo r. 1991 Obyvatelstvo r. 2001 
Obec, region 

0 - 14 15 - 59 60+ Celkem 0 - 14 15 - 59 60+ Celkem 

Krumsín 150 362 121 633 121 409 112 642 

Mostkovice 297 736 282 1315 140 893 261 1294 

Ohrozim 86 229 109 424 62 265 97 424 

Plumlov 450 1366 484 2300 354 1482 432 2268 

Prostějovičky 47 129 65 241 45 152 62 259 

Stínava 28 76 41 145 22 89 37 148 

Vícov 98 284 111 493 61 304 103 468 

Plumlovsko 1 156 3 182 1 213 5551 805 3 594 1 104 5503 

Zdroj: [13], upraveno autorem 
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2 Teoretická východiska využití marketingových nástrojů ve 
službách 

Podstatu služeb definuje Philip Kotler následovně: „Služba je jakýkoliv akt nebo 

výkon, který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou 

nehmotný a nevede ke směně vlastnictví čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí, 

být spojena s fyzickým výrobkem.“ 1 

2.1 Charakteristické vlastnosti služeb 

Pro služby jsou charakteristickými rysy nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a nemožnost vlastnictví. [4] 

2.1.1 Nehmotnost 

Zákazníci si službu nemohou předem prohlédnout ani zhodnotit dalšími 

fyzickými smysly a při hodnocení kvality vnímají místo, personál, vybavení 

provozovny a symboly, které vidí. Z tohoto důvodu provozovatelé služeb zdůrazňují 

hmotné podněty nabízené služby. [4] 

2.1.2 Neoddělitelnost 

Služby jsou obvykle vytvářeny a spotřebovávány zároveň. Proto se producent 

služby a zákazník musejí setkat v určitém místě a čase, aby mohla být výhoda získaná 

poskytnutím služby realizována. Zpravidla zákazník nemusí být přítomen po celou dobu 

poskytování služby. [6] 

Služby jsou vázány na poskytovatele služeb. V některých případech je služba 

spojena se specifickou osobou, jestliže by tento poskytovatel byl nahrazen jiným už by 

se nejednalo o stejnou službu. [4, 5, 6] 

2.1.3 Proměnlivost 

Proměnlivost služeb vyplývá z toho, že služby jsou závislé na tom, kdo, kdy 

a kde je poskytuje. Variabilita služeb také souvisí s určitým standardem kvality 

nabízené služby. [4] 

                                                 
1 KOTLER, P.  Marketing management, přeložili Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 1. vydání. Praha: Grada 
Publishing 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5, s. 440. 
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Pro zvýšení kontroly kvality mohou firmy poskytující služby učinit následující kroky 

[6, 9]: 

� investovat do dobrých postupů přijímání a zaučování; 

� standardizovat proces výkonu služby napříč celou společností 

prostřednictvím plánu služeb; 

� monitorovat spokojenost zákazníků s využitím systému přání a stížností 

zákazníků, výzkumů zákazníků a srovnávacích nákupů. 

2.1.4 Pomíjivost 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat znovu 

prodávat nebo vracet. Některé služby lze reklamovat a následně nahradit poskytnutím 

jiné. Z tohoto důvodu se marketing snaží sladit nabídku s poptávkou.  

Na straně poptávky se snaží zavést strategii cenové diferenciace, vytvářet 

poptávku mimo špičku a používání rezervačního systému. 

Na straně nabídky je úkolem marketingu zvýšit efektivitu v době špiček, zvýšit 

účast spotřebitelů. Další možnou alternativou je přechod ke společným službám 

několika firem. [4, 6] 

2.1.5 Nemožnost vlastnictví 

 V důsledku této vlastnosti služeb má zákazník pouze přístup k určité činnosti 

nebo zařízení (knihovna, divadlo, muzeum). Velmi často tato zařízení provozuje obec 

nebo na činnost poskytujících organizací alespoň dohlíží. Pro příznivý obraz obce je 

nutné tyto aktivity podporovat a propagovat. [4, 8] 

2.2 Marketingový mix obce 

Marketing měst a obcí je součástí marketingu služeb. Je definován jako soubor 

metod používaných ke komercializaci produktů pomocí studia trhů, motivace, 

podpory prodeje a vytváření vztahů s veřejností. Dalším použitelným prostředkem je 

výzkum, jehož cílem je připravit vše, co obec nabízí, a následně nabídnout obyvatelům, 

podnikatelům a návštěvníkům to, co chtějí. [3]  
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Hlavní činností místní správy je poskytování veřejných služeb. Obce často 

poskytují i další služby, proto je důležité marketing měst a obcí přizpůsobit konkrétním 

oborů působení a specifické marketingové situaci. [3, 4] 

Za marketingový mix obce lze označit soubor taktických nástrojů, které může 

využívat management obce k přizpůsobování svého produktu, odlišení se od 

konkurence, ocenění produktu a také k jeho zhodnocení.  

Složitost produktu obce je příčinou rozšíření obvyklých čtyř nástrojů 

marketingového mixu o další tři – materiální prostředí, lidé a procesy. Jelikož obec 

poskytuje služby v součinnosti s dalšími subjekty působícími v ní, zařazuje se do 

marketingového mixu jako osmý prvek partnerství, tj. spolupráce všech subjektů na 

společné tvorbě produktu. [3] 

Používání rozšířeného osmi prvkového marketingového mixu vyplývá 

z vlastností služeb. Pro obec je z marketingového hlediska významná nehmotnost, 

nedělitelnost, heterogenita, pomíjivost a nemožnost služby vlastnit. Mnohé služby jsou 

poskytovány dle zákona bezplatně, proto u nich marketingový prvek cena ztrácí 

význam. [3, 4] 

2.2.1 Produkt 

Produktem města nebo obce je vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům a potenciálním investorům a co slouží k uspokojení 

individuálních i kolektivních potřeb. V širším pojetí lze za produkt považovat samotnou 

obec, tvořenou materiálním prostředím a všemi subjekty působícími na území obce. [3] 

Prostřednictvím služeb obce jsou uspokojovány současně individuální 

a kolektivní potřeby. Obec nabízí služby čistě pozitivní (kultura, bydlení, místní 

doprava, vzdělání) a služby nápravné (městská policie, úklid města), které uživatelé 

nevyhledávají. Některé ze služeb musí obyvatele přijmout (např. základní vzdělání), 

u jiných mají možnost volby (např. kultura, plynofikace). Dalším specifickým druhem 

služeb jsou ty, u nichž obec nemůže obyvatele vyloučit ze spotřeby. 

Produkt obce lze členit na následující části [3]: 

� veřejné služby poskytované nebo nabízené obcí dle zákona č. 128/2000 Sb, 

o obcích; 
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� nabídka prostor vlastněných obcí k užití nebo investování soukromým 

vlastníkům (pronájem, zřizování průmyslových a obchodních zón); 

� akce organizované obcí v rámci její propagace, jejichž cílem je 

poskytnout občanům a návštěvníkům města zábavu a poučení 

a podnikatelům možnost realizace a propagace produktů; 

� obec jako celek tvořená přírodním, historickým, ekonomickým a sociálním 

prostředím.  

Obec může poskytovat produkt prostřednictvím vlastní organizace, 

rozpočtových a příspěvkových organizací založenými obcí, uzavírání smluv se 

soukromými organizacemi nebo prostřednictvím organizace, kterou obec založení 

společně s dalšími obcemi, a pověří ji výkonem určité služby. Úroveň produktu 

bezprostředně souvisí s jeho image, kvalitou a kvantitou. [3] 

2.2.2 Cena 

Mnohé služby poskytované obcí jsou sice ze zákona bezplatné, ale nejde 

o bezplatnost v pravém slova smyslu. Vždy jsou placeny z daní občanů nebo podniků, 

případně ze systému povinného pojištění. Některé produkty obce podléhají částečné 

nebo úplné cenové regulaci. Obec při stanovení ceny produktu vychází z toho, jaká je 

cílová skupina, zda je nezbytné službu zpoplatnit a z určení nákladů služby 

a případných dotací. [3] 

Stanovení cen služeb poskytovaných obcí vychází z následujících bodů [3, 9]: 

� identifikace spotřebitele služby - u některých služeb nelze spotřebitele 

jednoznačně určit (uživatel obecní komunikace, veřejného osvětlení), 

a proto jej nemůžeme vyloučit ze spotřeby, když službu neplatí; 

� cíl zavedení ceny - v některých případech může obec prostřednictvím 

cenové tvorby regulovat nežádoucí jevy (např. poplatek za parkování sníží 

počet automobilů ve středu města); 

� schopnost spotřebitele platit je rozhodující zejména při stanovení cen 

bytů. Z tohoto důvodu je vhodné, aby obec znala sociální složení 

obyvatelstva a brala v úvahu informace o jednotlivých segmentech; 

� náklady na vybírání poplatků za služby. 
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Jelikož cenový prvek zpravidla není v pravomoci poskytovatele produktu, měla 

by být marketingová politika obce zaměřena na jiné prvky marketingového mixu. [3]  

2.2.3 Distribuce 

Podstatou tohoto nástroje marketingového mixu je stanovení toho, jak se produkt 

dostane ke konečnému spotřebiteli. Pokud obec produkt poskytuje sama, jedná se 

o přímý distribuční kanál, tj. cestu, kterou se služba dostane ke konečnému spotřebiteli. 

Nepřímou distribuční cestou je produkt poskytován prostřednictvím organizací 

zřízených obcí. Pro volbu efektivního distribučního kanálu je nutné zvážit následující 

kritéria [3, 4]: 

� výše nákladů, 

� pohodlí pro spotřebitele, uživatele, klienty, příjemce, 

� spolehlivost, 

� dostupnost (prostorová, časová), 

� kvalita.  

S výběrem vhodné distribuční cesty souvisí i volba umístění poskytovatele 

služby, tj. volba místa, ve kterém jsou přítomni lidí a zařízení poskytující služby. 

Metody distribuce se liší dle povahy kontaktu mezi poskytovatelem služby 

a zákazníkem. Zákazník může jít za poskytovatelem nebo naopak. Další formou 

distribuce je komunikace poskytovatelem se zákazníkem prostřednictvím elektronické 

cesty, např. používání internetových stránek města. [1, 3] 

2.2.4 Marketingová komunikace 

Představuje různé typy komunikace se subjekty, kterým obec představuje svůj 

produkt. Cílem marketingové komunikace je ovlivnit znalosti, postoje a chování 

zákazníků ve vztahu k produktu.  

V rámci marketingu obce se z komunikačních nástrojů nejvíce využívá 

neplacená forma prezentace – public relations. Tento nástroj umožňuje obecnímu úřadu 

působit na obyvatele, podnikatele, zaměstnance a návštěvníky. Narozdíl od podniku je 

cílem obce uspokojit potřebu veřejných služeb. Vztahy s veřejností jsou také 

nástrojem získávání zpětné vazby na konkrétní každodenní práci orgánů obce. [3] 
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2.2.5 Materiální prost ředí 

Marketingové prostředí obce se skládá z přírodního prostředí obce a jejího 

celkového uspořádání včetně architektury. Patří sem i prostředí obecního úřadu. Tento 

prvek marketingového mixu hraje důležitou roli zejména proto, že většina produktů 

poskytovaných obcí je nehmotného charakteru, a prostřednictvím tohoto prvku dochází 

k určitému zhmotnění služeb.   

Materiální prostředí se dělí na základní a periferní. Základní prostředí je 

součástí poskytované služby a je od služby neodmyslitelné. Vnější prostředí úřadu 

zahrnuje fyzickou velikost budov, průčelí, vchod, parkoviště apod. Vnitřní prostředí se 

skládá z vybavení, uspořádání, vytápění, osvětlení a pomůcek. Periferní prostředí 

dotváří dojem zákazníka o základním prostředí. Mohou to být jízdenky městské 

hromadné dopravy, formuláře, vstupenky do divadla apod. [3] 

2.2.6 Lidé 

Tento nástroj marketingového mixu obce zahrnuje zákazníky obecního úřadu 

a poskytovatele produktu, většinou zaměstnance obecního úřadu. Produkt obce má 

většinou charakter služby, která je realizována v součinnosti dodávajícího a příjemce.  

Podle Juddovy matice, která kategorizuje pracovníky poskytující služby, 

dělíme pracovníky obecního úřadu do následujících skupin [3, 9]: 

� kontaktní personál - má častý styk se zákazníkem. Jedná se o pracovníky 

odborů sociální péče, bytového odboru, stavebního odboru, matriky apod.; 

� obsluhující pracovníci - nepodílí se přímo na marketingových aktivitách, 

ale jednají se zákazníky. Jsou to vrátné, sekretářky atd.; 

� koncepční pracovníci - jednají se zákazníky jen při důležitých oficiálních 

akcí, podílí se na tvorbě marketingové strategie obce. Představují je členové 

zastupitelstva, starosta a jeho zástupci, tajemníci úřadu, členové poradních 

orgánů apod.; 

� podpůrný personál - vykonává podpůrné funkce, jsou to pracovníci 

personálních útvarů, finančních útvarů, správy budov, správy informačních 

sítí atd. 

Obyvatelé a návštěvníci měst jsou spolutvůrci produktu tím, že jejich chování 

může ovlivnit dojem dalších organizací o obci. Obyvatelé se mohou zapojit jako 
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potenciální zaměstnanci pro nové investory, drobní podnikatelé, svým chováním v obci, 

dodržováním zákonů a vyhlášek, zapojením do chodu obce, nadací apod. [3].  

2.2.7 Procesy 

Proces je určitý postup, jehož prostřednictvím obec poskytuje svým zákazníkům 

služby. Obvykle v procesu nelze oddělit zákazníka od poskytovatele. Základním cílem 

většiny procesů je dosažení uspokojení zákazníků z produktu (služby).  

Procesy poskytování služeb lze rozdělit na procesy s vysokým kontaktem se 

zákazníkem, s nízkým kontaktem se zákazníkem a se středním kontaktem se 

zákazníkem. [3] 

2.2.8 Partnerství 

Tento prvek marketingového mixu je považován za nejvýznamnější. Partnerství 

se soukromými i veřejnými subjekty tvořícími produkt obce umožňuje obci rozvíjet 

strategii a vize v širších souvislostech. Obec tak vytváří síť vztahů (tzv. marketing 

vztahů), která rozvíjí spolupráci s dalšími externími trhy. Pro obec mají význam tyto 

prky marketingu vztahů: referenční trh, dodavatelské vztahy, trhy potenciálních 

pracovníků, trh ovlivňovatelů, interní trhy a trh spotřebitelů. [3, 8] 

„Součástí marketingu vztahů je i zachování a rozvíjení dobrých vztahů se 

sousedními obcemi, se kterými se mohou spojit při vytváření společné strategie, zejména 

pro rozvoj infrastruktury, turistiky a podobně.“ 2  

                                                 
2 PALATKOVÁ, M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. 1. vydání. 

Praha: Grada Publishing 2006. 224 s. ISBN 80-247-1014-5. 
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2.3 Hodnocení spokojenosti obyvatel 

Analýza poziční mamy je využívána pro upřesnění podnikatelské příležitosti. 

Poziční mapy se skládají ze dvou dimenzí, resp. dvou proměnných, které se liší podle 

druhu výrobku, služby nebo organizace. Poziční mapy obvykle charakterizují 

preference zákazníků. [6, 9] 

Poziční mapa významnosti a spokojenosti obsahuje čtyři níže uvedené kvadranty 

(viz obr. 2.1). Pozice jednotlivých faktorů představují možné poziční strategie, které lze 

uplatnit.  

Do prvků nacházejících se v kvadrantu přeinvestované faktory by se měli 

investice snížit, protože tyto prvky nejsou příliš významné a je s nimi relativně vysoká 

spokojenost. Prvky nacházející se v kvadrantu motivátory mají pro zákazníky vysokou 

významnost, proto je důležité udržovat jejich stávající kvalitu. Faktory marginálních 

příležitostí zahrnují prvky s nízkou významností i spokojeností, u kterých je třeba 

zvyšovat kvalitu i investice. V kvadrantu faktory konkuren čních příležitostí leží 

prvky s nízkou spokojeností a relativně vysokou významností. Prvkům v tomto 

kvadrantu je třeba věnovat větší pozornost a zvyšovat jejich kvalitu. [7, 9, 10] 

 

Obr.  2.1 Poziční mapa významnosti a spokojenosti 
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3 Metodika shromažďování dat 

V rámci mojí bakalářské práce budu pracovat se sekundárními a primárními daty. 

Sekundární data byla získána z interních materiálů města a budou využita při analýze 

marketingového mixu. Primární data budou sesbírána při marketingovém výzkumu. Pro 

zpracování marketingového výzkumu jsem zvolila metodu osobního dotazování formou 

dotazníku. Proces dotazování se skládá ze dvou hlavních etap, a to etapy přípravné 

a realizační. 

3.1 Přípravná etapa 

Charakteristika problému 

Hlavním problémem je stagnace počtu obyvatel ve městě. Z tohoto důvodů chce 

zastupitelstvo prostřednictvím marketingových aktivit přilákat do města nové obyvatele.  

Cíl 

Cílem je navrhnout zastupitelstvu doporučení pro zvýšení atraktivity města pro 

současné a také potenciální obyvatele.  

Obsah výzkumu 

Bude zkoumána spokojenost stávajících občanů s těmito oblastmi: základní 

služby, zdravotnictví, doprava, vzdělávání, kultura, sport, životní prostředí, komunikace 

a veřejná správa. Současně budou obyvatelé hodnotit významnost výše uvedených 

oblastí. Dále budou zkoumáno, jaká zařízení občané postrádají a jakým způsobem by 

zvýšili atraktivitu města pro turisty.  

Formulace hypotéz 

1. Více než 80 % občanů města je spíše nespokojena (4) až velmi nespokojena (5) 

s hustotou dopravy ve městě. 

2. Alespoň 60 % občanů je spíše spokojeno (2) s místním rozhlasem. 

3. Více než třetina respondentů je spíše nespokojena (4) a nespokojena (5) s množstvím 

sportovních zařízení ve městě. 

4. Méně než polovina obyvatel vyhledává informace o dění ve městě na webových 

stránkách města.  
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Metoda získání informací 

Pro získání informací, pro provedení výzkumu, jsem si zvolila metodu osobního 

dotazování formou strukturovaného dotazníku (viz Příloha č. 6) 

Dotazník je členěn do tří částí. První část se zaměřuje na jednotlivé oblasti 

týkající se veřejných služeb poskytovaných městem. Jedná se o základní služby, 

zdravotnictví, dopravu, vzdělání, kulturu, sport, životní prostředí, komunikaci 

a veřejnou správu. Otázky zjišťující významnost a spokojenost jsou vyhodnocovány 

číselnými škálami. 

Hodnotící škála pro významnost je od 1 do 5. 1 znamená velmi důležité, 2 důležité, 

3 ani důležité-ani nedůležité, 4 nedůležité a 5 zcela nedůležité. Hodnotící škála pro 

spokojenost je od 1 do 5, přičemž 1 znamená velmi spokojen, 2 spokojen, 3 ani 

spokojen-ani nespokojen, 4 nespokojen, 5 velmi nespokojen.  

Druhá část se skládá z doplňujících otázek a třetí část obsahuje identifikační otázky. 

Identifikační otázky budou použity jako kritéria pro další vyhodnocování dat. Jedná se 

o místo bydliště, pohlaví, věk a úroveň vzdělání.  

Časový harmonogram 

Většina činností týkajících se realizace výzkumu (dotazník) se uskuteční v únoru 
a březnu 2008 (viz. tab. 3.1). 
 
Tab.  3.1: Časový harmonogram dotazníkového šetření 
 Dny realizace 

 1.2. - 3.2. 4.2. – 8.2. 
11.2. – 
16.2. 

18.2. – 
6..3. 

7.3. – 
14.3. 

15.3. –       
26.3. 

27.3. – 
3.4. 

Definice problému �       
Tvorba dotazníku  �      
Pilotáž   �     
Sběr údajů    �    
Zpracování údajů     �   
Analýza údajů      �  
Závěry 
a doporučení 

      � 

Kontrola plánu výzkumu (pilotáž) 

Pilotáž byla provedena na 5 lidech. Jednalo se o rodinné příslušníky a známé. Na 

základě připomínek a nepochopení některých otázek jsem dotazník upravila.  
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Plán výzkumu 

Základní soubor 

Základní soubor tvoří občané města Plumlov. 

Velikost výběrový soubor 

Velikost souboru činí 200 obyvatel města Plumlov, kteří jsou ve věku 18-80 let a 

využívají veřejné služby.  

Způsob tvorby výběrového souboru 

Respondenti budou vybírání technikou vhodného úsudku a vhodné příležitosti 

(osoby známé a ochotné spolupracovat). 

Místo dotazování 

Místo dotazování je ve městě Plumlov, a to na ulici, v budově městského úřadu a 

domácnostech respondentů. 

Tazatelé 

Tazatel dotazníkového výzkumu je Andrea Griesová. 

Vyhodnocení otázek 

Vyhodnocení otázek bude provedeno pomocí PC v programu MS Excel 

s využitím statistických charakteristik a grafů.  

3.2 Realizační etapa 

Sběr dat 

Sběr dat jsem provedla od 18.2.2008 do 6. 3.2008 ve městě Plumlov, a to na 

ulici, v budově městského úřadu a v domácnostech respondentů. Respondenti byli 

vybírání na základě vhodného úsudku a technikou vhodné příležitosti. 

Z celkového počtu 200 dotazníků se vrátilo 158, návratnost tedy byla 79 %. Byly 

vyloučeny pouze 4 dotazníky, protože nebyly zcela vyplněné.  

Zpracování shromážděných dat 

Shromážděná data byla vyhodnocena pomocí výpočetní techniky v programu 

MS Excel. Byla vytvořena tzv. Datová matice, ve které budou zaznamenány odpovědi 
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respondentů v kódech. Dále bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně. Kritéria 

pro hodnocení druhého stupně byla místo bydliště, pohlaví, věk a úroveň vzdělání. 

Výsledky dotazníkového výzkumu budou zobrazeny prostřednictvím pozičních 

map, tabulek a grafů. Jednotlivé hodnocené faktory budou umístěné v poziční mapě 

prostřednictvím celkové procentní spokojenosti.  

 

Rozpočet výzkumu  

Rozpočet dotazníkového šetření byl stanoven na maximální částku 7 000,- Kč. 

Tento limit byl splněn, jelikož tisk 200 dotazníků byl financován rodinnou firmou – 

Moravia – metal, spol. s r. o. Jednotlivé nákladové položky jsou uvedeny v následující 

tabulce 3.2. 

Tab. 3.2: Rozpočet dotazníkového výzkumu 

Náklady na vytvoření dotazníku 900,- 

Náklady na tisk 200 ks dotazníků 0,- 

70hodinová práce                                                           
(80,- Kč/hod, 80 * 70 = 5 600,- Kč) 

5 600,- 

Celková cena výzkumu v Kč 6 500,- 

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Při rozdávání dotazníků bohužel nebyli osloveni obyvatelé městských částí 

Žárovice a Hamry. Tyto dvě skupiny tvoří celkem cca 100 obyvatel, proto byla velmi 

malá pravděpodobnost jejich oslovení.   

Další problém vznikl při oslovení věkové skupiny 70 a více let. Velká většina 

občanů této skupiny nebyla ochotna dotazník vyplnit nebo jimi vyplněné dotazníky byly 

neplné, a proto byly vyřazeny. Z této věkové skupiny odpověděli pouze čtyři občané, 

jejichž dotazníky byly přiřazeny k věkové skupině 56 – 69 let.  

Při dotazování vznikl také problém oslovení skupiny občanů s dokončeným 

základním vzděláním. Z této skupiny se mi povedlo oslovit pouze tři respondenty, které 

jsem přiřadila k následující vzdělanostní kategorii – středoškolské vzdělání s výučním 

listem. 
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3.3 Struktura výběrového souboru 

Z celkového počtu 154 respondentů ženy představovalo 56 % a muže 44 %. 

Respondenti byli rozděleni dle místa bydliště. Nejvíce oslovených bylo z městské části 

Plumlov – 80 % , dále pak z části Soběsuky – 20 %.  

Dalším kritériem byla věková skupina. Lidé ve věku 18 – 35 let tvořili 34 % 

(56 respondentů) z celkového počtu oslovených. Další skupina ve věku od 36 do 55 let 

byla zastoupena 47 % (73 obyvatel). Třetí věkovou skupinu od 56 do 69 let 

reprezentovalo 14 % (21 obyvatel). Zbývající 3 % respondentů bylo ve věkové skupině 

70 a více let.  

Pro zpracování dotazníkového šetření byli občané roztřídění do vzdělanostních 

skupin, a to na středoškolské ukončené výučním listem, středoškolské s maturitou a 

vysokoškolské. První kategorii tvořilo 34 % respondentů (52 občanů), druhou 44 % 

(67 občanů) a třetí 23 % (35 občanů).  

Podle délky bydlení je nejpočetnější skupina občanů bydlících ve městě více než 

10 let. Ti zaujímali 67 % (103 respondentů). Ostatní obyvatelé bydlí v Plumlově méně 

než 10 let, 33 %. Celková struktura respondentů dotazníkového výzkumu je uvedena 

také v tabulce 7.1 v Příloze č. 7. 
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4 Analýza současné situace 

4.1 Analýza marketingového mixu 

Podkladem pro vypracování analýzy marketingového mixu města Plumlova byly 

internetové stránky města [18], www stránky Domova pro Seniory [16] a stránky ZŠ 

Plumlov [22], vlastní poznatky a Strategie rozvoje mikroregionu Plumlovsko [13].  

4.1.1 Produkt 

Rozbor tohoto marketingového nástroje je členěn na tyto části: základní služby, 

zdravotnictví, doprava a komunikace, vzdělání, kultura, sport, životní prostředí, 

komunikace v obci, veřejná správa a cestovní ruch. 

Základní služby 

Mezi primární cíle každé obce patří zajištění kvality a dostupnosti služeb 

v oblasti dodávek vody, elektřiny, plynu a odkanalizování. 

V celém Mikroregionu Plumlovsko je situace v oblasti zásobování vodou spíše 

nevyhovující. V místních částech Plumlova – Hamry, část Soběsuk a Žárovice je 

obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní, což není 

vyhovující zejména z důvodu vysokého obsahu dusičnanů. 

Ve městě Plumlov je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě města 

a provozuje jej VaK svazku obcí Plumlov – Vícov. Tímto vodovodním řádem je 

zásobována městská část Plumlov a částečně také městská část Soběsuky. Zdrojem 

pitné vody jsou dvě samostatná prameniště – Pohodlí a Kněží Hora. Stávající systém je 

pro město vyhovující, přesto se do budoucna uvažuje o napojení na Vodovod Pomoraví 

SV Prostějov s propojením na VDJ Ohrozim, čímž by bylo možné přivést pitnou vodu 

také do místních částí Hamry a Žárovice.  

Provedení kanalizace v mikroregionu jako celku je nevyhovující. V mnoha 

obcích není vybudována splašková kanalizace ani čistírna odpadních vod. Město 

Plumlov však Směrnici 91/271 EHS splňuje, má odpovídající kanalizační síť 

zakončenou čistírnou odpadních vod. Majitelem nově zbudované biologicko-aktivační 

čistírny je město a provozovatelem je Vak – svazek obcí Plumlov – Vícov. 
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V současné době je v místních částech Plumlova – Hamry, Soběsuky a Žárovice 

pouze nevyhovující dešťová kanalizace. Dobudování splaškové kanalizace ukončené 

čistírnou odpadních vod se předpokládá až po roce 2015.   

Zásobování elektrickou energií a plynem je v mikroregionu na velmi dobré 

úrovni. Obce Mikroregionu Plumlovsko jsou v oblasti zásobování elektrickou energií 

vybaveny standardně, to znamená,. že v žádné obci nedochází k opakujícím se 

výpadkům elektřiny ani jiným vážnějším provozním problémům. Na území regionu 

nejsou provozovány žádné významné zdroje elektrické energie (rozvody), zajištění 

potřebného výkonu je tedy závislé na externí dodávce vedeními velmi vysokého napětí. 

Na přípojky z tohoto vedení jsou pak připojeny jednotlivé trafostanice v obcích. 

Všechny obce regionu jsou plynofikovány.  

Mezi základní služby jsem dále zahrnula také prvky v soukromém vlastnictví, tj. 

rozsah obchodní sítě a služeb a rozsah pohostinství.  

Ve městě jsou celkem dvě prodejny potravin  - „U Frélichů“ a „Sámoška“. Dále 

nákupní středisko, které provozuje JEDNOTA, spotřební družstvo Boskovice. Dále jsou 

občanům k dispozici dvě trafiky, prodejna masa a uzenin a prodejna drogistického 

zboží. Ve městě bylo v roce 2006 otevřeno zlatnictví a také postavena zcela nová 

prodejna spotřebního zboží.   

Nabídku služeb reprezentuje pouze jeden kosmetický salón (kadeřnictví, 

kosmetika, manikúra, pedikúra) a dvě soukromé kadeřnice. 

Pro obyvatele i návštěvníky je podstatný také stravovací servis. V Plumlově se 

celoročně vaří pouze ve dvou zařízeních: v restauraci Pácl a v hostinci U Rudolfa. Dále 

je k dispozici cukrárna Diana, zámecká kavárna v areálu Plumlovského zámku a bar 

U Vzducholodě. 

V letní sezóně jsou další stravovací možnosti v blízkosti Plumlovské přehrady: 

občerstvení „Na Panelu“, „U Kuncků“, „U Lázníčka“ a „Na Růžku“. Před dvěma lety 

byl otevřen zrekonstruovaný objekt motorestu, který nabízí jak stravovací tak ubytovací 

možnosti.   

Zdravotnictví 

V Plumlově je umístěno zdravotnické středisko. Působí zde dva lékaři pro 

dospělé, jedna lékařka pro děti a dorost, dva stomatologové, gynekolog. Dále je zde 

lékárna otevřená každý všední den. Toto zdravotní středisko slouží i velké většině 
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obyvatel Mikroregionu Plumlovsko, protože v obcích Ohrozim, Krumsín, 

Prostějovičky, Stínava a Vícov nejsou žádná zdravotnická zařízení. Město Plumlov je 

zřizovatelem příspěvkové organizace – Domov důchodců Soběsuky.  

Doprava a komunikace 

Veřejná doprava je zajišťována prostřednictvím autobusových linek. Jelikož 

všeobecně klesá počet osob využívajících veřejnou dopravu a současně se neustále 

zvyšují náklady, je každoročně redukován počet spojů. Spokojenost obyvatel 

s autobusovou dopravou je velmi různorodá, protože lidé cestující za prací mají zcela 

jiné požadavky, než ti kteří využívají autobusu příležitostně. Městem nevede železniční 

trať. Nejbližší železniční spojení je umožněno přes železniční stanice Prostějov, 

Kostelec na Hané či Ptení. 

Mikroregion má vybudovanou rozsáhlou dopravní infrastrukturu a je tedy dobře 

dostupný. Z hlediska silničně dopravních vztahů je region připojen na základní silniční 

síť prostřednictvím silnice II/150 Votice – Havlíčkův Brod – Boskovice – Protivanov – 

Vícov – Ohrozim – Prostějov – Valašské Meziříčí, která se v Prostějově napojuje na 

rychlostní komunikaci R 46. Další důležitou silniční osu oblasti tvoří silnice II/377. 

Dopravní infrastrukturu doplňují silnice II. a III. třídy. Silnice III. třídy jsou však 

většinou z důvodu přetrvávajícího nedostatku finančních prostředků ve špatném 

technickém stavu.  

Vzdělání 

Město Plumlov je zřizovatelem Mateřské školy Plumlov a Základní školy 

Plumlov. Na Základní škole je vyučován 1. – 9. ročník v celkem 14 třídách a ve školním 

roce 2007/2008 do školy nastoupilo 272 žáků. V rámci školy funguje tělocvična, nově 

zbudované venkovní hřiště s umělým povrchem a školní kuchyně, která vaří také pro 

MŠ a veřejnost. Pod ředitelství ZŠ Plumlov patří také odloučené pracoviště ZŠ 

Drahany, kde je vyučován 1. – 5. ročník.  

Pro využití volného času ve městě slouží Základní umělecká škola, která nabízí 

hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické obory. 

Kultura 

Většina kulturních zařízení mikroregionu má lokální význam. Jedním z center 

kulturního a společenského dění je také Kulturní dům v městské části Žárovice, kde se 
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pořádají plesy, koncerty, zábavy, akce pro děti a další. Za významné centrum kulturního 

dění v oblasti lze považovat Plumlovský zámek, kde se pořádají různé kulturní akce – 

každoročně Divadelní workshop, Plumlovské vinobraní, koncerty, vystoupení 

ochotnických divadel atd.  

Sport 

Občanům města je k dispozici fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem, školní tělocvična a posilovna v areálu Plumlovského zámku. Ve 

Strategickém rozvoji mikroregionu je do budoucna počítáno s vybudováním golfového 

hřiště a také sportovního zařízení v areálu penzionu Ve Mlýně.  

Ve městě působí tradiční spolky – Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných 

hasičů, Myslivecké sdružení a Sokol. Dále je zde střelecký klub kušistů a klub 

orientačního běhu.  

Životní prostředí 

Úklid obce a údržbu zeleně ve městě zabezpečuje Klubové zařízení Plumlov. 

V obci jsou umisťovány dle finančních možností kontejnery na třídění odpadu. 

V současné době se třídí plast, papír a sklo. Město dále zřídilo sběrný dvůr, kam mohou 

občané odvést objemný odpad, elektrošrot (pračky, televize apod.), odpad z údržby 

zeleně, stavební odpad apod. 

Komunikace v obci 

Aktuální informace o dění v obci jsou občanům sdělovány prostřednictvím 

místního rozhlasu. Tento je vybudovaný zejména v oblasti staré zástavby, v nově 

vystavěných ulicích rozhlas zatím vybudován nebyl. Hlášení místního rozhlasu 

probíhají vždy dvakrát denně. Informační tabule jsou umístěny na budově pošty a také 

na autobusové zastávce. Město má zpracováno kvalitní a přehledné internetové stránky.  

Veřejná správa 

V současné době město řídí zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách 

konaných v roce 2006. Městský úřad má standardní úřední hodiny v pondělí a ve středu, 

ale v případě vyřízení drobné administrativy není problém navštívit matriku 

i v kterýkoliv jiný pracovní den. 
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Cestovní ruch 

Z hlediska atraktivity pro turistický ruch má velký význam Plumlovská 

přehrada. Tato vodní nádrž je využívána ke koupání, vodním sportům (jachting, 

windsurfing apod.), rybaření a rekreaci.  

V letní sezónně je jsou turistům k dispozici tato ubytovací zařízení: Autokemp 

nad přehradou a Autokemping Žralok. Autokemp nad přehradou má ubytovací kapacitu 

360 osob v chatkách a vlastních stanech. V areálu je společenská místnost s televizí, 

dětský koutek, stánky s občerstvením, sportovní hřiště a půjčovna sportovních potřeb. 

V bezprostřední blízkosti kempu se nachází prodejna potravin a restaurace. Pod hrází 

přehrady se nachází hřiště pro minigolf a dva kurty pro plážový volejbal. Na jižním 

břehu přehrady je situována pláž „U Vrbiček“ a na severním břehu pláž „U Lázníčků“, 

kde je břeh zpevněn betonovými platy. Severní pláž disponuje sociálními zařízeními, 

venkovními sprchami a stánky s občerstvením. Dále je v okolí Plumlovské přehrady 

situováno letní kino, v němž lze pořádat společenské a kulturní akce různého 

charakteru.  

Dalším místem pro rekreaci turistů i místních obyvatel je Podhradský rybník. Je 

využívám zejména k rybaření, ale je zde i možnost koupání. Nad rybníkem je hlavní 

návštěvnická atraktivita města – Plumlovský zámek. Jsou zde pořádány sezónní 

prohlídky (od dubna do září) a pořádány kulturní akce.  

Mikroregion Plumlovsko disponuje vhodnými podmínkami pro rozvoj 

cykloturistiky. Územím prochází cyklotrasy I. a IV. třídy. Nejvýznamnější cyklotrasou 

(I. třídy, jenž má mezinárodní význam a propojuje velká města) navazující na dálkovou 

síť cyklotras v Polsku a Rakousku je cyklotrasa č. 5 (tzv. Jantarová stezka) Na ní se 

napojují cyklotrasy IV. třídy zajišťující lokální propojení:  

� č. 5031 Konice – Stražisko – Vícov – Plumlov, 

� č. 5040 Plumlov – Krumsín – Brodek u Prostějova – Kojetín – Lobodice, 

� č. 5075 Plumlov – Repešský Žleb – Niva – Sloup.   

V regionu je do budoucna navrženo několik úprav stávajících cyklotras, stejně 

tak jako vybudování cyklotras (či cyklostezek) nových. V úseku Prostějov – 

Mostkovice je navrženo vést samostatnou cyklostezku a částečně i cyklopásy vedle 

stávající komunikaci II/150. S vybudováním cyklotrasy se také počítá po stávajících 

komunikacích III/377 51 Plumlov – Ohrozim a III/377 52 Ohrozim – Lešany – Kostelec 

na Hané.  
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4.1.2 Cena 

Nedílnou součást cenové politiky města tvoří rozpočet. V Příloze č. 8 je uveden 

návrh rozpočtu města pro rok 2008. Největší částku příjmů tvoří vybraná daň z přidané 

hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Hlavní položkou výdajů jsou výdaje na 

činnost místní správy a příspěvek na provoz budovy základní školy.  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 vymezuje poplatky za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Sazba poplatku je v současné době stanovena na 250,- Kč za osobu 

a kalendářní rok.  

Výše místních poplatků je stanovena v obecně závazné vyhlášce č. 2/2003 

podle ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písmeno d) a § 84, odst. 

2, písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Touto vyhláškou jsou 

určeny poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání 

veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity. 

Poplatek za psa činí 150,- Kč na rok a za každého dalšího psa 225,- Kč ročně. Za 

lázeňský a rekreační pobyt je stanoven poplatek ve výši 7,- Kč za každý započatý den. 

Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Příloze č. 9.  

4.1.3 Distribuce 

Distribuci produktu města lze rozdělit na služby poskytované přímým 

distribučním kanálem a služby poskytované nepřímou distribuční cestou.  

Prostřednictvím přímé distribuční cesty jsou poskytovány především služby 

matriky a stavebního úřadu.  

Matrika vystupuje jako zprostředkovatel mezi státem a občanem při vydávání 

občanských průkazů, oddacích listů, vedení sbírky listin a matričních knih. Dále působí 

jako distribuční mezičlánek mezi občanem a Rejstříkem trestů v Praze při podávání 

žádosti o výpis z rejstříků trestů.  

Úkony stavebního úřadu jsou realizovány prostřednictvím přímý a nepřímých 

distribučních kanálů. V rámci nepřímých distribučních cest vystupuje stavební úřad jako 

distribuční mezičlánek například při provádění státního stavebního dozoru.  
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Distribuce nepřímými distribu čními kanály je realizována těmito 

příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město: Klubové zařízení 

Plumlov, Mateřská škola Plumlov, Základní škola Plumlov, Základní umělecká škola 

Plumlov, Vodovody a kanalizace Svazku obcí Plumlov-Vícov, Městská knihovna 

Plumlov, Zámek Plumlov,  ATC Žralok Plumlov a Domov pro seniory Soběsuky. 

4.1.4 Marketingová komunikace 

Dosud vydávané propagační materiály jsou orientovány zejména na obyvatele. 

V nepravidelných intervalech je vydáván Plumlovský zpravodaj, kde občané naleznou 

aktuální informace o dění ve městě. 

Mikroregion Plumlovsko byl do současné doby prezentován pouze v ročence 

Cestujeme po Moravě (od firmy ASPIDA s.r.o.) a k jeho propagaci je od roku 2004 

každoročně vydáván „Bulletin Mikroregionu Plumlovsko“. 

Tištěné propagační materiály, které by byly k dispozici turistům, zatím nebyly 

vydány. Právě soubor propagačních materiálů (informační letáky, brožurky, mapky 

apod.) jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku je zmiňován jako jeden 

z navržených cílů i ve Strategii rozvoje Mikroregionu Plumlovsko. Materiály by měly 

být vydávány v jazykových mutacích (minimálně anglicky a německy) a distribuovány 

co největším počtem distribučních kanálů. 

Dalším možným způsobem marketingové komunikace je vydávání katalogu 

společenských a kulturních aktivit, kde by byly uvedeny všechny společenské, kulturní 

a sportovní akce pořádané v Plumlově a blízkém okolí.  

Město Plumlov i Mikroregion Plumlovsko mají vytvořené vlastní internetové 

stránky. Na nejčastěji používaných internetových vyhledávačích v ČR (Seznam, 

Centrum, Atlas, Google) se klíčové slovo „Plumlov“ zobrazí. Větším nedostatkem je 

provázanost stránek města se stránkami pro turisty, kde je město nedostatečně 

propagováno.  

 Ve městě dosud nebylo otevřeno informační centrum pro turisty, ačkoliv 

to bylo jedním z mnoha cílů Strategie rozvoje Mikroregionu Plumlovsko.  

4.1.5 Materiální prost ředí 

Městský úřad je umístěn do budovy bývalého dětského domova. Jelikož budova 

nebyla koncipována k administrativním účelům, není uspořádání příliš účelné. 
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Návštěvníkům usnadňuje orientaci v budově přehledná orientační tabule. Osvětlení je 

v kancelářích dostatečné, avšak chodby v přízemí jsou osvětleny nedostatečně 

z úsporných důvodů a z důvodu malého přístupu denního světla. 

Jádro města tvoří náměstí, na kterém jsou soustředěny obchody, restaurace, 

pošta a kosmetický salón. Náměstí navštěvují jak místní obyvatelé, tak turisté, proto by 

se vedení města mělo více soustředit na vzhled tohoto prostranství. Některé budovy jsou 

již rekonstruovány, ale většina spíše chátrá. Také nezpevněné parkoviště nepřispívá 

k dobré image města. 

Nedílnou součástí materiálního prostředí je znak města (viz Příloha č. 2). Znak 

je ve štítu děleném zlatě a červeně nahoře stříbrná zavinutá střela hrotem doprava a dole 

černá zubří hlava s červeným jazykem a zlatou houžví v nozdrách. V roce 2000 byl 

městu udělen také prapor (viz Příloha č. 3). 

4.1.6 Lidé 

Pracovníky městského úřadu lze rozdělit na kontaktní personál, modifikátory, 

ovlivňovatele a izolovaný personál. 

Kontaktní pracovníci jsou zaměstnanci stavebního úřadu a hospodářsko-

správního odboru (matriky). Za obsluhující personál můžeme označit pracovníka 

kanceláře starosty, vrátné ani sekretářky vedoucích pracovníků na městském úřadě 

zaměstnány nejsou. Ke koncepčním pracovníkům patří členové zastupitelstva, starosta, 

místostarostové, členové rady města, kontrolního a finančního výboru a členové 

osadních výborů Soběsuk, Hamer a Žárovic. Mezi podpůrný personál patří správce 

budovy a správci informačních sítí.  

Nepostradatelnou úlohu hrají při tvorbě produktu města samotní obyvatelé a také 

návštěvníci (turisté).  

4.1.7 Procesy 

Městský úřad poskytuje služby s vysokým kontaktem se zákazníkem, při jejichž 

poskytování nedochází k vytváření front. Z tohoto důvodu není třeba provádět časovou 

analýzu ani přizpůsobovat kapacitu.  

Některé služby město poskytuje prostřednictvím zřízených příspěvkových 

organizací (viz kapitola 4.1.3). V těchto organizacích také obvykle nedochází k tvorbě 

front.  
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4.1.8 Partnerství 

Pro město má klíčový význam vytvořený Mikroregion Plumlovsko (viz kapitola 

1.5). Hlavním cílem tohoto dobrovolného svazku obcí je operativní řešení regionálních 

problémů, efektivnější čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů 

Evropské unie. Mikroregion funguje na principu koncentrace – získané peníze 

z vnějších zdrojů se nerozdrobují a je možné zabezpečit akce, které přesahují sílu 

jednotlivých obcí. V Mikroregionu Plumlovsko je takovou akcí revitalizace přehrady, 

kterou by samotné město Plumlov financovat nezvládlo.  

4.2 Vyhodnocení dotazníků 

V rámci vyhodnocení a analýzy dotazníkového šetření jsem dotazník rozdělila 

na dvě části. První část je zaměřena na zjištění úrovně jednotlivých veřejných služeb. 

V druhé části jsou vyhodnoceny doplňující otázky.  

První část se skládá z těchto oblastí: základní služby, zdravotnictví, doprava 

a komunikace, vzdělání, kultura, sport, životní prostředí, komunikace a veřejná správa. 

Tyto oblasti občané města hodnotili jak z hlediska významnosti, tak z pohledu jejich 

spokojenosti.  

Údaje získané z dotazníků sloužily k sestrojení pozičních map. Střed každé 

poziční mapy je nastaven podle průměrné spokojenosti a průměrné významnosti pro 

každou hodnocenou oblast zvlášť. Pro umístění jednotlivých bodů (faktorů) jsem 

využila celkovou procentní spokojenost. Tato charakteristika znázorňuje průměrnou 

spokojenost občanů města Plumlov. Údaje týkající se hodnocení významnosti 

a spokojenosti při třídění prvního stupně jsou uvedeny v Příloze č. 7.  

4.2.1 Základní služby 

Pro základní služby byl v poziční mapě (viz obr. 4.1) nastaven střed 

o souřadnicích 1,8 (významnost) a 48,26 % (spokojenost). V rámci této oblasti občané 

hodnotili dodávky vody, plynu a elektřiny, kanalizaci, rozsah obchodní sítě a služeb 

a rozsah pohostinství (restaurace, bary).  

Prvky z oblasti základních služeb se nachází ve třech kvadrantech (viz obr. 4.1). 

V schématu se dodávky plynu a elektřiny umístily kvadrantu motivátory , což znamená, 

že obyvatelé města jsou z více než 80-ti % velmi spokojeni (1) nebo spokojeni (2) 
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s těmito prvky a zároveň je hodnotí jako velmi důležité (1). S kvalitou vody a 

kanalizace je mezi občany 59ti procentní spokojenost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší rozdíly v hodnocení dodávek vody jsou patrné při třídění druhého 

stupně podle místa bydliště. Více než 70 % respondentů bydlících v městské části 

Soběsuky hodnotilo spokojenost s dodávkami vody známkou 5 (velmi nespokojen) 

a zároveň tomuto prvku přisuzovalo významnost 1 (velmi důležité).  

Rozsah obchodní sítě a rozsah služeb se umístil v kvadrantu přeinvestovaných 

faktorů, tzn. s prvky je vysoká spokojenost, ale pro občany není příliš významný (viz 

obr. 4.1). Celková spokojenost s rozsahem obchodní sítě je 49 % a s rozsahem služeb 52 

%. 

Při třídění dle pohlaví vznikla výraznější odchylka při hodnocení rozsahu 

obchodní sítě, 36 % žen hodnotilo spokojenost s obchodní sítí známkou 3, stejnou 

známkou tuto oblast ohodnotilo 58 % mužů. Při hodnocení rozsahu sítě služeb se obě 

pohlaví shodla v 30ti % na známce 3 (ani spokojen – ani nespokojen).  

 V rámci třídění dle věkových kategorií byla k rozsahu obchodní sítě a služeb 

nejkritičtější věková skupina nad 56 let. V této kategorii hodnotilo 48 % občanů rozsah 

obchodní sítě známkou 3 a 56 % občanů stejnou známkou také rozsah služeb.  

 Rozsah pohostinství se nachází v kvadrantu marginálních příležitostí, tzn. 

pro občany není příliš významný a jsou s ním také méně spokojeni. Celková 

spokojenost (viz obr. 4.1) je jen 37 %.  

Obr.  4.2: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Základní služby 
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Spokojenost s rozsahem pohostinství (restaurace, bary) oznámkovalo 60 % 

respondentů 2 nebo 3 a 38 % občanů tomuto faktoru přisuzuje významnost 3.  

Výraznější rozdíl vznikl při třídění dle pohlaví. 32 % mužů hodnotilo rozsah 

pohostinství 5 (velmi nespokojen), stejnou známkou hodnotilo jen 13 % žen. Zároveň 

obě skupiny tomuto faktoru přisoudily průměrnou významnost (3). 

4.2.2 Zdravotnictví 

Pro tuto oblast byl střed nastaven na souřadnicích 1,4 (významnost) a 65,8 % 

(spokojenost). V této oblasti obyvatelé hodnotili rozsah zdravotnických zařízení, 

ordinační hodiny a kvalitu péče stomatologa, ordinační hodiny a kvalitu péče obvodního 

lékaře a otevírací dobu a šíři sortimentu lékárny (viz obr. 4.2).  

Prvky z oblasti zdravotnictví hodnotili pouze respondenti, kteří uvedená 

zdravotnická zařízení navštěvují. Rozsah zdravotnických zařízení ohodnotilo tedy 115 

občanů. Ze 154 respondentů hodnotilo kvalitu péče zubního lékaře 79 občanů, kvalitu 

péče obvodního lékaře 94 občanů a k lékárně se vyjádřilo 113 občanů.  

V kvadrantu motivátory  (viz obr. 4.2) se nachází rozsah zdravotnických 

zařízení, péče obvodního lékaře a zubaře. Celková spokojenost s rozsahem 

zdravotnických zařízení je téměř 80 %, spokojenost s péčí stomatologa i obvodního 

lékaře je také 80ti procentní. Tyto prvky mají pro respondenty vysokou významnost 

a jsou s nimi více spokojeni.  

Další prvek z oblasti zdravotnictví, lékárna, se umístil v kvadrantu 

přeinvestované faktory (viz obr. 4.2), tzn. respondenti vyjádřili s tímto prvkem 

vysokou spokojenost, ale není pro ně příliš významný.  

Obr.  4.2: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Zdravotnictví 
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Celková spokojenost s otvírací dobou v lékárně je 71 % a celková spokojenost 

s šíří sortimentu lékárny je 67 %.  

Při třídění druhého stupně dle pohlaví se objevila výraznější odchylka při 

hodnocení otvírací doby a šíři sortimentu lékárny. Ženy oba tyto prvky hodnotily 

známkou 1 (velmi spokojen) - 27 % a skoro 50 % mužů ohodnotilo oba prvky známkou 

2 (spokojen). 

Další výraznější rozdíly byly při třídění dle úrovně vzdělání. V této skupině 

50 % respondentů se středoškolským vzděláním bez maturity hodnotilo rozsah 

zdravotnických zařízení známkou 2 (spokojen), stejnou známkou tento prvek hodnotilo 

jen 25 % občanů s vysokoškolským vzděláním.  

4.2.3 Doprava a komunikace 

V této části respondenti hodnotili autobusové spojení s Prostějovem, technický 

stav silnic, zimní údržbu silnic, technický stav chodníků, hustotu dopravy, zimní údržbu 

chodníků a veřejné osvětlení.  

 V poziční mapě (viz obr. 4.3) je nastaven střed o souřadnicích 1,8 (významnost) 

a 42,2 % (spokojenost).  

Celková spokojenost se všemi prvky z oblasti dopravy a komunikací se 

pohybovala v rozmezí 40 – 50 %. Pouze celková spokojenost s autobusovým spojením 

s Prostějovem byla 68 %. Spokojenost s veřejným osvětlením byla 64 procentní.  

Obr. 4.3: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Doprava a komunikace 
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Při třídění druhého stupně dle místa bydliště přikládalo více než 80 % 

respondentů s městské části Soběsuky všem hodnoceným bodům významnost 1 (velmi 

důležité). 40 % obyvatel z části Plumlov přisoudilo jednotlivým prvkům dopravy 

významnost 1 (velmi důležité).  

Nejvýraznější odchylka vznikla při hodnocení spokojenosti autobusového 

spojení s Prostějovem. Více než 80 % obyvatel městské části Soběsuky je 

s autobusovým spojením s Prostějovem velmi spokojeno (1). V Plumlově stejnou 

známkou hodnotilo jen 20 % respondentů, 42 % obyvatel je s tímto prvkem spokojeno 

(2). Obyvatelé z městské části Soběsuky hodnotili další prvky nejčastěji známkou 

2 (spokojen). Spokojenost se zbývajícími prvky z oblasti dopravy hodnotili obyvatelé 

části Plumlov nejvíce 3 (ani spokojen – ani nespokojen).  

Při třídění druhého stupně podle věku nevznikly žádné výrazné odchylky při 

hodnocení významnosti, respondenti všech věkových kategorií nejčastěji prvkům 

přikládali významnosti 1 (velmi důležité). 52 % respondentů věkové kategorie 56 a více 

let odpovědělo na spokojenost s technickým stavem chodníků 4 (nespokojen), zatímco 

lidé věkové kategorie 18 – 35 let a 36 – 55 let nejčastěji odpovídali 3 (ani spokojen – 

ani nespokojen).  

V rámci třídění druhého stupně dle úrovně vzdělání nevznikly žádné výrazné 

odchylky.  

Prvky z oblasti dopravy a komunikací se umístili v kvadrantu motivátory  (zimní 

údržba silnic a chodníků, veřejné osvětlení) a v kvadrantu přeinvestované faktory 

(autobusové spojení s Prostějovem, hustota dopravy a technický stav chodníků). Na 

hranici mezi těmito kvadranty leží technický stav silnic.  

4.2.4 Vzdělání 

Tuto oblast hodnotili pouze respondenti, kteří mají děti ve věku 3 – 15 let. Ze 154 

respondentů ohodnotilo prvky z oblasti vzdělání 48 občanů. 

 Střed poziční mapy (viz obr. 4.4) je nastaven na souřadnicích 1,3 (významnost) a 

53 % (spokojenost).  

Prvky mateřská škola a základní škola se umístili v kvadrantu motivátory  (viz 

obr. 4.4), tzn. občané jsou s nimi vysoce spokojeni a přikládají jim vysokou 

významnost. Celková spokojenost s mateřskou školou je 84 procentní, spokojenost se 

základní školou je 65 procentní. Spokojenost se základní uměleckou školou je 
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84 procentní, ale lidé jí přikládají menší významnost. Celková spokojenost 

s volnočasovými aktivitami pro mládež je 30 %.  

Obr. 4. 4: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Vzdělání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnost prvků mateřská škola, základní škola a volnočasové aktivity pro 

mládež hodnotili respondenti z Plumlova i Soběsuk nejčastěji známkou 1 (velmi 

důležité). Při hodnocení spokojenosti byl výrazný rozdíl v hodnocení volnočasových 

aktivit pro mládež. 65 % respondentů ze Suběsuk je velmi nespokojeno (5), zatímco 

obyvatelé Plumlova jsou s tímto prvkem spokojeni (2), 39 %. 

Při třídění druhého stupně dle pohlaví vznikla odchylka při hodnocení 

spokojenosti s volnočasovými aktivitami pro mládež. 47 % žen je s tímto faktorem 

velmi nespokojeno (5), zatímco stejnou známkou volnočasové aktivity označilo jen 

14 % mužů.  

Všichni respondenti ve věku 36 – 55 let považují MŠ, ZŠ a volnočasové aktivity 

za velmi důležité (1), za velmi důležité stejné prvky hodnotí necelých 70 % obyvatel ve 

věku 18 – 35 let. S výše uvedenými prvky jsou více spokojeni respondenti věkové 

kategorie 36 – 55 let, převažuje hodnocení velmi spokojen.  

V rámci třídění druhého stupně podle úrovně vzdělání vznikla výrazná odchylka 

při hodnocení spokojenosti s mateřskou školou. Lidé se středoškolským vzděláním 

s maturitou uvedli v 84 % známku 1 (velmi spokojen), zatímco lidé se středoškolským 

vzděláním bez maturity nejčastěji hodnotili 3 (ani spokojen – ani nespokojen).  
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4.2.5 Kultura 

Tato oblast zahrnuje hodnocení významnosti a spokojenosti s množstvím, úrovní 

a cenou kulturních akcí a místní knihovnou.  

V poziční mapě (viz obr. 4.5)  pro oblast kultury byly nastaven střed 

o souřadnicích 2,2 (významnost) a 58,9 % (spokojenost).  

Prvky množství, úroveň a cena kulturních akcí se v poziční mapě (viz obr. 4.5) 

umístily v kvadrantu motivátory  – vysoká významnost, vysoká spokojenost. 

S množstvím kulturních akcí ve městě je celková spokojenost 74 %, úroveň byla 

hodnocena celkovou spokojeností 72 % a s cenou kulturních akcí je 79 procentní 

spokojenost.  

Místní knihovna leží v kvadrantu přeinvestované faktory – nízká významnost, 

vysoká spokojenost. Celková spokojenost s místní knihovnou je 63 %.  

Více než 60 % žen je spokojeno (2) s množstvím, úrovní a cenou kulturních 

akcí. 38 % mužů je velmi spokojeno (1) s množstvím kulturních akcí, s úrovní je 

spokojeno (2), 43 % a s cenou je velmi spokojeno (1) 41 % mužů. Při hodnocení 

spokojenosti s místní knihovnou nevznikly žádné výrazné odchylky.   

Obr.  3.5: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Kultura 
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 Pří třídění dle místa bydliště se výrazně lišilo hodnocení významnosti 

jednotlivých faktorů. Obyvatelé Soběsuk hodnotili všechny prvky více než v 70 % 

známkou 1 (velmi důležité). Respondenti z Plumlova nejčastěji hodnotili významnost 

2 (důležité), místní knihovnu hodnotilo jen 22 % obyvatel Plumlova za velmi důležitou 
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(1). Hodnocení spokojenosti se výrazně lišilo jen při hodnocení ceny kulturních akcí, 

obyvatelé Soběsuk jsou z více než 80 % s cenou spokojeni (2), respondenti Plumlova 

jsou spokojeni (2) jen ze 44 %.   

 Při třídění druhého stupně dle věkových kategorií a úrovně vzdělání nevznikly 

žádné výraznější odchylky.   

4.2.6 Sport 

V této oblasti hodnotili obyvatelé množství a úroveň sportovních zařízení. Pro 

toto schéma (viz obr. 4.6) byl nastaven střed o souřadnicích 2,26 (významnost) a 36 % 

(spokojenosti).  

 Prvky z oblasti sportu se v poziční mapě (viz obr. 4.6) umístily v kvadrantu 

konkurenčních příležitostí, tzn. pro občany mají vysokou významnost a jsou s nimi 

méně spokojeni.  

 Celková spokojenost s množstvím sportovních zařízení je 39 %, spokojenost 

s úrovní sportovních zařízení je 38 procentní. 

Obr.  4. 6: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pří třídění dle místa bydliště vyplynulo, že obyvatelé Soběsuk připisují této 

oblasti větší významnost – 80 % obyvatel ohodnotilo známkou 1 (velmi důležité), 

zároveň jsou více nespokojeni než obyvatelé Plumlova – více než 60 % obyvatel 

Soběsuk hodnotilo spokojenost s množstvím a úrovní sportovních zařízení 5 (velmi 

nespokojen). V rámci třídění druhého stupně podle pohlaví, věku a vzdělání hodnotili 

respondenti prvky z oblasti sportu přibližně stejně.   
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4.2.7 Životní prostředí 

Oblast životního prostředí zahrnuje prvky – čistota obce, kvalita ovzduší, 

množství a rozmístění kontejnerů na třídění odpadu a služby sběrného dvora. V poziční 

mapě (viz obr. 4.7) je umístěn střed na souřadnicích 1,6 (významnost) a 51,9 % 

(spokojenost). 

Celková spokojenost (viz obr. 4.7) s prvky v oblasti životního prostředí se 

pohybovala v rozmezí 60 a 70 %. Nejvyšší spokojenost je se službami sběrného dvora 

(71 %), dále pak s množstvím kontejnerů na třídění odpadů (67 %).  

Odchylka při třídění dle bydliště vznikla při hodnocení spokojenosti s kvalitou 

ovzduší. Obyvatelé Soběsuk jsou z 83 % s kvalitou ovzduší spokojeni (2), zatímco 46 % 

občané Plumlova hodnotilo tento faktor 3 (ani spokojen – ani nespokojen).  

Obr.  4. 7: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Životní prostředí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při třídění druhého stupně dle pohlaví a vzdělání nevznikly žádné výrazné 

rozdíly. Lidé ve věku nad 56 let jsou s množstvím a rozmístěním kontejnerů na třídění 

odpadů spokojeni (2), 80 %. Občané ve věkových kategorií 18-35 let a 36 – 55 let jsou 

s těmito faktory spokojeni (2) jen ze 40 %.  

Služby sběrného dvora leží v kvadrantu přeinvestované faktory -  nízká 

významnost, vysoká spokojenost. Zbývající prvky jsou umístěny v kvadrantu 

motivátory – vysoká významnost, vysoká spokojenost.  
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4.2.8 Marketingová komunikace ve městě 

V rámci komunikace občané hodnotili místní rozhlas, aktuální informace na 

informačních tabulích a internetové stránky města. Pro oblast komunikace ve městě byl 

v poziční mapě (viz obr. 4.8) nastaven střed na souřadnicích 2,1 (významnost) a 48,08 

% (spokojenost). 

Celková spokojenost (viz obr. 4.8) s místním rozhlasem je 54 %, s dalšími prvky 

z oblasti komunikace v obci (aktuální informace na informačních tabulích a internetové 

stránky města) je celková spokojenost shodně 63 %.  

Při třídění dle úrovně vzdělání jsem zjistila, že lidé se středoškolským vzděláním 

s výučním listem a s maturitou jsou s prvky z oblasti komunikace v 60ti % spokojeni 

(2), ale jen 31 % občanů s vysokoškolským vzděláním hodnotila stejně.  

Obr.  4. 8: Poziční mapa významnosti a spokojenosti – Mkt. komunikace ve městě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při třídění dle místa bydliště bylo zjištěno, že obyvatelé Soběsuk přikládají všem 

prvkům v oblasti komunikace větší významnosti – 70 % považuje prvky za velmi 

důležité (1), v Plumlově je za velmi důležité (1) označilo jen 30 % respondentů. Další 

odchylka vznikla při hodnocení spokojenosti s aktuálními informacemi na informačních 

tabulích, 64 % respondentů ze Soběsuk je spokojeno (2), v Plumlově je spokojeno (2) 

jen 32 % obyvatel. 

 60 % žen hodnotí významnost jednotlivých faktorů v této oblasti 1 (velmi 

důležité), zatímco stejnou známkou hodnotí významnost jen 20 % mužů.  

 Všechny hodnocené prvky oblasti komunikace se umístily v kvadrantu 

motivátory – vysoká významnost, vysoká spokojenost.  
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4.2.9 Veřejná správa 

V této oblasti občané hodnotili efektivnost zastupitelstva, zastávání zájmů 

občanu, úřední hodiny městského úřadu a vstřícnost zaměstnanců městského úřadu. 

Střed poziční mapy (viz obr. 4.9) je umístěn na souřadnicích 1,7 (významnost) a 48,6 % 

(spokojenost).  

Obyvatelé města jsou spokojeni z prací zastupitelstva z 50 %. S úředními 

hodinami městského úřadu je celková spokojenost 71 % a vstřícnost zaměstnanců MÚ 

je hodnocena 73 procentní spokojeností.  

Obr.  4. 9: Poziční mapa významnosti a spokojenosti - Veřejná správa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při třídění druhé stupně dle pohlaví vznikla výraznější odchylka v hodnocení 

spokojenosti s faktorem – zastávání zájmů občanů zastupitelstvem. Muži tento faktor 

hodnotili v 62 % známkou 3 (ani spokojen – ani nespokojen) a ženy nejčastěji 2 

(spokojen), 44%. Při třídění dle bydliště, věku a úrovně vzdělání nevznikly žádné 

výrazné odchylky.  

V poziční mapě (viz obr. 4.9) leží vstřícnost zaměstnanců městského úřadu na 

hranici mezi kvadrantem motivátorů a přeinvestovaných faktorů. Ostatní prvky z této 

oblasti se umístily v kvadrantu motivátory – vysoká významnost, vysoká spokojenost. 
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4.2.10 Doplňující informace 

Druhá část dotazníku byla orientována na celkové zhodnocení života ve městě 

a připomínky občanů.  

Po vyplnění jednotlivých oblastí života ve městě respondenti měli zhodnotit 

svoji celkovou spokojenost se životem ve městě. Z grafu (viz obr. č. 4.10) je patrné, že 

65 % občanů je s životem v Plumlově spokojeno (2). 32 % respondentů k této otázce 

zaujalo neutrální postoj (3), 3 % obyvatel jsou s životem ve městě velmi spokojeni (1) a 

pouze 1 občan uvedl, že je velmi nespokojen (5). Při třídění druhého stupně nebyly 

zjištěny žádné výrazné odchylky (viz Příloha č. 11, obr. 11.1 – 11.4). 

Obr.  4.10: Celková spokojenost se životem ve městě 
 

 

 

 

 

 

 

 

V další otázce (viz v Příloze č. 10 obr. 10.1, Příloha č. 11, obr. 11.5 – 11.7) měli 

respondenti vyjádřit míru souhlasu s výrokem: „Služby ve městě neustále zlepšují“. 

Celkem 51 % občanů k tomuto výroku zaujalo neutrální postoj (ani souhlas – ani 

nesouhlas). Při třídění druhé stupně vznikla výrazná odchylka u občanů ve věkové 

kategorii 56 a více let, kde 60 % respondentů s výrokem souhlasilo (viz obr. 4.11). 

Obr.  4.11: "Služby ve městě se neustále zlepšují" – třídění dle věkových kategorií 
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Obyvatel města jsem se v dotazníku také ptala na to, jaká zařízení ve městě 

postrádají. Lidé by ve městě uvítali sportovní areál (65 %), volně přístupné dětské hřiště 

(56 %) a koupaliště (51 %). Občané s vysokoškolským vzděláním nejčastěji uváděli 

volně přístupné dětské hřiště (66 %). Občané Soběsuk by v 90 % uvítali vybudování 

sportovního areálu a 74 % respondentů by z této městské části preferovalo výstavbu 

koupaliště (viz obr. 4.12). 

Při třídění druhého stupně dle bydliště, pohlaví a věku nevznikly žádné  další 

výrazné odchylky (viz obr. 10.3 v Příloze č. 10, Příloha č. 11 obr. 12.12 – 12.14).  

Obr.  4.12: Postrádaná zařízení - třídění 2. stupně dle bydliště 
 

  

 

 

 

 

 

 

Respondenti také měli prostor pro uvedení jiných zařízení, která jim chybí. 

Nejčastější odpovědí byl bankomat, odvoz biologického odpadu a občané ve věku 56 let 

a více by si přáli klub důchodců s různými programy (např. internet pro seniory).  

V další otázce se obyvatelé vyjadřovali k tomu, zda by doporučili město 

Plumlov navštívit turistům. 45 % občanů by návštěvu spíše doporučilo (viz. obr. 4.13), 

obyvatelé městské části Soběsuky by návštěvu spíše doporučili v 52 %. Větší odchylka 

vznikla u věkové kategorie 56 a více let. 44 % občanů v tomto věku by turistům město 

určitě doporučilo (1) a ve stejné věkové kategorii 32 % respondentů uvedlo, že neví (3) 

zda návštěvu doporučit (viz obr. 12.9 – 12.11 v Příloze č. 11).  
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Obr. 4.13. Doporučil(a) byste navštívit město turistům? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Občané města měli možnost vyjádřit svůj názor na možnost zvýšení atraktivity 

města pro turisty (viz obr. 4.13). 

Obr.  4.14: Možnosti zvýšení atraktivity města pro turisty 
 

  

 

 

 

 

 

 

Z nabízených možností by 66 % respondentů volilo vybudování sítě cyklostezek, 

47 % by prezentovalo město více na specializovaných serverech pro turisty a stejné 

množství lidí by propojilo město turistickými stezkami s okolními obcemi. Dále 

obyvatelé uváděli opravu zámku, zlepšení stavu vody v přehradě, vylepšení autokempu 

Žralok, využití Podhradského rybníka – nové loďky a šlapadla. V jednom z dotazníků 

se objevil velmi zajímavý a konkrétní návrh, a to zaměřit se na cílovou skupinu 

mladých lidí, kteří nejsou tak nároční a přitom mají peníze. Občané věkové kategorie 56 

a více let nejčastěji uváděli propojení s okolními obcemi turistickými stezkami (60 %). 

Lidé se středoškolským vzděláním s výučním listem by v 60 % zvýšili atraktivitu města 

vybudováním širší sítě cyklostezek (viz obr. 11.15 – 11.18 v Příloze č. 11). 

 Do dotazníku jsem také zařadila otázku, kde lidé nejčastěji vyhledávají 

informace o dění ve městě. 
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Obr. 4.15: Zdroj informací pro obyvatele 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o dění ve městě vyhledává 62 % respondentů v regionálních denících, 

57 % čerpá informace z místního zpravodaje (viz obr. 4.14). Místní rozhlas 

a internetové stránky města jsou zdrojem informací pro 39 % a 40 % občanů. 

Respondenti z městské části Soběsuky využívají internetových stránek města v 65 %, tj. 

o 31 % více než obyvatelé části Plumlov. Respondenti věkové kategorie 56 a více let 

nejčastěji (72 %) čerpají informace z regionálních deníků, stejně tak jako respondenti se 

středoškolským vzděláním ukončeným výučním listem (73 %). Grafické zobrazení 

třídění 2. stupně je zobrazeno v Příloze č. 11 obr. 11.19 – 11.22) 

4.3 Vyhodnocení hypotéz  

� Více než 80 % občanů města je spíše nespokojena (4) až velmi 

nespokojena (5) s hustotou dopravy ve městě. 

Tato hypotéza se dotazníkovým šetřením nepotvrdila. Tento prvek patřící do 

oblasti dopravy a komunikace se v poziční mapě (viz obr. 4.3) umístil v levém horním 

kvadrantu se spokojeností 53 %. S hustotou dopravy bylo velmi nespokojeno (5) jen 5 

% občanů, nespokojeno (4) bylo 18 % občanů. Nejvíce respondentů (39 %) zaujalo 

k tomuto prvku neutrální postoj (ani spokojen – ani nespokojen), 37 % občanů je spíše 

spokojena (2) a 2 % respondentů jsou velmi spokojena (1).  

� Alespoň 60 % občanů je spíše spokojeno (2) s místním rozhlasem. 

Toto tvrzení se také nepotvrdilo. S místním rozhlasem je velmi spokojeno (1) 

11 % obyvatel, spíše spokojeno (2) je 34 % obyvatel, dalších 28 % občanů hodnotilo 

tento faktor známkou 3 (ani spokojen – ani nespokojen). Spíše nespokojeno (4) je 13 % 

obyvatel a 14 % obyvatel je velmi nespokojeno (5).  
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� Více než třetina respondentů je spíše nespokojena (4) a nespokojena (5) 

s množstvím sportovních zařízení ve městě. 

Hypotéza se potvrdila. S množstvím kulturních zařízení je velmi nespokojeno 

27 % respondentů, spíše nespokojeno je 19 % občanů.  

� Méně než polovina obyvatel vyhledává informace o dění ve městě na 

webových stránkách města.  

Tato hypotéza byla dotazníkovým výzkumem potvrzena. K vyhledávání 

informací o dění ve městě používá internetové stránky města jen 19 % respondentů.  

4.4 SWOT analýza města 

Na základě analýzy marketingového mixu a vyhodnocení dotazníkového šetření 

jsem vypracovala SWOT analýzu města.  

 

Silné stránky 

� Kvalitní dodávky plynu, elektřiny a kanalizace 

� Dostačující síť zdravotnických zařízení 

� Dobře fungující autobusová doprava 

� Rozvětvená síť dopravní infrastruktury 

� Atraktivní prostředí pro pořádání kulturních akcí různého druhu 

 

Slabé stránky 

� Nekvalitní dodávky vody v městské části Soběsuky 

� Nízká atraktivita pro mladé lidi 

� Omezený rozsah ubytovacích a stravovacích zařízení 

� Houstnoucí doprava skrz město 

� Neexistující železniční infrastruktura  

� Úbytek obyvatel města 

 

Příležitosti 

� Dokončení započaté revitalizace přehradní nádrže 

� Zvýšení zájmu o  výstavbu rodinných domů 

� Podpora projektu na výstavbu sportovních zastupitelstvem  

� Rozvoj cestovního ruchu  
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� Výhodná poloha města jako výchozího bodu pro turistické a cyklistické výlety 

� Blízkost přehradní nádrže jako atraktivity pro turisty 

 

Hrozby 

� Citlivost cestovního ruchu (opětovný trend cest do zahraničí) 

� Nárůst kriminality 
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5 Doporučení ke zvýšení atraktivity města  

Na základě analýzy a vyhodnocení výzkumu jsem dospěla k těmto návrhům pro 

Zastupitelstvo města Plumlov. 

� Základní služby 

Z výzkumu je patrné, že občané jsou s dodávkami vody, plynu, elektřiny a 

kanalizací jsou všeobecně spokojeni. Doporučuji udržovat stávající kvalitu  těchto 

prvků, protože jsou to faktory ovlivňující každodenní život všech občanů města.  

Obyvatelé městské části Soběsuky hodnotí kvalitu vody spíše jako nevyhovující. 

Příčinou této nespokojenosti může být to, že část občanů z této městské části je 

zásobována vodou z vlastních studní. Doporučuji zastupitelstvu uskutečnit napojení 

na stávající vodovodní síť nebo zrealizovat uvažované napojení na Vodovod 

Pomoraví SV Prostějov.  

U rozsahu obchodní sítě a služeb není potřeba zvyšovat investice, jelikož 

s těmito prvky jsou obyvatelé spokojeni a mají pro ně nižší významnost.  

Z podrobnější analýzy výzkumu vyšlo najevo, že pro obyvatelé města není 

rozsah pohostinství příliš významným prvkem. Přesto doporučuji zaměřit na tento prvek 

pozornost proto, že v letní sezónně navštěvuje město velké množství turistů. Dle mého 

názoru rozsah a kvalita restaurací a barů významnou mírou přispívá k celkovému 

dojmu o destinaci cestovního ruchu, o další návštěvě či doporučení známým.  

� Zdravotnictví 

Služby v oblasti zdravotnictví jsou ve městě víceméně bezproblémové. 

S rozsahem zdravotnických zařízení, péčí zubaře i obvodního lékaře jsou obyvatelé 

města spokojeni. Doporučuji místnímu zastupitelstvu udržovat stávající kvalitu 

těchto prvků. Lékárna ve městě nemá pro občany dle výzkumu příliš velký význam, 

proto doporučuji do tohoto prvku více neinvestovat a udržovat jeho stávají kvalitu.  

� Doprava a komunikace 

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že pro obyvatele města nemá autobusové spojení 

s Prostějovem až tak velký význam, jaký jsem předpokládala. Z tohoto důvodu není 

třeba výrazně navyšovat investice do autobusové dopravy.  

Hustota dopravy byla také celkově hodnocena jako méně významná, ale myslím 

si, že tato oblast by měla být vedením města pečlivě sledována a také bych 

doporučovala pracovat na možnostech odklonění nákladní automobilové dopravy mimo 
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město, např. více usilovat o výstavbu obchvatu města. Doporučení pro oblast dopravy a 

komunikací jsou realizovatelná v dlouhodobém časovém horizontu a závisí na velkém 

množství faktorů, a to nejen na finančních prostředcích od státu, případně 

zainteresovaných obcí.  

Technický stav chodníků byl také hodnocen jako jeden z méně významných 

faktorů s poměrně vysokou spokojeností. Přesto starší občané hodnotili technický stav 

chodníků za spíše nevyhovující. Domnívám se, že tato skupina lidí dokáže objektivně 

zhodnotit stav chodníků ve městě, protože po nich musí téměř denně chodit do obchodů, 

k lékaři nebo jen tak na procházku, jednoduše ví, kudy chodí narozdíl od mladších 

skupin obyvatel, kteří k většině svých cest používají auto. Navrhuji stav chodníků více 

sledovat a opravit komunikaci vedoucí z náměstí ke zdravotnímu středisku.  

Obyvatelé města jsou spokojeni s veřejným osvětlením, zimní údržbou silnic 

a zimní údržbou chodníků, proto doporučuji zastupitelům dále udržovat dosavadní 

úroveň. 

� Vzdělání 

Mateřská škola, základní škola i základní umělecká škola patří dle výzkumu 

k bezproblémovým prvkům s poměrně vysokou spokojeností. Přesto doporučuji 

zastupitelstvu do těchto institucí investovat a zajistit tak jejich 

konkurenceschopnost s obdobnými institucemi v nedalekém Prostějově.  

� Kultura 

V oblasti kultury není třeba příliš měnit zavedené postupy, kromě místní 

knihovny. Domnívám se, že zvyšování investic do místní knihovny by se minulo 

účinkem, protože obyvatelé tomuto prvku připisují nízkou významnost.  

� Sport 

Z výsledků výzkumu i předcházející analýzy marketingového mixu vyplynulo, 

že oblast sportu je jednou z nejvíce problémových ve městě. Je zde málo kulturních 

zařízení a s těmi současnými je velmi nízká spokojenost. Jelikož místní zastupitelstvo 

nedisponuje tak vysokými volnými finančními prostředky, doporučuji v co největší 

míře podporovat kvalitní podnikatelské záměry na vybudování sportovních areálů 

na území města. Rozšířením možností pro sportovní vyžití povede k větší spokojenosti 

stávajících obyvatel, ale taká by mohlo být jedním z faktorů rozhodujících o stavbě či 

koupi domu v Plumlově.  
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� Životní prostředí 

Obyvatelé města jsou velmi spokojeni se službami sběrného dvora. Doporučuji 

zastupitelstvu udržovat stávající úroveň služeb poskytovaných sběrným dvorem. 

Navrhuji rozšíření provozních dnů sběrného dvora v období jara a podzimu ze 

stávající první soboty v měsíci na více dnů, jelikož právě v těchto obdobích se občanům 

hromadí velké množství bio odpadu (tráva, listí apod.) ze zahrad, který je potřeba uložit 

právě do sběrného dvora. Dalším možným řešením by bylo přistavování 

velkoobjemových kontejnerů na bio odpad v pravidelných intervalech do jednotlivých 

ulic.  

S ostatními prvky v této oblasti jsou obyvatelé také velmi spokojeni, proto 

doporučuji udržovat jejich současnou úroveň.  

� Marketingová komunikace ve městě 

Pro většinu obyvatel jsou prvky z oblasti komunikace významné a jsou s nimi 

také většinou spokojeni. Doporučuji zastupitelstvu udržovat dosavadní úroveň 

prvk ů z oblasti komunikace.  

Při hodnocení místního rozhlasu vznikalo různorodé hodnocení, objevily se 

spokojené hlasy i velmi nespokojené. Nejvíce nespokojených občanů dle mého úsudku 

bydlí v ulicích vybudovaných v posledním desetiletí, kde většinou není doveden místní 

rozhlas a ten stávající bohužel nemá dosah do těchto míst. Toto téma bylo ve městě již 

několikrát diskutováno a z důvodů nedostatku finančních prostředků přesunuto na 

neurčito. Navrhuji proto zastupitelstvu celou situaci ještě jednou přehodnotit a 

najít potřebné finanční prostředky. Místní rozhlas je pro mnoho obyvatel cenným a 

někdy i jediným zdrojem informací o aktuálním dění ve městě.  

Prostřednictvím doplňujících otázek v dotazníku jsem zjistila, že internetové 

stránky města používá k vyhledávání informací jen 19 % občanů. Navrhuji více 

propagovat internetové stránky města, např. jejich uvádění v Plumlovském 

zpravodaji, propagačním materiálech města apod. Odkaz na stránky města by také mohl 

být umístěn na autobusových zastávkách, vývěsních deskách nebo dalších místech.  

� Veřejná správa 

S prvky v oblasti veřejné správy jsou obyvatelé města většinou spokojeni. 

Doporučuji udržovat stávající úroveň těchto prvků.  
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� Další doporučení a návrhy 

Cestovní ruch byl ještě v nedávné době pro město velmi významný. Zhoršená 

kvalita vody v přehradě, ale také celorepublikový trend cestování do zahraničí způsobil 

velký odliv turistů. V posledním desetiletí tato cestovní ruch ve městě prošel fází 

výrazného poklesu. Současné zastupitelstvo však nastartovalo proces „ozdravení“ 

přehradní nádrže, který doporučuji nadále podporovat. 

Výzkumem byly mezi obyvateli města zjištěny také názory na možnosti zvýšení 

atraktivity města právě pro turisty. Na základě dotazníkového šetření i analýzy 

marketingového mixu navrhuji rozšířit stávající síť cyklostezek. Za velmi žádoucí 

považuji vybudování cyklistické stezky mezi obcí Mostkovice a městem Plumlov. Tato 

zbudovaná trasa by sloužila nejen pro turisty, ale také pro občany města, kteří využívají 

jízdních kol k dopravě do zaměstnání v Prostějově.  

Dále by se zastupitelstvo pro podporu cestovního ruchu v obci mělo zaměřit na 

rozšíření sítě ubytování. V současné době je ve městě pouze malý penzion „Ve Mlýně“ 

a autokemp „Žralok“, jejichž ubytovací kapacita není příliš velká. Doporučuji 

zrealizovat započatý projekt turistické ubytovny v areálu Nízkého zámku.  

Obyvatelé města si také myslí, že město by se mělo více prezentovat na 

internetu. Doporučuji zařazení odkazu města do katalogu např. na stránkách 

www.czlist.cz. Umístění na tomto serveru je bezplatné, jedinou podmínkou je tématické 

zaměření na turistiku, což stránky města bezesporu splňují, a umístění odkazu na tento 

katalog na stránkách města. V záložce města a obce je pak krátký popis daného města a 

přímý odkaz na stránky. Dle mého názoru je tento nebo podobné servery velmi vhodnou 

formou prezentace města pro turisty. Z důvodu zaměření se více na turistický ruch by 

bylo dále vhodné doplnit internetové stránky města o záložku věnující se turistickému 

ruchu (ubytování, stravování, tipy na výlety apod.) 

V rámci podpory cestovního ruchu ve městě a jeho okolí dále doporučuji 

zastupitelstvu aktivně podporovat rozšíření stávající sítě pěších turistických tras.  

V dotazníku se také občané vyjadřovali k tomu, jaká zařízení ve městě 

postrádají. Objevilo se velké množství těch, kterým chybí v Plumlově bankomat. 

Navrhuji zastupitelstvu zahájit jednání s bankovními ústavy o umístění 

bankomatu ve městě.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala analýzou atraktivity města Plumlov pro 

místní obyvatelstvo prostřednictvím hodnocení spokojenosti občanů s poskytovanými 

službami. 

Cílem této práce bylo zjištění atraktivity města pro současné obyvatele 

související s poskytovanými veřejnými službami v obci. 

Sekundární data pro analýzu marketingového mixu byla získána z interních 

dokumentů města. Pro získání primárních dat o spokojenosti občanů města Plumluv byl 

uskutečněn marketingový výzkum. Průzkum byl realizován ve městě Plumlov, a to na 

ulici, v budově městského úřadu a v domácnostech respondentů.  

Byla využita metoda osobního dotazování. Osobní dotazování bylo provedeno 

prostřednictvím strukturovaného dotazník, kde obyvatelé hodnotili významnost a 

spokojenost s jednotlivými oblastmi života ve městě. V druhé části dotazníku měli 

obyvatelé možnost vyjádřit se k celkové spokojenosti se životem ve městě a zhodnotit, 

jak by město mohlo zvýšit svoji atraktivitu ve vztahu k cestovnímu ruchu. 

Primárním výzkumem jsem zjistila nejvíce problémové prvky ve městě. Jedná se 

o kvalitu vody v městské části Soběsuky, volnočasové aktivity pro mládež, množství 

sportovních zařízení, služby sběrného dvora a místní rozhlas. 

Doporučuji se na tyto prvky zaměřit, zejména na faktor množství sportovních 

zařízení. Navrhuji zastupitelstvu podporovat kvalitní podnikatelské záměry na 

vybudování sportovních areálů, které by sloužili nejen ke sportovnímu vyžití dospělých 

obyvatel města, ale mohly by také do určité míry rozšířit nabídku volnočasových aktivit 

pro mládež.  

S celkovou image města úzce souvisí také jeho čistota. Občané v hojné míře 

využívají služeb sběrného dvora, ale uvítali by rozšíření jeho otvírací doby v období 

jara a podzimu. Právě proto, aby město stále vzbuzovalo v očích svých občanů a také 

návštěvníků dojem čistého a uklizeného města, doporučuji zastupitelstvu rozšířit 

otevírací dobu na jaře a na podzim minimálně jedenkrát za 14 dní.  

V oblasti marketingové komunikace doporučuji dobudovat místní rozhlas také 

v nově vzniklých ulicích. 
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Věřím, že poznatky získané z provedeného výzkumu budou pro zastupitelstvo 

užitečným zdrojem informací pro efektivnější a produktivnější řešení současných 

problémů ve městě.  

Měření spokojenosti zákazníků nebo-li občanů by se mělo stát součástí procesu 

zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejným sektorem. Kvalitní a dostupné 

veřejné služby patří také k základním pilířům evropského modelu společnosti, protože 

vedou ke zvyšování životního standardu obyvatel a k růstu konkurenceschopnosti.  
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