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1 ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu spokojenosti občanů obcí dotčených 

těžební činností. Toto téma jsem si zvolila, protože žiji v Ostravě, městě, ve kterém dlouhá 

desetiletí probíhala hlubinná těžba černého uhlí. Podle mého názoru tato činnost významně 

ovlivnila nejen životní prostředí v Ostravě a okolí, ale zároveň se podepsala na kvalitě 

života obyvatel tohoto města. Abych zjistila, jak se názory ostatních obyvatel města liší od 

těch mých, rozhodla jsem se provést marketingový výzkum spokojenosti. 

V teoretické části své práce popíšu jednotlivé fáze procesu marketingového 

výzkumu, od definování problému až po závěrečnou práci. Dále vysvětlím nejpoužívanější 

metody marketingového výzkumu, kterými jsou pozorování, experiment a dotazování.  A 

dále v této části práce charakterizuji nejvýznamnější nástroje dotazování, kterými jsou 

rozhovor, anketa a dotazník. 

V praktické (analytické) části své diplomové práce analyzuji vlastní marketingový 

výzkum. Ten provedu ve třech, z hlediska těžby černého uhlí velmi významných, městech 

ostravsko-karvinského revíru. Zvolila jsem města Ostravu, Karvinou a Orlovou. V každém 

z těchto měst provedu šetření formou osobního dotazování. Dotazník předložím stu občanů 

každého města. Celkem tedy předpokládám 300 respondentů. Získané informace zpracuji 

do přehledných tabulek a grafů, které budou obsaženy v této části práce nebo jako přílohy. 

V případě, že na základě výzkumu zjistím u respondentů nespokojenost, pokusím se 

navrhnout možná řešení, jak jejich spokojenost zvýšit. 
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2 METODIKA VÝZKUMU 

Marketingový informační systém (MIS) představuje systém pro práci 

s informacemi a jeho úkolem je zabezpečit zajištění informačních zdrojů, shromažďování 

informací, analýzu informací, distribuci informací a uchování informací pro další použití.  

MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a metody pro sběr, třídění, analýzy 

vyhodnocování a distribuování potřebných a přesných informací pro rozhodování 

marketingových manažerů. 

Z hlediska zdrojů je MIS tvořen třemi skupinami informací: 

► vnitropodniková evidence a záznamy, 

► marketingový zpravodajský systém, 

► marketingový výzkum. 

Marketingový výzkum představuje shromažďování, zpracování a analýzu 

veškerých informací, které zajišťují optimální fungování marketingu.  

Charakteristikami marketingového výzkumu jsou jedinečnost, vysoká vypovídací 

schopnost a aktuálnost. Zároveň je výzkum velmi náročný, zejména pokud jde o finanční a 

časové hledisko. To jsou také důvody, proč k výzkumu přistupují firmy až ve chvíli, kdy 

nejsou jiné možnosti získání potřebných informací. 

Při rozhodování o organizaci marketingového výzkumu lze vybírat ze tří možností: 

► využití vlastního oddělení pro výzkum, 

► využití specializované agentury pro výzkum, 

► kombinace obou předchozích variant. 

2.1 Zdroje informací 

Informace jsou v marketingu data, která manažerovi chybí a kterých je mu 

zapotřebí při tvorbě rozhodnutí. Podstatné jsou takové informace, které sledují trendy a 

změny ve vnějším prostředí. 

Při získávání informací je potřeba brát v potaz, z jakého zdroje informace pochází. 

To ovlivňuje kvalitu a aktuálnost informace. Získané informace by měly být úplné, 
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pravdivé, srozumitelné, přesné, objektivní, aktuální, dostatečně podrobné, spolehlivé a za 

příznivou cenu. 

2.1.1 Druhy informací 

Nejčastější dělení informací je podle těchto kritérií: závislosti, času, charakteru 

jevu, obsahu a zdroje údajů. 

1. Druhy informací podle závislosti 

► závislé na sobě – určují vztah mezi dvěma nebo více proměnnými (např. počet 

přestupků a počet trestů), 

► nezávislé na sobě – existují bez vzájemných vazeb (počet nakupujících 

v obchodě). 

2. Druhy informací z hlediska času 

► stavové – shromážděné za jeden časový okamžik (např. anketa o 

nejoblíbenějšího pedagoga), 

► tokové – sbírané opakovaně (např. pravidelné hodnocení pedagogů). 

3. Druhy informací z hlediska charakteru jevu 

► kvantitativní – přesně měřitelné (např. rychlost, délka), 

► kvalitativní – obtížně měřitelné (např. oblíbenost, spokojenost). 

4. Druhy informací podle obsahu 

► fakta – informace o skutečnostech, které nastaly nebo probíhají, 

► znalosti – vědomosti, 

► názory – postoje, hodnocení, 

► záměry – informace o vědomém chování s cílem něco uskutečnit, 

► motivy – vnitřní pohnutky. 

5. Druhy informací podle zdroje 

► sekundární – zajištěné dříve za jiným účelem, např. výkazy zisků a ztrát firmy, 

prospekty a katalogy, 

► primární – poprvé sesbírané pro daný konkrétní úkol marketingového výzkumu. 

 



Miloslava Kmínková: Analýza spokojenosti občanů obcí dotčených těžební činností 

 
 
2009  5 

 

Členění informací na primární a sekundární je v marketingu nejvýznamnější a proto jsou 

tyto dvě skupiny více popsány v následujících dvou podkapitolách. 

Sekundární údaje 

Sekundární informace představují data, která již byla zajištěna dříve za jiným 

účelem. Je jich většinou dostatek a tak stačí jen vědět, kde potřebné informace hledat. Tím 

dochází ke značné finanční úspoře. Teprve v případě, že nejsou žádné sekundární 

informace nashromážděné, je nutné zajistit primární informace. Sekundární zdroje jsou 

zpravidla veřejné a tedy velmi snadno dostupné. Jsou k dispozici rychleji než primární 

informace. 

Sekundární zdroje údajů se dělí na dvě skupiny, na vnitřní a vnější zdroje. Vnitřní 

zdroje vychází z každodenního dění ve firmě – jedná se o provozní evidence, apod. Vnější 

zdroje pocházejí z vnějšího prostředí firmy. 

 

Obr. 2.1 Zdroje sekundárních údajů 

Primární údaje 

Primární informace představují zdroj informací, které musí být teprve shromážděny 

pro konkrétní účel. Jsou získávány prostřednictvím vlastního výzkumu a slouží výhradně 

pro účely tohoto výzkumu. K jejich sběru se nejčastěji využívá tří metod – pozorování, 
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dotazování nebo experiment.  

Mezi výhody primárních informací je jejich aktuálnost a konkrétnost. Naopak jejich 

nevýhoda spočívá v tom, že sběr dat je oproti získávání sekundárních informací finančně 

nákladnější a časově náročnější. 

I primární informace se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní zdroje představují osoby, 

pro něž jsou primární informace získávány. Jedná se tedy např. o zadavatele výzkumu. 

Mezi vnější zdroje se řadí účastníci trhu, např. experti, dodavatelé, konkurence. 

2.2 Proces marketingového výzkumu 

Přestože je každý marketingový výzkum jedinečný, což je dáno různými faktory, 

které jej ovlivňují, skládá se z posloupnosti činností, které na sebe navazují a které 

můžeme rozdělit do dvou hlavních fází. Jedná se o fázi přípravy výzkumu a fázi realizace 

výzkumu. Obě tyto fáze se člení do několika etap (viz obr. 2.2). 

 
Obr. 2.2 Etapy marketingového výzkumu 

Následující podkapitoly charakterizují jednotlivé etapy výzkumu. 

2.2.1 Definování problému, cíle 

Definování problému a určení cíle výzkumu je mnohdy nejdůležitějším a zároveň 

nejobtížnějším krokem celého marketingového výzkumu. To je také důvod, proč často 
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délka této fáze zabere více než padesát procent celkové doby, která je zapotřebí k vyřešení 

daného problému. 

Tato fáze představuje spolupráci mezi zadavatelem a pracovníkem výzkumu. Aby nedošlo 

ke zbytečnému časovému a finančnímu plýtvání, je nutné, aby se zadavatel orientoval 

v problematice, kterou se zabývá a kterou má výzkum řešit. 

Cílů výzkumu může být stanoveno hned několik. Počet by však měl být přiměřený. 

Jeden cíl nebo velmi omezený počet cílů může vést k přehlédnutí významné alternativy a 

naopak, pokud se stanoví příliš velké množství cílů, může být výzkum zbytečně finančně 

nákladný. 

Jakmile jsou stanoveny problém a cíle výzkumu, je možné formulovat hypotézy 

možného řešení problému, což jsou možné formulace odpovědi na otázky výzkumu. 

V této fázi hraje významnou roli týmová práce, díky které lze najít více problémů a 

více alternativních řešení. 

2.2.2 Orientační analýza situace 

Analýza situace je předběžným zjišťováním toho, jaké informace jsou dostupné pro 

řešení zadaného problému. Orientační analýza umožňuje zpřesnit stanovené cíle výzkumu. 

Díky tomu se pak snáze určuje směr dalšího počínání. 

Využívají ji výzkumníci v případě, že nemají zkušenosti s řešením daného problému nebo 

potřebují získat informace z oblastí, které sami neznají. Informace se získávají rozhovory 

s lidmi, kteří rozumí dané problematice, dále z literatury nebo u konkurence. 

K provedení analýzy je dobré využít sekundární informace, jejichž získání je oproti 

primárním informacím levnější. Teprve v případě, že je sekundárních údajů nedostatek, 

dojde na získávání primárních údajů. 

2.2.3 Plán výzkumného projektu 

Plán výzkumného projektu je poslední fází přípravné etapy. Na základě tohoto 

plánu vyvstává rozhodnutí, zda dojde k vlastnímu výzkumu a projekt přejde do realizační 

fáze nebo ne. 
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Jedná se o plán realizace a kontroly výzkumu. Vypovídá o činnostech, ke kterým má dojít 

v průběhu výzkumu. 

Plán výzkumu specifikuje: 

► typy údajů, které budou shromažďovány, 

► způsob sběru údajů, 

► metody analýzy údajů, 

► rozpočet výzkumu, 

► úkoly jednotlivých pracovníků, 

► časový harmonogram prací, 

► kontrolu plánu. 

Dále je důležité upřesnit v plánu tyto dvě oblasti: 

► úkoly jednotlivých pracovníků, 

► časové rozvržení jednotlivých činností. 

Nejpřehlednější formou vyjádření je tabulka, kde řádky vyjadřují jednotlivé dílčí aktivity a 

sloupce vyjadřují časový rozsah daných aktivit. Tabulku lze upravit podle vlastních potřeb. 

Tab. 2.1 Harmonogram činností 

činnost 
měsíce 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 

Definování cílů X               

orientační analýza X               

plán výzkumu   X           

pilotáž     X           

sběr dat       X       

zpracování dat           X   

analýza dat               X 

příprava zprávy                 X 

prezentace zprávy                 X 

2.2.4 Sběr údajů 

Do této fáze výzkumu se zapojují noví spolupracovníci. Jedná se o pozorovatele, 

tazatele, moderátory, operátory, apod. Na jejich práci závisí úspěch dalšího výzkumu. 

Proto je důležitá správná organizace těchto pracovníků. Je potřeba seznámit je 

s výzkumem jako celkem a přidělit jim individuální úkoly. Příprava na práci tazatelů 
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v terénu spočívá ve vstupním školení. Zde dojde k vysvětlení metody výzkumu a způsobu 

odměňování jejich práce. 

K ověření práce v terénu slouží plánované kontroly. Ověřuje se pravdivost 

zjištěných údajů, reprezentativnost výběru respondentů, aj. Kontrola probíhá oslovením 

náhodně vybraných respondentů osobně, telefonicky, e-mailem, apod. 

2.2.5 Zpracování shromážděných údajů 

Jedná se o kontrolu a úpravu údajů a pak o jejich následné technické zpracování. 

Kontrola probíhá ve dvou fázích. První fáze představuje kontrolu úplnosti a čitelnosti 

údajů, ve druhé fázi se kontroluje, zda tazatel odpověděl pravdivě a zda tazatel skutečně 

provedl sběr údajů. Dále se zkoumá množství neutrálních odpovědí typu „nevím, nemám 

názor“. Jejich počet by u správně formulované otázky neměl být vyšší než 5-10% 

z celkového počtu vyplněných dotazníků. 

Úprava údajů spočívá ve vyřazení údajů s neúplnými nebo nepřesnými údaji. 

Před konečným technickým zpracováním údajů je potřeba získané údaje 

klasifikovat, tedy roztřídit. Určí se třídní znaky, což jsou charakteristiky, podle kterých 

budou odpovědi rozděleny (např. pohlaví, věk, vzdělání). Poté se stanoví třídy tak, aby se 

navzájem vylučovaly a aby obsahovaly všechny odpovědi respondentů. 

K technickému zpracování údajů se používá výpočetní technika, která umožňuje 

rychlejší a přesnější provedený výzkumu oproti ručnímu zpracování. Pro zpracování údajů 

se využívají tzv. statistické výpočetní prostředí, které tvoří obecné programové vybavení 

(tabulkové procesory, databázové systémy, textové editory) a specializovaný statistický 

software. 

Výsledkem fáze zpracování shromážděných údajů je sestavení tabulek a grafů. 

Jejich účelem je zpřehlednit výsledky zkoumaných jevů a závislostí mezi nimi. 

2.2.6 Analýza údajů 

V této fázi marketingového výzkumu dochází k analýze získaných výsledků. 

Získávají se výsledky každé otázky a ty je poté možno dále zkoumat. Zjišťuje se: 
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1. četnost výskytu jednotlivých odpovědí – zpravidla se vyjadřují dva typy četností: 

► absolutní četnost – suma jednotlivých variant odpovědí, 

► relativní četnost – poměr absolutní četnosti k rozsahu skupiny, 

2. úroveň, variabilitu a rozložení zkoumaných znaků 

Úroveň (poloha) bývá popsána charakteristikami, které určují střed, okolo kterého se 

varianty odpovědí pohybují. Nejčastěji se jedná o tyto charakteristiky: 

► průměr, 

► modus – varianta odpovědi, která se vyskytuje nejčastěji, 

► medián – hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny, 

► kvantily – rozdělují řadu vzestupně seřazených hodnot na n částí, nejčastější je 

rozdělení na kvartily – 4 části. 

Variabilitu (proměnlivost) charakterizují míry variace, které udávají rozptyl odpovědí. 

► variační rozpětí – rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou, 

► směrodatná odchylka – udává absolutní variabilitu, 

► variační koeficient – udává relativní variabilitu. 

3. závislosti mezi proměnnými 

Pro zjišťování závislostí se využívají tyto analýzy: 

► regresní analýza – cílem je najít takovou křivku, která vystihuje odpovědi, 

► korelační analýza – cílem je stanovit intenzitu vztahů mezi proměnnými, 

► faktorová analýza – úkolem je snížit počet faktorů ovlivňujících chování 

respondentů, 

► shluková analýza – cílem je najít podobné vlastnosti a rozdíly mezi respondenty 

a na základě toho je seskupit do skupin. 

2.2.7 Interpretace výsledků výzkumu 

Interpretace výsledků znamená převést výsledky provedené analýzy do konkrétních 

závěrů a doporučení nejlepšího řešení zkoumaného problému. 

Před vyjádřením návrhů a doporučení zadavateli je dobré provést kontrolu přesnosti 

údajů zjištěných při analýze, tím se předejde špatné interpretaci výsledků apod.  
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Při interpretaci výsledků výzkumu se vychází ze závěrů analýz jednotlivých otázek, 

vyjadřují se výsledky analýzy a možné návrhy řešení. Závěrečná doporučení by měla mít 

písemnou podobu. 

2.2.8 Závěrečná zpráva a její prezentace 

Prezentace výsledků je poslední fází marketingového výzkumu. Jedná se o 

interpretaci výsledků provedeného výzkumu zadavateli, která může mít dvě formy: 

1. písemnou – závěrečná zpráva, 

2. ústní. 

Písemná prezentace 

Pomocí závěrečné zprávy je zadavatel výzkumu informován o jeho výsledcích.  

Zpráva by měla být psána v přítomném čase. Text by měl být jednoduchý a čtivý. Pro lepší 

vypovídací schopnost se číselné údaje se vyjadřují v procentech. Pro přehlednost se čísla 

většinou zaokrouhlují. Výsledky se zpravidla vyjadřují v grafické i tabulkové podobě. Je 

možné k prezentaci využít různé typy grafů, ty nejznámější jsou vyobrazeny na obrázku 

2.3. 
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4. Hlavní část – je tvořen úvodem, pak následují výsledky výzkumu včetně tabulek a 

grafů. 

5. Závěry a doporučení – jedná se o výčet konkrétních návrhů řešení zkoumaného 

problému a dopady výsledků na zadavatele. 

6. Přílohy. 

7. Použitá literatura. 

Ústní prezentace 

Ústní prezentace není samostatnou formou prezentace výsledků marketingového 

výzkumu. Většinou doplňuje a komentuje závěrečnou zprávu. Cílem je implementace 

výsledků výzkumu do praxe. Slovní prezentaci obvykle předchází předání závěrečné 

zprávy zadavateli. Tak má zadavatel možnost seznámit se předem s výroční zprávou. To 

umožní zadavateli připravit si na ústní prezentaci otázky, připomínky, apod. 

Forma samotné prezentace může být různá. Často je ústní projev doprovázen 

projekcí grafů, tabulek a schémat za využití výpočetní techniky. 

Zadavatel by měl mít z prezentace pocit, že výzkum byl pro firmu přínosem, že 

investovaných finančních prostředků nelituje a že se tyto prostředky firmě v budoucnosti 

vrátí. 

2.3 Metody marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum představuje souhrn činností, které slouží ke sběru a 

získávání informací. Využívá k tomu různé přístupy, na základě kterých je možné výzkum 

dělit. 

Jedním z dělicích kritérií je účel. Podle něj je možné marketingový výzkum rozdělit na: 

► monitorovací výzkum – cílem je sledování prostředí, 

► explorativní výzkum – úkolem je nalézt účel výzkumu, 

► deskriptivní výzkum – cílem je popsat určité jevy a skutečnosti, 

► kauzální výzkum – má za úkol vysvětlovat příčiny vzájemných vztahů, 

► prognostický výzkum – cílem je odhad budoucího vývoje, 

► koncepční výzkum – má za cíl analyzovat možné východiska a opatření. 
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Dále lze členit výzkum podle délky výzkumu, a to na: 

► operativní výzkum – krátkodobý výzkum, 

► konjunkturální výzkum – dlouhodobý výzkum. 

Z hlediska způsobu získávání informací rozlišujeme výzkum: 

► sekundární – vychází z údajů již někdy zveřejněných, zajištěných k jinému účelu, 

► primární – realizovaný poprvé, využívá se v případě, že údaje získané sekundárním 

výzkumem nejsou dostačující. 

Další členění výzkumu je podle povahy získávaných informací na: 

► KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 

Zajišťuje údaje o počtu, výskytu, četnosti opakování apod. Ptá se na otázku 

„Kolik?“. Cílem je získat měřitelné číselné údaje, jako například počet prodaných 

televizorů, počet reklamovaných televizorů, frekvence opakovaných nákupů. Tyto 

údaje jsou získávány nejčastěji dotazováním nebo pozorováním velkého vzorku 

respondentů, většinou se jedná o náhodný výběr populace. 

► KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

Hledá vztahy, souvislosti, příčiny, následky jevů atd. Zkoumá otázku „Proč?“. 

Údaje probíhají v podvědomí nebo vědomí spotřebitele. Proto je k získávání 

takovýchto informací zapotřebí, aby tazatelé měli jistou psychologickou průpravu. 

Cílem je opatřit názory a postoje spotřebitelů, například důvod k nákupu, stížnosti 

na vadu výrobku. Informací tohoto typu je možné dosáhnout při rozhovoru. Vzorek 

respondentů je menší než u kvantitativního výzkumu. Výzkum je většinou zaměřen 

a vybranou cílovou skupinu, proto je třeba z výzkumu vyloučit osoby, jež jsou 

s problematikou svázány a mohly by tak zkreslit výsledek. 

Výběr metody sběru informací závisí na tom, k jakému účelu budou získané údaje sloužit, 

jaké má být jejich množství, jaká má být jejich kvalita, do jaké míry mají být informace 

přesné nebo do jaké míry je možné získané informace zobecnit. 

Nejpoužívanější metody sběru informací popisuje obrázek 2.4. 
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Obr. 2.4 Nejpoužívanější metody marketingového výzkumu 

2.3.1 Pozorování 

Pozorování je technika sběru informací, při které nedochází ke kontaktu mezi 

pozorovatele a pozorovaným. Pozorovatel vůbec nezasahuje do pozorovaných skutečností, 

jen si zaznamenává smyslově vnímatelné skutečnosti vyplývající z pozorování.  

Pozorování je spíše doplňkovou metodou, většinou se používá v kombinaci 

s jinými metodami, nejčastěji s osobním dotazováním. 

Rozlišuje se pět typů pozorování tak, jak je vyobrazeno na obrázku 2.5. 
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Osobní pozorování = pozorování, při kterém je pozorovatelem člověk. 

Pozorování s pomůckami = pozorování, při kterém pozorování zaznamenávají různá 

technická zařízení, jako například videokamera, diktafon, magnetofon, peoplemetr. 

Zřejmé pozorování = pozorování, při kterém pozorovatel netají svou přítomnost. 

Skryté pozorování = pozorování, během kterého je pozorovatel maskován, aby nenarušoval 

průběh zkoumané skutečnosti. 

Strukturované pozorování = pozorování, během kterého musí pozorovatel dodržet přesný 

postup pozorování a údaje zaznamenat do předem připravených záznamových dokumentů. 

Nestrukturované pozorování = pozorování, které je zcela v rukou pozorovatele, který musí 

dodržet pouze cíl pozorování. 

Přímé pozorování = pozorování, které probíhá v okamžiku pozorované skutečnosti. 

Nepřímé pozorování = pozorování následků nebo výsledků nějaké činnosti. 

Přirozené pozorování = pozorování v přirozených podmínkách. 

Uměle vyvolané pozorování = pozorování v podmínkách, které mají navodit určité 

prostředí. 

Výhody pozorování: 

► není závislé na ochotě pozorovaného spolupracovat nebo odpovídat na otázky, 

► pozorovaný mnohdy o pozorování neví, díky tomu nemění své chování a nedochází 

ke zkreslení sledované skutečnosti. 

Nevýhody pozorování: 

► náročná interpretace údajů z pozorování, 

► časová náročnost. 

2.3.2 Experiment 

Experiment je metoda sběru údajů, založená na testování vztahů mezi několika 

proměnnými za uměle vytvořených podmínek. Jedná se o vědecky nejhodnotnější 

techniku. 

K tomu, aby bylo možné provést experiment, je nutné znát jeho validitu. Ta může 

být externí nebo interní. 
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► externí (vnější) validita – představuje možnost zobecnit výsledky experimentu a 

promítnout je do reality, 

► interní (vnitřní) validita – cílem je vyloučit nebo minimalizovat působení 

nežádoucích faktorů na experiment. 

Experimenty se člení do dvou hlavních skupin: 

1. laboratorní experimenty (In-Hall Tests), 

2. terénní experimenty (In-Home Tests). 

Rozdíly mezi těmito typy experimentů shrnuje následující tabulka. 

Tab. 2.2 Charakteristiky laboratorního a terénního experimentu 

Charakteristika Laboratorní experiment Terénní experiment 

prostředí umělé přirozené 
interní validita vysoká nízká 
externí validita nízká vysoká 
kontrolovatelnost průběhu experimentu vysoká omezená 
vědomí účasti respondentů obvykle ano obvykle ne 
náklady mohou být nízké vysoké 
časová náročnost může být malá velká 

užití 
výrobkové testy, 
testování reklamy, 
skupinové rozhovory 

tržní testy, utajený 
testovací nákup, 
elektronické experimenty 

 

Pomocí tržních testů se zjišťují reakce spotřebitelů na nově prodávané produkty. 

Sleduje se vývoj prodeje těchto výrobků. Tržní testy jsou nákladné jak finančně tak časově. 

V současné době je velmi oblíbenou výzkumnou technikou tzv. „Mystery 

shopping“, která se do češtiny překládá jako utajený nákup. Účelem je vyhodnotit úroveň 

služeb poskytovaných zákazníkům a v návaznosti na to iniciovat zkvalitnění těchto služeb. 

Pozorovatel se chová jako potencionální zákazník a sleduje např. délku čekání, vzhled 

interiéru, nabídku a v neposlední řadě chování zaměstnanců vůči zákazníkovi. Výhodami 

této metody jsou: získání objektivních informací o stavu provozu, podklady pro efektivní 

rozvoj pracovníků, zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení výkonu firmy, zvýšení image 

firmy, společnosti, instituce, apod. 

Elektronické experimenty jsou prováděny na internetu. Firmy na svých webových 

stránkách simulují uměle vytvořené simulace různých výrobků a služeb a sledují chování 

návštěvníků stránek a z takto získaných informací vychází při dalším rozhodování. 
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2.3.3 Dotazování 

Dotazování je nejrozšířenější a nejpoužívanější metodou sběru údajů. Často bývá 

označována jako královská metoda marketingového výzkumu. 

Zdrojem informací jsou kromě odpovědí respondentů také chování respondentů při 

pokládání otázek. 

Rozlišují se čtyři základní techniky dotazování (viz obr. 2.6). 

 
Obr. 2.6 Základní techniky dotazování 

Osobní dotazování 

Osobní dotazování představuje nejpoužívanější způsob dotazování. Je založeno na 

přímém kontaktu respondenta a tazatele.  

V rámci osobního dotazování se rozlišují tři typy rozhovorů: 

1. strukturovaný (standardizovaný) rozhovor – rozhovor postupující podle předem 

připravených a přesně formulovaných otázek ve stanoveném pořadí (podobá se 

dotazníku), 

2. polostrukturovaný (polostandardizovaný) rozhovor – tazatel vede část rozhovoru 

podle předepsaných otázek a další doplňující otázky pokládá volně v závislosti na 

odpovědích respondenta, 

3. nestrukturovaný (nestandardizovaný) rozhovor – rozhovor nemá stanovenou 

přesnou formulaci otázek ani jejich závazné pořadí. 

Údaje získané z osobního dotazování lze zaznamenat několika způsoby: 

► do tištěného dotazníku (P+P = paper-pencil), 

► do notebooku (CAPI = Computer Assisted Personal Interviewing), 

► na audiozáznam. 

Výhody a nevýhody osobního dotazování shrnuje následující tabulka. 
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Tab. 2.3 Výhody a nevýhody osobního dotazování 

Osobní dotazování 

+ vysoká návratnost odpovědí – možné ovlivnění respondenta tazatelem 

+ spojení s pozorováním – 
závislost na ochotě respondentů 
spolupracovat 

+ aplikace delšího dotazníku – časová náročnost 

+ možnost použití složitějších otázek – finanční náročnost 

+ změna pořadí otázek     

+ přímá zpětná vazba     

+ vysoká spolehlivost získaných informací     

+ možnost využití názorných pomůcek     
 

Písemné dotazování 

Písemné dotazování je další velmi rozšířenou formou dotazování. Respondent 

obdrží dotazník k vyplnění poštou, osobním předáním u nějaké události nebo může být 

přiložen k nějakému výrobku. 

Návratnost dotazníků ovlivňuje hlavně motivační průvodní dopis. Ten by měl obsahovat: 

► oslovení respondenta, 

► důvod nebo cíl výzkumu, 

► slib anonymity, 

► instrukce pro vyplnění dotazníku, 

► ujištění o jednoduchosti vyplnění dotazníku, 

► nejpozdější termín vyplnění, 

► poděkování za spolupráci, 

► podpis. 

Dále bývá v průvodním dopise sdělena nějaká motivace, která má za úkol vyvolat 

v respondentovi chuť k vyplnění dotazníku a následnému zpětnému odeslání. Nejúčinnější 

formou motivace bývá nabídka finanční odměny nebo možnost zařazení do slosování o 

ceny. 

Výhody a nevýhody písemné formy dotazování uvádí následující tabulka. 
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Tab. 2.4 Výhody a nevýhody písemného dotazování 

Písemné dotazování 

+ finančně nenáročné – nízká návratnost dotazníků 

+ 
větší časový prostor pro respondenta na 
vyplnění – 

časově náročné (nutno počítat s časovou 
prodlevou na odeslání dotazníku 
respondentovi a zpětné odeslání tazateli) 

+ respondent není ovlivňován tazatelem – použití jednoduchých otázek 

+ průzkum na větším území – vliv ostatních otázek 

+ větší upřímnost odpovědí     
 

Telefonické dotazování 

Telefonické je obdobou osobnímu dotazování, jen zde chybí osobní kontakt. Pod 

názvem CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) se skrývá telefonické 

dotazování s využitím výpočetní techniky. Tazatel (operátor) sedí u telefonu a během 

hovoru zaznamenává odpovědi do počítače, což velmi urychluje celý proces dotazování a 

zpracovávání odpovědí. Díky tomu patří v současnosti telefonické dotazování 

k nejpoužívanějším způsobům dotazování. 

Výčet výhod a nevýhod dotazování prostřednictvím telefonního hovoru je 

v následující tabulce. 

Tab. 2.5 Výhody a nevýhody telefonického dotazování 

Telefonické dotazování 

+ rychlost dotazování – nelze využít názorné pomůcky 

+ 
průzkum plošně rozptýleného vzorku 
respondentů – 

vysoké nároky na soustředění 
respondentů 

+ možnost průběžné kontroly – nelze kombinovat s metodou pozorování 

+ možnost opakování dotazů – omezený čas na každý hovor 

+ 
možnost opakovat dotazování v případě 
nepřítomnosti respondenta – 

riziko neochoty spolupracovat s tazatelem 
po telefonu 

+ nízké náklady – 
omezení výběru respondentů na účastníky 
telefonní sítě 

+ propojení s výpočetní technikou – stručné a jednoduché otázky 

    – riziko nepochopení dotazu 
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Elektronické dotazování 

Zkratka CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) označuje elektronické 

dotazování, kdy sběr dat probíhá on-line prostřednictvím internetu. Jedná se o moderní, 

efektivní a pro respondenty atraktivní cestu pro vyplňování dotazníků. Je to nejmladší 

způsob dotazování. Dotazník se může zobrazit jako webová stránka nebo může být 

přílohou emailu. 

Klady a zápory elektronického dotazování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2.6 Výhody a nevýhody elektronického dotazování 

Elektronické dotazování 

+ rychlost dotazování – 
omezení výběru respondentů na majitele 
počítače a internetového připojení 

+ nízké náklady – 
možné zahlcení respondenta emaily s 
dotazníky 

+ jednoduché a rychlé zpracování odpovědí     

+ nemožnost tazatele ovlivnit respondenta     

+ možnost využití grafických pomůcek     

+ 
oživení webových stránek, na kterých je 
dotazník umístěn     

 

Kromě technik dotazování se rozlišují ještě metody nebo také nástroje dotazování. 

Nejčastěji používané jsou:  

1. rozhovor, 

2. anketa, 

3. dotazník. 

Rozhovor 

Rozhovor představuje techniku získávání informací v terénu prostřednictvím 

pokládání otázek respondentovi tváří v tvář (face to face), příp. telefonicky. Dříve byl 

rozhovor využíván v kombinaci s pozorováním, v současnosti je kombinován spíše 

s dotazníkem.  

V průběhu rozhovoru by měly být dodržovány tyto zásady: 

► vést rozhovor přirozeně, nenásilně,  

► navazovat jednou otázkou na další otázku, střídat obtížnost otázek, 
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► dodržovat předepsaný postup, 

► vyjadřovat se srozumitelně, nepoužívat odborné výrazy, apod., 

► neovlivňovat subjektivně odpovědi respondenta, 

► zajistit koncentraci respondenta, udržet jeho pozornost po dobu rozhovoru. 

Anketa 

Anketa je nejjednodušším výzkumným nástrojem. Tvoří ji cca 4 – 8 otázek, 

většinou uzavřených umožňujících rychlou odpověď. Velkou nevýhodou ankety je její 

nízká návratnost. 

Dotazník 

Dotazník je nejpoužívanější metodou sběru informací. Je to v podstatě předem 

připravený soubor otázek.  

Dotazník musí být úrovni. Důležité je, aby vyl přehledný a předem vyzkoušený 

(jedná se o tzv. předvýzkum – na malém souboru lidí se ověřuje srozumitelnost otázek 

dotazníku, jednoznačnost otázek, formální stránka dotazníku, zpracování a analýza údajů, 

apod.). 

Úroveň dotazníku ovlivňuje:  

► forma dotazníku, 

► struktura dotazníku,  

► typy otázek, 

► obsah otázek, 

► formulace otázek. 

Proto musí tazatel při sestavování dotazníku zvolit správný typ otázky, formulaci otázky a 

pořadí otázek. Zásady pro správnou formulaci otázek jsou následující: 

► použít jednoduchý, srozumitelný jazyk, 

► dodržet jasnost, stručnost, konkrétnost otázek, 

► vyloučit subjektivně zabarvené otázky, 

► vyloučit zavádějící otázky, 

► vyloučit nepříjemné otázky, 

► vyhnout se odhadům budoucnosti, 

► dodržet celistvost dotazníku. 
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Jednotlivé typy otázek uvádí obr. 2.7. 

 
Obr. 2.7 Druhy otázek 

Otevřené otázky nechávají zcela na respondentovi, jak odpoví. Respondent nemá na výběr 

žádnou variantu odpovědi, musí odpovědět vlastními slovy. Výhodou těchto otázek je, že 

respondent má úplnou volnost odpovědi a není frustrován omezeným výběrem. 

Nevýhodou je, že tyto odpovědi lze jen velmi těžko zpracovávat pomocí výpočetní 

techniky. 

Uzavřené otázky nabízí možné varianty odpovědi, ze kterých respondent vybírá tu, která se 

nejvíce blíží jeho názoru. Rozlišujeme: 

► dichotomické otázky – respondent má na výběr pouze ze dvou variant odpovědi 

(např. ano – ne, muž – žena, mám – nemám), 

► trichotomické otázky – respondent vybírá ze tří možných odpovědí, třetí možností 

je obvykle varianta „nevím“ nebo „nejsem si jistý“, 

► polytomické otázky – poskytují několik variant odpovědí. 

Polouzavřené otázky jsou kombinací otevřené a uzavřené otázky, kdy jednou z  odpovědí 

je varianta „jiná odpověď“. 

Přímé otázky mají jasný účel dotazu. Respondent ví, na co je tázán a vědomě odpovídá na 

smysl dotazu. 

Nepřímé dotazy mají za úkol podnítit respondentovu fantazii, je tedy možné vyložit si 

otázku několika způsoby.  

Filtrační otázky eliminují ty respondenty, kteří z určitého důvodu nemohou odpovědět na 

následující otázku. Tito respondenti přeskočí podle instrukcí ty otázky, na které nemá 

předpoklad odpovědět. 
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Kontrolní otázky mají za úkol prověřit pravdivost určité odpovědi.  

Měřítkové otázky měří určitý jev. Respondent vyjadřuje svůj postoj konstatováním 

skutečnosti, výběrem ze stupnice hodnot nebo škály. Zpracování a interpretace odpovědí 

na tento typ otázek je poměrně jednoduchý. 

Analytické otázky slouží k další analýze a využívají se při hledání souvislostí. Jedná se 

zejména o otázky demografického charakteru. Jsou to uzavřené otázky, což zároveň 

zjednodušuje zpracování odpovědí. 

Škály představují techniku měření postojů a názorů respondentů Ti své postoje promítají 

na stupnici, která může být vyjádřena verbálně (příp. číselně) nebo graficky. Počet 

kategorií ve škále není pevně stanovený. Nejvhodnější počet postojů je v rozmezí 5-7. 

Škála by měla být na obou stranách vyvážená, počet pozitivních postojů by měl být stejný 

jako počet negativních postojů. Většinou bývá uprostřed škály neutrální pozice pro případ, 

že respondent nemá k dané skutečnosti žádný postoj. 

Příklady verbálních i grafických škál uvádí obr. 2.8. 
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Dostávám včas informace, které potřebuji. 
7 6 5 4 3 2 1 

vždy většinou často občas někdy zřídka nikdy 

Jak se Vám líbí projekt nového obchodního centra? 
velice líbí spíše líbí spíše nelíbí velmi nelíbí 

   
+2 +1 -1 -2 

   

Jak se Vám líbilo shlédnuté představení? 
 

 

 

    

Seřaďte novinové tituly podle preferencí: 
Hospodářské noviny 
Lidové noviny 
MF Dnes 
Právo 
Blesk 

Označte na úsečce, jak vám chutnala zmrzlina A a jak zmrzlina B. 
 

 

Obr. 2.8 Příklady škál 
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3 ANALÝZA VÝZKUMU 

3.1 Metodika shromažďování dat 

Definování cíle 

Cílem výzkumu je zjistit, nakolik jsou občané měst postižených těžbou spokojení 

se stavem životního prostředí v daném městě a jeho okolí. Pro svůj výzkum jsem vybrala 

tři města ostravsko-karvinského revíru dotčená hlubinnou těžbou černého uhlí, a to města 

Ostravu, Karvinou a Orlovou. 

Zdroje informací 

Pro zpracování výzkumu jsem využila primární i sekundární informace. Primární 

údaje jsem získala provedením vlastního výzkumu metodou osobního dotazování. 

Dotazování bylo standardizované, vycházelo z předem připraveného dotazníku. 

Sekundární údaje jsem získala z internetových zdrojů (zejména z oficiálních internetových 

stránek daných měst a dále pak ze stránek těžařských firem). 

Metoda získání primárních informací 

K získání primárních informací pro svůj výzkum jsem zvolila metodu osobního 

dotazování formou strukturovaného dotazníku (viz příloha 1). Tuto kombinaci jsem 

vybrala pro tyto výhody: jednoznačná formulace otázek, přímá zpětná vazba, 100% 

návratnost odpovědí, spolehlivost získaných odpovědí, možnost hromadného zpracování. 

Sestavený dotazník tvoří celkem 16 otázek. 11 otázek má hodnotící charakter. 

Respondent má u těchto otázek možnost zvolit ze škály pěti možných slovně vyjádřených 

odpovědí, a to: rozhodně ano, spíše ano, nevím, spíše ne, rozhodně ne. Dále dotazník 

obsahuje jednu otevřenou otázku a 4 uzavřené otázky identifikační. Otázky jsem se snažila 

formulovat tak, aby jim respondenti rozuměli. Při sestavování otázek jsem se vyhýbala 

cizím slovům a odborným názvům. Otázky jsem formulovala co nejjednodušeji. Snažila 

jsem se položit co nejkratší otázky, aby je mohli respondenti snadno pochopit a neztráceli 

se v nich. 
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Předvýzkum 

Cílem kontroly sestaveného dotazníku bylo otestovat srozumitelnost dotazníku v 

praxi. Dotazník jsem předložila deseti respondentům, kterými byli moji příbuzní a známí. 

Na základě jejich připomínek jsem dotazník upravila do finální podoby, kterou jsem 

použila pro samotný výzkum. 

Výběrový vzorek 

Základní soubor tvoří obyvatelé měst Ostrava, Karviná a Orlová.  

Výběrový vzorek tvoří občané těchto měst starší 18 let, kteří v daných městech mají trvalé 

bydliště. Velikost výběrového vzorku je tvořena 100 respondenty z každého města. 

Celkem jde tedy o 300 respondentů. 

Výběrový vzorek je nereprezentativní, takže zjištěná data není možné zobecnit na celý 

základní soubor. Respondenti byli vybraní technikou vhodné příležitosti (dotazování přímo 

na ulici na frekventovaných místech) a technikou vhodného úsudku (dotazování 

respondentů, u kterých je subjektivní předpoklad, že problematice řešené v dotazníku 

rozumí). 

Sběr údajů 

Dotazování jsem realizovala osobně s pomocí své sestry Kateřiny Kmínkové. 

Dotazování předcházela společná konzultace všech otázek dotazníku, abychom předešly 

případnému nepochopení. V Ostravě jsem uskutečnila sběr údajů na přelomu ledna a února 

2009, v Karviné v průběhu února 2009 a v Orlové na přelomu února a března 2009.  

Zpracování údajů 

Shromážděné informace v dotaznících jsem zkontrolovala, abych eliminovala 

případné nečitelné nebo nelogické informace. Díky osobnímu dotazování byly všechny 

dotazníky vyplněny řádně a mohly být zařazeny ke zpracování. 

Následně jsem provedla klasifikaci získaných údajů. Pro analýzu výsledků jsem 

zvolila dva stupně třídění. První stupeň představuje výčet četností možných variant 

odpovědí na jednotlivé otázky. Kritéria pro analýzu údajů druhého stupně jsou věk, pohlaví 

a vzdělání. 

Z údajů vyplněných v dotaznících jsem v programu MS Excel vypracovala 

přehledné grafy a tabulky (viz přílohy a následující podkapitoly). 
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Tabulka č. 3.1 uvádí harmonogram 

Tab. 3.1 Časový harmonogram č

činnost 
Prosinec 2008

Definování cílů 

Stanovení hypotéz 

Tvorba dotazníku 

Předvýzkum 

Sběr údajů 

Zpracování údajů 

Analýza údajů 

Interpretace výsledků 

3.2 Analýza výsledků

3.2.1 Struktura respondent

Podle pohlaví 

Z celkového počtu 300 dotazovaných bylo osloveno 41% mužské 

59% ženské části populace (viz graf 3.1)

Struktura respondentů

graficky vyjádřena v příloze 

Graf 3.1 Rozdělení respondentů podle pohlaví

59%

Struktura všech respondentů podle pohlaví
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. 3.1 uvádí harmonogram činností v rámci přípravy a realizace výzkumu.

armonogram činností 

Měsíce 

Prosinec 2008 Leden 2009 Únor 2009 Březen 2009

X       

X       

X X     

  X     

  X X X 

    X X 

      X 

        

výsledků průzkumu 

Struktura respondentů 

čtu 300 dotazovaných bylo osloveno 41% mužské č

(viz graf 3.1).  

ruktura respondentů v jednotlivých městech je vyjádřena v tabulce 

íloze 3.  

respondentů podle pohlaví 

41%

59%

Struktura všech respondentů podle pohlaví

ených těžební činností 

28 

ípravy a realizace výzkumu. 

Březen 2009 Duben 2009 

  

  

  

  

  

  

X 

X 

tu 300 dotazovaných bylo osloveno 41% mužské části populace a 

tabulce č. 3.2 a 

 

muž

žena
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Podle věku 

Podle věku byli respondenti rozd

věku 18 – 29 let. Ta byla tvo

občané ve věku 30 – 39 let, má zastoupení 29%. T

respondentů. Respondenti ve v

poslední skupina, 60 let a více tvo

graf 3.2). Stav v jednotlivých m

v příloze 3.  

Graf 3.2 Rozdělení respondentů podle 

Podle dosaženého vzdě

Dalším třídícím kritériem respondent

tohoto kritéria byli respondenti rozd

dotázaných, 32% respondent

středoškolské vzdělání s maturitou tvo

vyšším odborným vzděláním má zastoupení 8%

vzděláním tvoří 9% z celkového po

městech je vyjádřen v tabulce 

21%

14%

Struktura všech respondentů podle věku
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ku byli respondenti rozděleni do 5 skupin. První skupina byli ob

29 let. Ta byla tvořena 25% z celkového počtu respondentů. Druhá skupina, 

39 let, má zastoupení 29%. Třetí skupina, 40 – 49 let, tvo

. Respondenti ve věku 50 – 59 let tvoří 14% z celkového poč

poslední skupina, 60 let a více tvoří pouze 11% z celkového počtu dotázaných ob

jednotlivých městech je uveden v tabulce č. 3.2, graficky je znázorn

respondentů podle věku 

Podle dosaženého vzdělání 

ídícím kritériem respondentů bylo nejvyšší dosažené vzd

tohoto kritéria byli respondenti rozděleni do pěti skupin. Základní vzdě

dotázaných, 32% respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání bez maturity, 

maturitou tvořilo 38% respondentů. Skupina občan

ěláním má zastoupení 8%. Respondenti s

celkového počtu dotázaných (viz graf 3.3). Stav v

tabulce č. 3.2 a v příloze 3. 

25%

29%

11%

Struktura všech respondentů podle věku

18 - 29 let

30 - 39 let

40 - 49 let

50 - 59 let

60 let a více

ených těžební činností 

29 

. První skupina byli občané ve 

tu respondentů. Druhá skupina, 

49 let, tvoří 21% 

celkového počtu respondentů a 

tu dotázaných občanů (viz 

. 3.2, graficky je znázorněn 

 

 bylo nejvyšší dosažené vzdělání. Podle 

ti skupin. Základní vzdělání mělo 13% 

lání bez maturity, 

. Skupina občanů s dosaženým 

s vysokoškolským 

. Stav v jednotlivých 

29 let

39 let

49 let

59 let

60 let a více
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Graf 3.3 Rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzd

Podle skutečnosti, zda žijí v

Dotázaným respondent

či nikoli. Na základě tohoto kritéria 

kteří žijí v daných městech od narození, byli p

odpověděli, že v daném m

dotázaných (viz graf 3.4). Jak odpovídali respondenti v

v tabulce 3.2 a v příloze 3. 

Graf 3.4 Rozdělení respondentů 

38%

7%

Struktura všech respondentů podle vzdělání

52%

Struktura všech respondentů podle toho, zda žijí 
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respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

nosti, zda žijí v daném městě od narození či nikoli

Dotázaným respondentům jsem položila otázku, zda žijí v daném mě

 tohoto kritéria jsou respondenti rozdělení do dvou skupin. Ob

stech od narození, byli při dotazování zastoupeni 52%. Ob

daném městě nebydlí od narození, tvoří 48% z celkového po

af 3.4). Jak odpovídali respondenti v jednotlivých mě

lení respondentů podle toho, zda žijí nebo nežijí v daném městě od narození 

13%

33%

9%

Struktura všech respondentů podle vzdělání

základní

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

48%

Struktura všech respondentů podle toho, zda žijí 

v daném městě od narození  

ených těžební činností 

30 

 

i nikoli 

daném městě od narození 

lení do dvou skupin. Občané, 

i dotazování zastoupeni 52%. Občané, kteří 

celkového počtu 

jednotlivých městech je uveden 

 

 od narození  

základní

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

Struktura všech respondentů podle toho, zda žijí 

ano

ne
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Tab. 3.2 Struktura respondentů podle třídících kritérií 

Třídící kritérium 

Počet respondentů v 

jednotlivých městech 

Počet respondentů 

celkem 

Ostrava Karviná Orlová 
číselné 

vyjádření 
procentuální 

vyjádření 

Pohlaví 
Muž 41 33 48 122 41% 

Žena 59 67 52 178 59% 

Věk 

18 - 29 let 24 20 31 75 25% 

30 - 39 let 29 20 20 89 29% 

40 - 49 let 19 18 25 62 21% 

50 - 59 let 17 13 12 42 14% 

60 let a více 11 9 12 32 11% 

Vzdělání 

základní 11 15 14 40 13% 

SŠ bez maturity 35 30 32 97 32% 

SŠ s maturitou 36 40 38 114 38% 

vyšší odborné 8 6 8 22 8% 

vysokoškolské 10 9 8 27 9% 

žití ve městě 

od narození 

ano 70 42 33 145 48% 

ne 30 58 67 155 52% 

3.2.2 Vyhodnocení průzkumu 

V této podkapitole jsou uvedeny procentuální výskyty všech odpovědí na jednotlivé 

otázky z celkového počtu respondentů (300). Tabulkový přehled těchto odpovědí i 

odpovědí v jednotlivých městech jen uveden v příloze 3. Grafické znázornění jednotlivých 

odpovědí v každém z měst je znázorněn v příloze 4. 
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Otázka č. 1 

„Ovlivňuje skutečnost, že se na ostravsku

těží) uhlí, Vaši spokojenost s životem v

Graf 3.5 Odpovědi na otázku č. 1 celkov

Touto otázkou jsem u respondent

vliv na kvalitu jejich života a jestli ovliv

Respondenti odpovídali na tuto otázku výb

to: rozhodně ano, spíše ano, nevím, spíše ne a rozhodn

možnost rozhodně ne. Vybralo si

dotázaných respondentů zvolilo odpov

respondentů odpovědělo „rozhodn

převážily odpovědi negativní.

 

 

 

 

 

 

37%

24%
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nost, že se na ostravsku (resp. karvinsku, orlovsku) tě

uhlí, Vaši spokojenost s životem v Ostravě (resp. Karviné, Orlové)?“ 

di na otázku č. 1 celkově 

Touto otázkou jsem u respondentů zjišťovala, jestli má těžba uhlí v

vliv na kvalitu jejich života a jestli ovlivňuje jejich spokojenost s životem v

Respondenti odpovídali na tuto otázku výběrem ze škály pěti možných odpov

 ano, spíše ano, nevím, spíše ne a rozhodně ne. Nejčastější odpov

Vybralo si ji 37% dotázaných respondentů. 51% z

ů zvolilo odpověď „spíše ne“ nebo „rozhodně ne“. Naopak 31% 

lo „rozhodně ano“ nebo „spíše ano“. Pozitivní odpov

di negativní. 

10%

21%

8%

37%

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

ených těžební činností 

32 

těžilo (resp. stále 

 

 

žba uhlí v daných městech 

životem v tomto městě. 

ti možných odpovědí, a 

astější odpovědí byla 

51% z celkového počtu 

ě ne“. Naopak 31% 
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Otázka č. 2 

„Vadí Vám, že se v Ostravě (resp. Karviné, 

Graf 3.6 Odpovědi na otázku č. 2 celkov
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Otázka č. 3 

„Má v současnosti těžba uhlí na ostravsku (resp. 

stav obyvatel města?“ 

Graf 3.7 Odpovědi na otázku č. 3 celkov
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Otázka č. 4 

„Myslíte si, že těžba uhlí viditeln

orlovsku)?“ 

Graf 3.8 Odpovědi na otázku č. 4 celkov
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di na otázku č. 4 celkově 
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Otázka č. 5 

„Vadí Vám haldy v Ostravě 

Graf 3.9 Odpovědi na otázku č. 5 celkov
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Otázka č. 6 

„Obáváte se možných sesuvů

Graf 3.10 Odpovědi na otázku č
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Otázka č. 7 

„Má podle Vás těžba uhlí vliv na

orlovsku)?“ 

Graf 3.11 Odpovědi na otázku č
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Otázka č. 8 

„Jak by měly být využity areály zav

Graf 3.12 Odpovědi na otázku č
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Otázka č. 9 

„Vidíte pokrok v oblasti zmír

posledních několik let (rekultivace, sanace, atd.)?

Graf 3.13 Odpovědi na otázku č
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Otázka č. 10 

„Nastěhovali byste se do lokality, v

uhlí?“ 

Graf 3.14 Odpovědi na otázku č
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Otázka č. 11 

„Doporučili byste bydlení v Ostrav

Graf 3.15 Odpovědi na otázku č
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že jsou respondenti spokojení se svou životní 

úrovní ve zkoumaných městech a že těžební činnost v OKR nijak zásadně neovlivňuje 

jejich spokojenost a život v těchto městech. 

Jediná velmi kritická odpověď ze strany respondentů byla na otázku, zda by se 

nastěhovali na území, kde probíhala těžba. Na tuto otázku odpověděli respondenti velmi 

negativně. Jak jsem ale zjistila během šetření, je tato odpověď ovlivněna tím, že 

respondenti nemají přehled v dané problematice a zajímali by se o ni teprve tehdy, až by se 

jich přímo dotýkala, tedy v případě, že by se rozhodovali, zda se přestěhovat či nikoli. 

Možnosti, jak se informovat o stavu těžby, dopadu a vlivu těžby na životní 

prostředí, je mnoho nejen na internetu ale také v tištěné podobě. Problémem tedy není 

nedostatek informačních zdrojů, ale nezájem o informace ze strany občanů. Tu by podle 

mého názoru bylo možné zvýšit větší snahou města o propagaci informací o stavu 

životního prostředí a dopadu těžby na prostředí včetně pokroku ve zmírňování dopadu 

těžby na životní prostředí. Příkladem této propagace by mohly být častější zprávy o této 

problematice např. v regionálních zprávách, na internetových stránkách jednotlivých měst 

a v denním tisku ve formě přehledů nebo bleskových zpráv. Pozitivních zpráv není nikdy 

dost zejména proto, že ty negativní jsou zveřejňovány a debatovány neustále. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci své diplomové práce jsem provedla marketingový výzkum, jehož cílem 

bylo analyzovat spokojenost občanů obcí postižených těžbou. Průzkum jsem uskutečnila 

formou osobního dotazování. To probíhalo v období konec ledna 2009 až začátek března 

2009 ve třech vybraných městech, v Ostravě, v Karviné a v Orlové. V každém z těchto 

měst jsem oslovila 100 respondentů, obyvatel měst starších 18 let.  

Respondenty jsem dotazovala formou strukturovaného dotazníku. Sestavený 

dotazník tvořilo celkem 16 otázek. U jedenácti otázek vybírali respondenti vhodnou 

odpověď ze škály možností, a to: rozhodně ano, spíše ano, nevím, spíše ne, rozhodně ne. 

Jedna z otázek byla otevřená, takže kromě zadaných možností mohli respondenti zvolit 

možnost „jiný“ a vyjádřit tak názor, který není v předchozích možnostech obsažen. 4 

poslední otázky dotazníku byly uzavřené a byly to identifikační otázky. Na základě těch 

jsem mohla respondenty rozčlenit na podskupiny podle zadaných kritérií. 

Výsledky výzkumu jsem zpracovala do tabulek a grafů, které jsou v práci uvedeny 

v praktické části a v přílohách. 

Z marketingového průzkumu, který jsem provedla, vyplynulo, že jsou obyvatelé 

vybraných měst spokojení i přes probíhající těžbu uhlí v daném městě nebo jeho okolí. 

Jejich postoj těžební činnosti a zejména k důsledkům této činnosti jsou kritické, ale 

vychází spíše ze zažitých předsudků a nedostatečné informovanosti aktuálního stavu. Proto 

je mé doporučení velmi stručné. Navrhuji zvýšení podpory informovanosti občanů hlavně 

pozitivními zprávami v tisku, na internetu nebo v televizním vysílání, aby nebyli 

zahrnování jen informacemi negativními. 
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