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1 ÚVOD 

 

Kultura byla a vţdy bude důleţitou součástí města. Prostřednictvím kultury se město 

vyjadřuje a láká své obyvatelé k odpočinku a zábavě. Snaţí se samozřejmě přilákat také lidi 

jak z blízkého, tak dalekého okolí, ovšem na obyvatele města se kultura soustředí nejvíce. 

Kaţdé město by mělo své občany bavit. 

 

Hlavním důvodem výběru tématu mé bakalářské práce byl fakt, ţe jsem se v Opavě 

narodila a stále zde se svou rodinou bydlím a mám k městu citový vztah. Kulturní oblast jsem 

zvolila jednak proto, ţe sama moc dobře vím, jak je Opava právě na kulturu bohatá, ale 

existují také názory, ţe jsou některé prvky v kultuře Opavy nedostatečné. Chtěla bych tyto 

nedostatky prostřednictvím respondentů odhalit a pokusit se zjistit, jak jsou obyvatelé 

s kulturním ţivotem ve městě celkově spokojeni. 

Kulturu mám velmi ráda, a proto mě velmi zajímá, jak hodnotí spokojenost s kulturou 

mí spoluobčané. Já osobně se domnívám, ţe výsledky celkové spokojenosti vyjdou velmi 

kladně. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost občanů s kulturním ţivotem v Opavě. 

Nejdůleţitější částí mé bakalářské práce bude analýza, kterou budu zpracovávat pomocí 

dotazníků a budu tak získávat potřebné informace od obyvatel města. Cílem analýzy bude 

zjistit postoj obyvatel ke kultuře, zájem o kulturu, spokojenost s jednotlivými kulturními 

institucemi a spokojenost s kulturou ve městě obecně. Po zpracování údajů a uvedení 

výsledků zpracuji pár návrhů a doporučení, které by mohly nápomoci k větší spokojenosti 

občanů s kulturou ve městě. 

 

Pro výzkum budou získávány a pouţity primární informace, zatímco k teoretické části 

budu vyuţívat informace sekundárního typu. Primární informace budou získávány 

prostřednictvím dotazníků a budou zpracovány v praktické části mé bakalářské práce. 
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2. CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ KULTURY MĚSTA OPAVY 

 

V této kapitole se budu zabývat městem s  názvem Opava, podrobnou charakteristikou 

makroprostředí tohoto města a v poslední řadě také jeho kulturou.  

 

2.1 Město Opava 

„Elegantní sebevědomá dáma, přísná, ale laskavá, vţdy čistá a upravená, 

s prvorepublikovou noblesou otevírá svou náruč a vítá kaţdého bez rozdílu.“
1
  

Opava leţí na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběţky 

Nízkého Jeseníku, východně od města se rozkládá Poopavská níţina. Nachází se na 49º 56´ 

severní šířky a 17º 54´ východní délky. Dosahuje střední nadmořské výšky v centru města 

(257 m n. m), nejvyšší místo reprezentuje Hůrka jiţně od městské části Podvihov (529,8 m n. 

m.), naopak to nejniţší řeka pod Komárovem (236,5 m n. m.). Rozlohou kolem 90 tis. Km
2
 se 

řadí mezi středně velká města Moravskoslezského kraje. 

Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče, který své 

oblíbené město nazval Bílou Opavou. Na zdejším gymnáziu studoval zakladatel moderní 

genetiky J. G. Mendel. Mezi opavské rodáky patří také vídeňský architekt, spoluzakladatel 

vídeňské secese, J. M. Olbrich, spisovatel A. C. Nor a Joy Adamsonová, neúnavná bojovnice 

za záchranu africké přírody a autorka knih o lvici Else. 

 

2.2 Charakteristika makroprostředí města Opavy 

 

Jedná se o soubor podstatných vlivů vnějšího charakteru, působící na obec jako na 

celek a na její aktivity. Mezi tyto sloţky vnějšího prostředí zahrnujeme demografické, 

ekonomické, sociálně-kulturní, politicko-právní, přírodní a technologické prostředí.[2]  

                                                             
1 PAVELČÍKOVÁ N. Opava, dáma věčně mladá. 1.vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. 

ISBN 978-80-904734-0-9, str.9 
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2.2.1 Demografické prostředí 

 

V této podkapitole se budu především zabývat obyvatelstvem města, věkovou 

strukturou, pohlavím a rodinným stavem obyvatel. Podstatné je, aby město pochopilo vývoj 

svého demografického prostředí. Jde především o pokles či vzestup počtu obyvatel, tendence 

ve vývoji věkové struktury, a především o příčiny těchto změn.
 
[2] 

 

Obr. 2.1 Vývoj obyvatel Opavy v letech 1999 – 2009 (vždy k 31.12.) 

 

Zdroj: ČSÚ [online]. 2009 [cit. 2011-03-26]. Databáze demografických údajů za obce ČR. Dostupné z 

WWW: <http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm>. 

 

K 31.12.2009 bylo v Opavě naměřeno celkem 58 440 obyvatel. Za posledních deset let 

se město potýká s klesajícím trendem v počtu obyvatel (viz. Obr. 2.1). Tato situace je však 

typická a můţe být zapříčiněná niţší porodností a především migrací. Lidé z Opavy se velmi 

často raději stěhují do větších měst jakým je např. Praha s vidinou většího peněţního 

ohodnocení či kvalitnějšího ţivota. Ovšem tento fakt má na kulturu negativní vliv. Pokud 

klesá počet obyvatel, ubývají také potencionální zákazníci, či návštěvníci kulturních akcí. 
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Obr. 2.2 Počet obyvatel Opavy podle pohlaví k 1.1.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ [online]. 2010 [cit. 2011-03-26]. Počet obyvatel v obcích. Dostupné z WWW: 

<http://www.ostrava.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/1301-10->. 

 

Z Obr. 2.2 jde jednoznačně rozpoznat ţenská převaha nad muţi. Muţů ţijících v 

Opavě je 48%, ţen 52%. Samozřejmě se tento jev dá snadno vysvětlit vyšším počtem 

narozených dívek, vyšší úmrtností muţů, vyšší migrace muţů apod. 

Kulturní akce v Opavě by tedy měly více navštěvovat ţeny, coţ si myslím, ţe bude 

mít pozitivní vliv, jelikoţ ţeny jsou více zaměřené na kulturu a spíše lákají své protějšky na 

nějaké společenské a kulturní akce. 

 

Tab. 2.1 Počet můžu a žen žijících v Opavě podle rodinného stavu z roku 2001 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ [online]. 2001 [cit. 2011-03-26]. Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/505927?OpenDocument>.

Pohlaví Rodinný stav Počet obyv. 

Muži 

svobodní 12 610 

ženatí 14 179 

rozvedení 1 990 

ovdovělí 609 

Ženy 

svobodné 10 954 

vdané 14 204 

rozvedené 2 885 

ovdovělé 3 671 
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Z informací z posledního sčítání lidu z roku 2001 mě z Tab. 2.1 zaujal počet 

ovdovělých ţen. Je jich o přes 3 tisíce více neţ ovdovělých muţů. Dá se tedy tvrdit, ţe kaţdá 

osmá ţena ţijící v Opavě je vdova. I takto se dá vysvětlit ţenská převaha z Obr. 2.2. 

Kultura v Opavě můţe být tímto faktem ovlivněna jak k lepšímu, tak i k horšímu 

stavu. Jelikoţ spousta ovdovělých ţen uţ nemusí mít ţádného partnera pro kulturní akce a 

samotné se akcí účastnit nechtějí. Z druhého pohledu mohou ţeny bez partnerů právě 

vyhledávat kulturní akce, kde si odpočinou a přijdou na jiné myšlenky. 

 

Tab. 2.2 Věková struktura obyvatel Opavy z roku 2001 

 

 

 

 

Zdroj: : ČSÚ [online]. 2001 [cit. 2011-03-26]. Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/505927?OpenDocument>. 

 

Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 ţilo v Opavě přes 50 tisíc lidí starších 15 let. 

Přičemţ přes 14% z těchto lidí dosáhlo vyššího či vysokoškolského vzdělání, přes 62% 

dosáhlo středního vzdělání (s maturitou i bez) a téměř 22% obyvatel zůstalo u základního, 

nebo je úplně bez vzdělání. 

Zjištěný průměrný věk ţeny činil 42,4 let, muţe 38,8 let, celkový průměrný věk byl 

40,7 let.  

Dopad na kulturu budou mít tyto ukazatelé určitě pozitivní, jelikoţ 43 284 obyvatel 

Opavy je v produktivním věku a z dosaţených příjmů si můţe dovolit navštěvovat kulturní 

akce. Samozřejmě zde hrají také velkou roli důchodci, tedy věk 65+, kterých je v Opavě přes 

7,5 tisíce. Je všeobecně známo, ţe důchodci rádi vyuţívají svůj volný čas pro kulturní vyţití. 

Věková skupina Počet obyv. 

0-14 10 242 

15-64 43 284 

65 a více 7 856 

Průměrný věk 40,7 let 



6 
 

2.2.2 Ekonomické prostředí 

 

Ekonomické prostředí se skládá ze 3 sloţek. Je to makroprostředí, které představuje 

hospodářská situace celého státu, mezzoprostředí, zastupující hospodářská situace regionu a 

mikroprostředí, které tvoří hospodářská situace dané obce. Ekonomické prostředí dále určuje 

kupní sílu, nákupní chování a sociální sloţení obyvatelstva.[2] 

 

Poslední sčítání lidu z roku 2001 odhalilo 51% ekonomicky aktivních lidí, 48% 

ekonomicky neaktivních a 1% s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.
 
Z  31 553 ekonomicky 

aktivních obyvatel je 89% zaměstnaných a 11% nezaměstnaných. Z celkového počtu obyvatel 

bylo v roce 2001 46% zaměstnaných. Nejrozšířenějším odvětvím, ve kterém je zaměstnáno 

těsně přes 26% ekonomicky aktivních lidí je průmysl. Naopak nejméně zastoupené odvětví je 

zemědělství, lesnictví a rybolov, které reprezentují pouhá 3%.[9] 

 

Obr. 2.3 Vývoj míry nezaměstnanosti v Opavě (%) 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 

Míra nezam. 
% 

10,62 11,43 11,13 11,00 10,64 10,07 10,22 

Zdroj: ČSÚ [online]. 2009 [cit. 2011-03-26]. Nezaměstnanost. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xt>. 

9,00
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10,00
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11,00

11,50
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Míra nezaměstnanosti(%)
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Míra nezaměstnanosti v Opavě má zprvu (2001 – 2002) prudce rostoucí, poté klesající 

(2002 – 2006) a nakonec mírně rostoucí (2006 – 2009) trend. Nejniţší míra nezaměstnanosti 

se vyskytla v roce 2006, kdy spadla na 10,07%. Tento rok byla také nejniţší míra 

nezaměstnanosti v celém Moravskoslezském kraji (12,6%).[9] 

Na míru nezaměstnanosti bude mít zcela jistě vliv otevření nového obchodního a 

zábavního centra s názvem Opava Plaza. Půjde o obrovský společenský komplex, který 

nabídne více neţ 70 obchodů, čtyřsálové multikino, restaurace, bowlingové dráhy, kavárny, 

cukrárny, různé druhy sluţeb od kadeřnictví, čistírny po lékárny. Toto obchodní centrum se 

bude táhnout aţ do prostor bývalé trţnice, která je uţ delší dobu nevyuţívaná a zabere plochu 

kolem 14 000 m
2
. Centrum by mělo otevřít své brány do konce roku 2011.

 
[12] 

 

2.2.3 Politicko-právní prostředí 

 

Politicko-právní prostředí spoluurčuje prostřednictvím místní správy chování 

představitelů obcí. Rámec jejich pravomocí a tím zároveň i moţnosti uplatnění marketingové 

koncepce při řízení obce je vytyčen zákony, vyhláškami a předpisy. Obec se můţe aktivně 

podílet na vytváření právního prostředí v rámci svých pravomocí daných zákonem č. 

367/1990 Sb., o obcích a dalšími zákony.
 
[2]  

Prostřednictvím politicko-právního prostředí Magistrát města Opavy, který sídlí 

v historické hodinové věţi Hláska, vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení, např.:
 
[11] 

 OZV č. 9/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu – platná od 1. 1. 

2011. 

 OZV č. 8/2010 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství – platná 

od 1. 1. 2011. 

 OZV č. 6/2010 o místním poplatku ze psů – platná od 1. 1. 2011. 

 OZV 2007/05 - Poţární řád Statutárního města Opavy. 

Opavu samostatně zastupuje zastupitelstvo, které se volí v komunálních volbách. 

Zastupitelstvo je sloţeno z členů zastupitelstva, jejichţ počet na kaţdé volební období stanoví 

v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo před vyhlášením voleb. Přihlédne přitom 
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zejména k počtu obyvatel a k rozsahu a velikosti územního obvodu. Opava, jako město s 

počtem obyvatel v rozmezí 50 tis. aţ 150 tis., můţe mít 25 aţ 45 členů zastupitelstva. V tomto 

volebním období má opavské zastupitelstvo 45 členů.
 
[11] 

 

2.2.4 Sociálně-kulturní prostředí 

 

Stejně jako demografické prostředí zasahuje do celkového obrazu obce a výrazně 

ovlivňuje její vnímání veřejností. Pojem sociálně kulturní prostředí zahrnuje kulturu, vzdělání, 

tradice města, regionu, národa, rodinné vztahy, obecné zvyklosti, ale i změny hodnotových 

preferencí. Správné vyuţití kulturních a historických tradic obce můţe přispět ke zvýraznění 

image obce a také odlišit ji od jiných.
 
[2] 

I kdyţ Opava patří spíše mezi středně velká města, jak jsem jiţ zmiňovala dříve,  

kulturně je na tom velmi dobře. Přesto ţe uţ samotné historické kulturní stavby se mají čím 

chlubit, nezůstalo město pouze u jejich obvyklého vyuţívání, ale vytváří nové, mnohdy 

překvapivé koncepty, obohacující kulturu města. 

 

Tab. 2.3 Počet kulturních zařízení v Opavě  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Risy [online]. 2006 [cit. 2011-03-26]. Risy obce Opava. Dostupné z WWW: 

<http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=505927#kultura>.

Kulturní zařízení 
Počet 
budov 

Veřejná knihovna vč. poboček 10 

Stálá kina 2 

Multikino 0 

Divadlo 2 

Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 3 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 3 

Kulturní zařízení ostatní 22 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 6 

Zoologická zahrada 0 

Sakrální stavba 23 

Hřbitov 8 

Krematorium 0 

Smuteční síň 1 
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Jak lze vyčíst z Tab. 2.3, Opava má téměř kaţdou kulturní oblast zastoupenou hned 

několika budovami. Obyvatelé si tedy mohou vybírat, kterou kulturní instituci navštíví, coţ 

má zcela jistě na návštěvnost kulturních akcí ve městě pozitivní dopad. Podrobnější 

charakteristika kultury města Opavy se nachází v kapitole 2.3. 

 

Opava nabízí všechny stupně vzdělání od základního aţ po vysokoškolské, které 

reprezentuje Slezská univerzita. „Jen několik málo měst v České republice má tu čest nést 

přídomek univerzitní. Opava o toto privilegium usilovala po celá desetiletí marně, získala jej 

konečně 9.července 1991.“
2
 

 

2.2.5 Přírodní prostředí 

 

Pod přírodní prostředí spadá umístění obce v regionu, její velikost, klimatické 

podmínky, přírodní zdroje, dopravní moţnosti, úroveň technické infrastruktury, moţnosti 

zapojení do mezinárodních aktivit, ekologické podmínky jak pro obyvatele, návštěvníky, tak 

pro stávající i potenciální podnikatele. Přírodní prostředí je velmi často rozhodujícím 

faktorem při rozhodování podniků o umístění v obci, nebo pro usídlení obyvatel či 

návštěvnost turistů.
 
[2] 

 

Velmi často se Opavě říká město parků a zeleně. Pokud bychom se totiţ podívali na 

Opavu z velké výšky, viděli bychom velkou spoustu zelených míst, které představují parky, 

sady, jednoduše příroda. Zelené parky ještě v mnoha případech zdobí krásná architektonika. 

Mezi ty nejznámější určitě patří socha Petra Bezruče ve Dvořákových sadech, socha bohyně 

Céres umístěna v Sadech Svobody, moderní bronzové sochy Ptáci na Ptačím vrhu a mnoha 

dalších. Nejnavštěvovanějším místem z oblasti volného času jsou určitě Městské sady, kde si 

přijdou na své jak milovníci sportu, procházek i krásné přírody. Je zde kvalitní cesta přímo 

volající po bruslích či kolech a jsou zde i ideální podmínky pro příjemné letní procházky. 

Součástí parku je Městské koupaliště a také zbrusu nová víceúčelová hala nebo skatepark 

v jejím sousedství oblíbený především u teenagerů.
 
[6]  

                                                             
2
 PAVELČÍKOVÁ N. Opava, dáma věčně mladá. 1.vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. 

ISBN 978-80-904734-0-9, str.84 
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Město nikdy nepatřilo k významným průmyslovým centrům a nikdy zde nebyl 

vybudován těţký průmysl, který by prostředí trávil smogem a dalšími exhalacemi. Opava byla 

vţdy spíše středisko úřadů a veřejných institucí, školství a kultury.
 
[6] 

Opava je velice přehledné a útulné město, díky čemu si uţ v minulosti vyslouţila 

přídomek „bílá“. Je to město splňující podmínky pro kvalitní bydlení.  

„Dobré podnikatelské prostředí, kvalitní veřejná správa a stabilizovaný pracovní trh 

přinesly Opavě v roce 2008 v krajském kole celorepublikové soutěţe prestiţní titul Město pro 

byznys, udělovaný týdeníkem Ekonom.“
3
 

 

2.2.6 Technologické prostředí 

 

Technologické prostředí určuje obecný vývoj vědy a techniky. Jedná se především o 

vyuţití poznatků vědy a techniky pro řízení obce (vytvoření vnitřního i vnějšího informačního 

systému, vyuţití komunikační techniky k propagaci obce apod.).
 
[2]

 
 

Město se propaguje především prostřednictvím svých oficiálních webových stránek 

www.opava-city.cz, kde návštěvníky vítá úvodní stránka s aktuálními informacemi. Dále uţ je 

pouze na něm, kam z poloţek menu zamíří. Jsou mu k dispozici sekce: aktuality, radnice, o 

městě, cestovní ruch, doprava, kultura, ochrana obyvatel, podnikání, rozvoj města, sociální 

věci, sport, školství, ţivotní prostředí a zajímavé odkazy. Město také poskytuje 

prostřednictvím stránek zpravodaj statutárního města Opavy s názvem Hláska ve formátu 

PDF k volnému staţení. Zpravodaj vychází kaţdé úterý a informuje o veškerém dění ve 

městě, především o tom kulturním. 

Zajímavostí v informačním systému města je zcela jistě zvukový informační panel, 

který je umístěn na Horním náměstí po boku Magistrátu města, věţe Hlásky. Tato tabule 

s podrobným plánem města společně s „našprtanou“ historií vás informuje opravdu o všem. 

 

                                                             
3 PAVELČÍKOVÁ N. Opava, dáma věčně mladá. 1.vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. 

ISBN 978-80-904734-0-9, str.66 

http://www.opava-city.cz/
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2.3 Charakteristika kulturního života v Opavě 

 

Opava si udrţuje výsadní postavení kulturního centra regionu. V této kapitole se 

zmíním a přiblíţím ty nejvýznamnější kulturní instituce města. 

 

2.3.1 Obecní dům 

 

Zatímco v jiných městech se budovaly hlavně nové bankovní domy, Opava z kdysi 

nejvýznamnější banky, Státní banky československé, vytvořila v roce 2009 Obecní dům, který 

se rozprostírá na samotném vrchu nejfrekventovanější ulice jménem Ostroţná. Návštěvníci 

mohou nahlédnout do Sálu purkmistrů, který je vhodný pro koncerty a společenská setkání. 

V prvním patře se lze nalézt stálou expozici o historii města, jejíţ součástí je tzv. „Klenotnice 

města“, která vznikla symbolicky z původního bankovního trezoru. O další patro výše se 

nachází moderní výstavní prostor, ke kterému přísluší terasa a zázemí vhodné pro pořádání 

větší kulturní akce, který se dá také pronajmout. Samozřejmě nechybí stylová kavárna s letní 

terasou, která je umístěna hned v přízemí budovy. 

Součástí Obecního domu je také moderně zařízený klub Art, nabízející návštěvníkům 

dokumentární a krátkometráţní filmy a klubová divadelní představení, rockové, jazzové či 

hip-hopové koncerty apod. 

 

2.3.2 Divadlo 

 

Opava se řadí k nejstarším divadelním městům v česku. Původní budova divadla byla 

dobudována v roce 1805 a od roku 1989 nese název Slezské divadlo Opava. Opavské divadlo 

se můţe chlubit svými dvěma kompletními soubory – činoherním a operním, doplněným. 

Divadelní soubory se zúčastnily spousty domácích přehlídek a přivezly si z nich nejednu 

prestiţní cenu. Jednou z nejvýznamnějších je Cena Thálie 2004, kterou získala pěvkyně 

Katarína Jorda Kramolišová za nejlepší ţenský pěvecký výkon. Opavské divadlo se také 

účastní prestiţních praţských festivalů, jako je „Opera“ a „České divadlo“, Mezinárodního 

hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, či festivalů v Pardubicích a ve Zlíně. V divadle 
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působí velká spousta nadaných herců a najdou se zde i dost známé tváře. Momentálně 

v divadle opakovaně působí herec Lukáš Hejlík, který je spíše známý pod jménem Tomáš 

Meduna ze seriálu Ošklivka Katka.  

Zmínila bych pár velmi zdařilých představení, kde určitě patří pohádka Popelka, 

kterou umělci Slezského divadla předvedli pod širým nebem, dále mimořádně úspěšná 

komedie Natěrač, dále z baletu Kladivo na čarodějnice, nebo projekt Shake´n´spear, tedy 

uvedení pěti her geniálního dramatika Williama Shakespeara v jedné sezóně. V divadle si na 

chuť přijdou opravdu všichni. Časté jsou také školní návštěvy divadla, které si sama velice 

dobře pamatuji. 

V Opavě nechybí ani loutkové divadlo, které uvedlo stovky premiér a tisíce 

představení nejen pro děti. Bezpočetněkrát zde vystupovala opavská rodačka Iva Bittová, 

která v Opavě vyrůstala. Mezi nejzdařilejší bych zařadila představení Perníková chaloupka, O 

prolhané koze, pohádku O Plačkovi a spoustu dalších. Bohuţel v dnešní době oblíbenost 

loutkového divadla spíše klesá a navštěvují jej spíše školky a školy. 

 

2.3.3 Kino 

 

Naopak trošku modernějším a mezi mládeţí oblíbenějším kulturním vyţitím je 

návštěva kina. Po dlouhá léta si obyvatelé Opavy mohli vybrat hned ze dvou klasických kin, 

Elektrou a Mírem. V nedávné době se však rozloučili s kinem Elektra, které bylo po dlouhá 

léta stánkem opavského filmového klubu. Ale ani kino Mír se nemůţe chlubit velkou 

návštěvností. Příčinou je jeho zastaralé vybavení a hlavně to, ţe mladí lidé preferují spíše 

multikina a proto z velké části vyjíţdějí za filmy do blízkého Cinestaru v Ostravě. Za krátký 

čas se i Opava bude pyšnit svým vlastním multikinem v jiţ zmiňovaném obchodním a 

zábavním centru Opava Plaza. 

2.3.4 Dům umění 

 

Dále bych velice ráda uvedla Dům umění, jehoţ prostory výtvarné školy jsem po celá 

léta s radostí navštěvovala. Ovšem kromě výtvarného umění nabízí tato původní budova 

dominikánského kláštera také výstavní prostory a stále častěji se zde pořádají koncerty 

nejrůznějšího charakteru. 
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2.3.5 Slezské zemské muzeum 

 

Opava se dále můţe pochlubit nejstarším muzeem v česku, jimţ je Slezské zemské 

muzeum. Sbírkově i expozičně patří k nejpestřejším muzejním domům. Během posledních 

dvaceti let uspořádalo muzeum řadu pozoruhodných výstav. Např. v roce 1995 měli 

návštěvníci moţnost vidět velmi přesné a do nejmenších detailů propracované plastikové 

modely bojových technik 2. světové války. V roce 2004 rozhodně nemohlo být zapomenuto 

190. výročí Slezského zemského muzea, které bylo doprovázeno výstavou pod názvem 

Z historie Gymnazijního muzea v Opavě, jelikoţ se tak muzeum v letech 1814 jmenovalo. 

V posledních letech pak patřila mezi nejúspěšnější výstava Vánoce se Slezskou tvorbou, kde 

si návštěvníci mohli prohlédnout nejnovější kolekce vánočních ozdob a také si mohli zkusit 

namalovat svou vlastní skleněnou kolekci. 

 

2.3.6 Městský dům kultury Petra Bezruče 

 

Dříve budova Obchodní a ţivnostenské komory, dnes Městský dům kultury Petra 

Bezruče, se stala dějištěm mnoha koncertů, varhanních soutěţí i různých společenských 

událostí a obřadů. Ve dvou sálech v prvním poschodí se odehrávají koncerty. Varhanní sál 

patří neodmyslitelně k dominantám Opavy, pořádají se zde krom koncertů váţné hudby také 

především svatební obřady a významné společenské události. Prostory přísálí jsou určeny k 

pořádání společenských schůzek, přednášek nebo jiných komorních akcí. Součástí budovy je 

také menší, ale zato velkolepý salónek, který je určen k pořádání společenských schůzek, 

přednášek či jiných komorních akcí. 

Sídlí zde i Knihovna Petra Bezruče, která vedle klasických zápůjček pořádá řadu akcí 

pro nejmenší i zasvěcené čtenáře.  

 

2.3.7 Víceúčelová hala 

 

Opavě dlouhou dobu chyběla sportovní hala, která by se krom sportu dala vyuţít také 

pro kulturní účely, jako jsou výstavy, veletrhy a především koncerty pro početnou diváckou 

http://www.okpb.cz/webit2/index.php
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obec. Tento nedostatek byl odstraněn v roce 2002, kdy v Městských sadech vyrostla stavba 

městské víceúčelové haly k pořádání všech halových sportů a kulturních i společenských akcí. 

Od roku 2003 zde můţe své sportovní a kulturní záţitky proţívat více jak tři tisíce sedících 

diváků. Hala je jednou z nejmodernějších v celé české republice. Konala se zde spousta utkání 

a v roce 2004 dokonce finále Evropské ligy ve volejbale muţů. Vystupovala tady velká 

spousta hudebních hvězd, jako například Lucie Bílá, Karel Gott, Helena Vondráčková, Aneta 

Langerová, Jaromír Nohavica, skupiny Divokej Bill, Čechomor a další.  

 

2.3.8 Stříbrné jezero 

 

Místo bývalého lomu, kde se těţil sádrovec, dnes aţ 600m dlouhé a 200m široké 

krásně lesklé Stříbrné jezero. Návštěvnost jezera stále roste a s velkou pravděpodobností se dá 

tvrdit, ţe zde chodí více lidí, neţ na Opavské či blízké Hradecké koupaliště. Avšak zelená 

travnatá plocha kolem jezera neslouţí jen jako místo na deky a opalování. Konají se zde 

kulturní akce nejrůznějšího typu, především koncerty. Velmi oblíbené se staly také srazy 

motorek, které se na Sádrovně konají kaţdým rokem v dubnu. 

 

2.3.9 Festivaly 

Město Opava pořádá kaţdoročně velkou spoustu festivalů, které se převáţně konají 

v samotných centrech města. Těmito centry jsou Horní a Dolní náměstí. Více informací o 

festivalech ve městě a náměstích v přílohách. 

 

„Opava – město, které díky bohaté nabídce zajímavostí rozhodně stojí za to navštívit“. 

Tak hodnotili Opavu respondenti ankety časopisu Travel in the Czech republic a v roce 2007 

jí zvolili jako nejkreativnější místo Moravskoslezského kraje a jedno z patnácti 

nejpřitaţlivějších míst v České republice.[6]
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

 

Je všeobecně známo, ţe kaţdý poskytovatel sluţby chce, aby jeho sluţba byla nejen 

kvalitní, ale aby také byla dobře přijata spotřebiteli, tedy zákazníky. V této kapitole se tedy 

budu zabývat otázkou spokojenosti zákazníka, jak této spokojenosti dosáhnout a především 

jak se můţe kvantifikovat, neboli měřit. 

 

3.1 Spokojenost zákazníka 

 

Norma ČSN EN ISO 9000 uvádí definici pojmu spokojený zákazník jako: „Vnímání 

zákazníka týkající se stupně splnění jeho poţadavků.“ 

 

Všeobecně spokojenost  je pocit, kdy je člověk, tedy v našem případě zákazník, 

šťastný, ţe odstranil nějaký nedostatek a byl zároveň uspokojen jeho kupní motiv. Jedná se 

tedy o odstranění určité potřeby jedince. [7] 

 

3.1.1 Maslowova pyramida potřeb 

 

Abraham Maslow vytvořil jiţ velice dobře známou teorii pyramidy potřeb, řadící 

potřeby člověka do na sebe navazujících stupňů. 

Maslowova hierarchie potřeb vyplývá ze dvou základních předpokladů [7]: 

 Člověk je neustále nespokojený a jeho potřeby se odvíjejí do toho, co jiţ má a 

co vlastní. Chování jedince mohou ovlivnit pouze zatím neuspokojené potřeby. Jinými 

slovy: potřeba, která je u zákazníka uspokojená, pro něj jiţ není motivem. To vede 

k tomu, ţe obchodníci mají neustále nový prostor pro hledání dalších moţností uspokojení 

potřeb klienta. 
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 Potřeby člověka lze seřadit do určité hierarchie, jejímţ grafickým zobrazením 

je pyramida (viz Obr. 3.1). Jakmile je jedna potřeba uspokojena, objeví se druhá, obvykle 

na vyšší úrovni a zajišťující vyšší stupeň kvality ţivota. 

 

Potřeby vznikají z pocitu nedostatku, tedy z pocitu, ţe nám něco chybí, ţe bychom 

něco rádi měli. Ale to, ţe bychom něco rádi měli, ještě zdaleka neznamená, ţe si daný 

výrobek, či sluţbu skutečně koupíme. Velkou roli při rozhodování o koupi hraje motiv. Motiv 

je určitý podnět, popud k tomu, abychom skutečně něco chtěli koupit. Motivy nám tedy 

přeměňují všeobecné potřeby na konkrétní přání, která bychom rádi uskutečnili.  

 

Obr. 3.1 Hierarchie potřeb podle Abrahama Maslowa 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ekonomikon [online]. 2011 [cit. 2011-02-23]. Maslowova pyramida potřeb. Dostupné z WWW: 

<http://www.ekonomikon.cz/ekonomika/maslowova-pyramida>. 

 

Jednoduše řečeno Maslowova pyramida potřeb vychází z toho, ţe kaţdý člověk má 

konkrétní potřeby, které nejsou uspokojeny. Proto vţdy pociťuje určitou nespokojenost se 

svou momentální situací a jeho chování je ovlivněno těmito neuspokojenými potřebami. 

Jakmile jsou však tyto potřeby uspokojeny, objeví se opět další, které jsou v pyramidě 

znázorněny o stupeň výše a jsou tedy z hlediska uspokojení náročnější. 
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3.1.2 Druhy spokojenosti 

 

Je samozřejmé, ţe ne vţdy se můţeme setkat se stejnou mírou spokojenosti zákazníka. 

Jednou můţe být příjemce sluţby ne zcela spokojen, jindy můţe být sluţbou přímo nadšen. 

Podle typu zákazníkova uspokojení můţeme rozlišit několik druhů spokojenosti [4]: 

 Potěšení zákazníka – je situace, kdy realita převyšuje jeho očekávání. 

Zákazník je tedy více neţ spokojen s tím, co obdrţel. 

 Naprostá spokojenost zákazníka – představuje vyrovnaný stav mezi tím, co 

zákazník chtěl dostat a co získal. 

 Limitovaná spokojenost – je naopak situace, kdy realita nedosahuje toho, co 

zákazník chtěl dostat. Zákazník můţe být do určité míry spokojen, ale spokojenost je o 

dost niţší, neţ u předchozích dvou bodů. 

 

3.2 Poměřování spokojenosti 

 

Zde se nám objevuje otázka, podle čeho posuzovat skutečnou spokojenost zákazníka.  

„Je zřejmé, ţe pojem spokojenost je výsostně subjektivní kategorie, která má výrazně 

individuální obsah a její hodnocení se proto pohybuje na výrazně individuální škále.“
4
 Proto 

je vţdy velmi důleţité uvaţovat nad tím, ve vztahu k čemu člověk svojí spokojenost 

poměřuje. 

 

Nejčastěji lidé poměřují míru své spokojenosti se sluţbou dle následujících kritérii 

[5]: 

 Ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena - 

většina zákazníků má více či méně konkrétní představu o tom, jak má výrobek, nebo 

                                                             
4
 NOVÝ, I.; PETZOLD, J.  (NE)spokojený zákazník - náš cíl?!:Jak získat zákazníka špičkovými 

službami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 160 s. ISBN 80-247-1321-7. 
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sluţba vypadat a jakým způsobem mu má být zprostředkována. Převáţně se na nákup 

těší, coţ je spojováno s pozitivními představami a příjemnými pocity. Mnohdy 

očekávání zákazníka hraničí se sněním, coţ neodpovídá realitě. I zjištění, ţe 

zákazníkova očekávání jsou nereálná, je velmi hodnotné. Pak je nejen moţné, ale i 

vhodné na to zákazníka upozornit s tím, ţe doporučíme jiné řešení, i za cenu případné 

ztráty jednoho obchodního případu. Můţe to přinejmenším zabránit pozdějším 

nedorozuměním, která jsou nejen lidsky nepříjemná, ale znamenají obvykle i ztrátu 

důvěry a tedy i zákazníka, a to jednou provţdy. 

 Ve vztahu k předchozím zkušenostem - Mnozí zákazníci mají 

s poskytováním příslušné sluţby jiţ předchozí konkrétní zkušenosti. Tyto zkušenosti 

určitým způsobem proţili, zhodnotili a zcela určitě pak tyto zkušenosti ovlivňují kaţdé 

jejich další nákupní chování. Zákazník buď staví na předchozích pozitivních a 

zkušenostech a chce je identicky zopakovat nebo dokonce ještě dále posunout do 

pozitivnější polohy, nebo se naopak chce předchozí zkušenosti vyhnout a hledá 

odlišnou či zcela opačnou variantu poskytované sluţby. Chce se předchozí zkušenosti 

hlavně vyvarovat. 

 Ve vztahu k ceně – cena je velmi důleţitým faktorem, který ovlivňuje 

celkovou spokojenost. Cena má svoji absolutní a relativní hodnotu. Jak si všichni 

dobře pamatujeme z Mikroekonomie A, absolutní cena je cena vyjádřena v peněţních 

jednotkách, kdeţto relativní cena je cena vyjádřena v poměru k ceně jiného zboţí nebo 

jiné základně. Stále se ještě lze setkat s názory, ţe cena a kvalita spolu nijak 

nesouvisejí. A něco na těchto myšlenkách bezpochyby pravdivé je, ale obecně se dá 

říct, ţe s rostoucí cenou rostě také pravděpodobnost toho, ţe sluţba či produkt bude 

kvalitní. 

 Ve vztahu k všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům – zákazník často očekává něco, co je pro něho a jeho okolí obvyklé a 

samozřejmé. Odvolává se tedy vědomě i nevědomky na určité všeobecně uznávané 

normy či zvyklosti. Kaţdý jedinec je příslušníkem několika sociálních skupin a tyto 

skupiny vyznávají určité pravidla, normy a předpisy, které musí a chce příslušník 

dodrţovat. Konkrétní výrobek či poskytovaná sluţba je tak velmi často posuzovaná 

právě z úhlu pohledu zvyklostí či standardů těchto sociálních útvarů. 

 Ve vztahu k uspokojení momentálních potřeb – potřeby jsou silnou 

zbraní, která hýbe motivací kaţdého jedince. Je to jakási vnitřní síla, která člověka 

postrkuje k určitému jednání, tedy i nákupu. Pokud člověk pocítí nějaký nedostatek, 
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vzniká potřeba a tu je třeba co nejrychleji odstranit, tedy danou potřebu uspokojit. 

Jednou z takových situací je nákup zboţí či sluţby. 

 Ve vztahu k určitému problému, zde nabídne jeho řešení – kaţdý 

člověk se čas od času ocitne tváří v tvář určitému problému. Jedním z řešení problému 

můţe být koupě určitého produktu nebo vyhledání sluţby. Stále se více potvrzuje, ţe 

pokus se podaří prostřednictvím nabídnuté sluţby problém odstranit či vyřešit, 

spokojenost zákazníka obrovsky roste. 

 Ve vztahu ke druhým lidem – spokojenost zákazníka je velmi často 

ovlivňována druhými lidmi. Nejde jen o to, jak bude na výrobek či sluţbu reagovat 

sám zákazník, ale o to, co na to řeknou a jak danou sluţbu vyuţijí děti, partner, rodiče 

atd. 

 

3.3 Jak dosáhnout spokojenosti zákazníka 

 

Hlavním předpokladem pro dosaţení spokojenosti u zákazníka je určitě kvalitní péče, 

která musí být vedena jak od vstupu zákazníka do naší prodejny, aţ do ukončení prodeje a 

ještě dlouho poté. „Zákazník nesmí nikdy při vstupu do prodejny hned nabýt dojmu, ţe přišel 

nevhod, ţe vyrušuje, či dokonce otravuje.“
5
 Z vlastní zkušenosti však musím říci, ţe se 

personál v mnoha firmách takto chová. Prodavačky za pultem jsou často otečeni 

k zákazníkům zády jen aby si moly vyřídit svůj soukromí telefon, zaměstnanci 

v supermarketech jsou na zákazníky odměření pokud k ním přijdou pro radu a často dávají 

najevo, ţe je daná práce vůbec nebaví a nejraději by byli někde úplně jinde.  

Dalším úspěšným krokem ke spokojenosti zákazníka je dobrá znalost jeho zvyklostí, 

preferencí atd. Pokud tedy zákazníka dobře známe a staráme se o něj, máme namířeno k jeho 

spokojenosti. U některých lidí, kteří převáţně neměli zkušenosti s tvrdým konkurenčním 

prostředím, se však můţeme setkat i s tímto, poněkud špatným přístupem: „Péče o zákazníky 

neexistuje, existuje jen dodání dobré nebo špatné sluţby/výrobku“.
6
 

                                                             
5
 BRABEC, J. 33 základních rad jak pečovat o zákazníka. Brno: Computer Press, 2004. 106 s. ISBN 

80-251-0325-0, str.20 

6 SPÁČIL, A. Péče o zákazníky: Co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 116 s. ISBN 80-247-0514-1, str.9 
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Naopak lidé, kteří se jiţ dlouho pohybují v liberalizovaných odvětvích sluţeb s velkou 

konkurencí, sdílejí názor, ţe kaţdý krok, který ve společnosti učiní, je vlastně péče o 

zákazníky, nebo vytváří předpoklady pro tuto péči. 

 

3.3.1 Základní principy péče o zákazníky 

Existuje několik principů, pomocí kterých pečujeme o zákazníky a dosahujeme tak 

jejich spokojenosti [7]:  

 Otevřenost – zákazník se na prodejce obrací jako na nejlepšího 

dodavatele sluţby. A čím otevřeněji se se svou ţádostí svěří, tím snadněji bude 

poskytovatel schopen této jeho potřebě vyhovět. Tato otevřenost vede 

k dlouhodobému partnerství a především k dobrým obchodním vztahům. 

 Proaktivita -  je pochopitelné, ţe pro dodavatele je mnohem snazší 

„jen“ reagovat na podněty od zákazníka. Ovšem opačný proces, tedy předvídavost co 

zákazníka můţe trápit a co můţe od nás očekávat, ocení zákazním několikanásobně 

více. Součástí proaktivity je pravidlo prvního kontaktu dodavatele, coţ znamená, 

pokud se vyskytne jakákoli objektivní věc mezi dodavatelem a zákazníkem, dodavatel 

se obrací na zákazníka jako první. 

 Férovou – v obchodním vztahu můţe dojít k situacím, kdy dodavatel 

bude mít moţnost vytěţit, ponechá-li si informace sám pro sebe, nebo vyuţije kličky 

v obchodních podmínkách či dokonce dočasné krize u zákazníka. Takové jednání 

vnímá zákazník jako „nefér“ a chce se tomu vţdy vyhnout. 

 Znalost zákazníka – je velice důleţité znát toho, kdo od nás nakupuje. 

Jaké má zvyklosti, poţadavky, potřeby. A je jedno, jestli se jedná o jednotlivce, 

mikrosegmenty, či segmenty. 
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3.3.2 Poznání zákazníka 

„Pokud chceme pochopit zákazníka, nejlépe bude, kdyţ si řeknete, ţe jste to vy nebo 

já.“
7
 

S velkou oblibou se pouţívají dva různé termíny pro zákazníky, a to spotřebitel a 

firemní zákazník. Liší se od sebe tím, ţe spotřebitel označuje zákazníka, který produkt 

potřebuje pro uspokojení jedné ze svých potřeb, či potřeb rodiny. Zatímco firemní zákazník 

kupuje přímo, či nepřímo produkt, aby mohl sám lépe vyrábět, nebo poskytovat sluţby. 

 

Zákazníci procházejí třemi etapami cyklu [7]: 

 Hledání – jedná se o fázi, kde zákazníkovi vznikne potřeba a hledá 

nejlepší cestu, jak tuto potřebu uspokojit. Velikou roli zde hraje přesný popis potřeby a 

podle toho, jak je potřeba popsána si zákazník vytvoří seznam vyhovujících a 

dostupných dodavatelů. Na základě otázek, které si sám klade, potom vybere ze 

seznamu toho nejlepšího. 

 Konzumace – fáze konzumace slině ovlivňuje vůli zákazníka 

k opakovaným nákupům. Tato fáze není příliš ovlivnitelná marketingem, ale můţeme 

zde pouţít jiţ zmiňované nástroje péče o zákazníka (např. majitel restaurace se přijde 

zákazníka zeptat, zda proběhlo vše v pořádku, vyjádří tím zájem a případně se dozví 

důvody nespokojenosti atd.). 

 Hodnocení – zde zákazník hodnotí, zda zkušenost se sluţbou splnila 

jeho očekávání, či naopak. Právě zde je důleţité, jestli původní očekávání nebylo příliš 

vysoké, zda byly případné stíţnosti včas odstraněny, jak reagoval dodavatel na změny 

v očekávání atd. 

                                                             
7
 SPÁČIL, A. Péče o zákazníky: Co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 116 s. ISBN 80-247-0514-1, str.21 
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3.3.3 Strategie vztahů se zákazníky 

 

Zákazníci se navzájem od sebe liší, je tedy samozřejmé, ţe se vyvíjí odlišně i vztahy 

s nimi. Ke kaţdému konkrétnímu zákazníkovi by se měl vyvíjet jedinečný vztah. Je tedy 

velmi nepravděpodobné, ţe by všechny vztahy se zákazníky mohly být úspěšně řízeny 

stejným způsobem. Velká spousta společností však řídí své vztahy se zákazníky s pouţitím 

jednoho procesu. Jinak řečeno společnosti uvaţují v tomto směru stejně, jakoby obsluhovali 

průměrného zákazníka. „A co je horší, tento způsob uvaţování můţe vést k tomu, ţe na 

velkou část zákaznické základny bude aplikován proces, který bude těţkopádný a 

komplikovaný a který zákazníci ani neocení.“
8
 

 

Strategie vztahů se zákazníky se dělí do tří kategorií [3]: 

 Strategie sponky-sepnutí – zákazník se zde přizpůsobuje procesům 

společnosti. Ta mu nabízí své procesy a zákazník přizpůsobuje své vlastní procesy. 

 Strategie zdrhovadla-propojení – zákazník i společnost přizpůsobí 

své procesy tak, aby do sebe zapadaly. Cílem této strategie je, aby se ze vztahů 

vyloučily nepotřebné činnosti. 

 Strategie suchého zipu-přimknutí – společnost zde přizpůsobuje své 

procesy procesům zákazníka. Hraje tedy podle scénáře zákazníka. 

                                                             
8 STORBACKA, K.; LEHTINEN, J.R. Řízení vztahů se zákazníky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 

2002. 159 s. ISBN 80-7169-813-X. str.101 
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Obr. 3.2 Strategie vztahů z pohledu požadavků na přizpůsobení 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STORBACKA, K.; LEHTINEN, J.R. Řízení vztahů se zákazníky. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2002. 159 s. ISBN 80-7169-813-X. str.103 

 

3.3.4 Marketing spokojenosti zákazníka 

Všeobecně můţeme rozlišit dva druhy marketingu spokojenosti zákazníka [3]: 

 Vnímavý marketing, který zjišťuje, jaká mají zákazníci přání, a 

uspokojuje jejich deklarované potřeby. 

 Kreativní marketing, jehoţ hlavním cílem je uspokojovat vyšší formy 

potřeb (reálná a vyšší přání). 

 

„Cílem zákaznicky orientovaného marketingu je udrţet si stávající a získat nové 

zákazníky, přičemţ průzkumy ukazují, ţe udrţet si stálého zákazníka je aţ pětkrát levnější neţ 

získat nového. To je příčinou toho, ţe se firmy a organizace snaţí mít stálého spokojeného 

zákazníka, který si bude opakovaně kupovat vyzkoušené jak starší, tak i nové vylepšené 

produkty a nebude vyhledávat podobnou nabídku u konkurence. 

Další nezbytnou podmínkou dobře fungujícího marketingu je neustále vyhodnocování 

spokojenosti zákazníků. „Je dokázáno, ţe 95% nespokojených zákazníků si firmě nestěţuje, a 

raději odejde ke konkurenci, ale další výzkumy ukazují, ţe 70% zákazníků zůstane věrných, 

pokud je jejich reklamace vyřízena rychle a k jejich spokojenosti.“
9
 Dále je zjištěno, ţe 

                                                             
9
 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. 

ISBN 978-80-247-2724-0, str.21 
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spokojený zákazník se kladně vyjádří před dalšími třemi lidmi, o své nespokojenosti se 

sluţbou, či produktem řekne v průměru dalším jedenácti lidem. Je-li reklamace vyřízena 

bezproblémově a rychle, řekne to minimálně pěti dalším lidem, coţ je opět pozitivní 

reference. 

 

Zákaznicky orientovaná marketingová koncepce pouţívá integrovaný marketing, 

který zahrnuje [3]: 

 Externí marketing – trh okolí firmy, tedy vše, co si představíme pod 

marketingem v uţším slova smyslu. 

 Interní marketing – vše, co se týká činností uvnitř firmy nebo 

organizace, neboť i to se zprostředkovaně bude dotýkat zákazníků. 

 

Prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků dosahuje firma či organizace zisků a 

to jak finančních (trţby), tak zprostředkovaně (dotace, dary a sponzorské příspěvky). 

 

3.4 Měření spokojenosti zákazníků 

 

V této kapitole půjde především o způsoby měření spokojenosti zákazníků. Představím 

zde metody vyuţívané k měření a indexy, pomocí kterých se spokojenost měří. 

  

3.4.1 Metody měření spokojenosti 

Zde bych uvedla čtyři běţně pouţívané metody měření spokojenosti [14]: 

 

 Pouze–spokojenost – jde o průzkum spokojenosti zákazníka, kdy se od 

respondentů čeká, aby zaznačili, jak dobře si podnik vede v řadě vlastností, na 

sedmibodové Likertově škále, kde hodnota jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a 

hodnota sedm naopak naprostému nadšení. Velmi hojně se také pouţívá škála 
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pětibodová. Průměrné hodnoty u daných vlastností se sečtou a tu vlastnost, která má 

nejniţší skóre, je třeba vylepšit. Velkou nevýhodou ale je, ţe tato metoda 

nezohledňuje důleţitost jednotlivých vlastností pro zákazníka. 

 Diferenční analýza – tato metoda posunuje průzkum o velký krok dále. 

Jedná se o takový princip, ţe u kaţdého respondenta se počítá rozdíl mezi skórem 

důleţitosti a skórem spokojenosti. Důleţitost pro respondenta je také měřena na 

Likertově škále, kde hodnota jedna tentokrát znamená zcela nedůleţitá, sedm naopak 

velmi důleţitá vlastnost.  

 Model důležitost-spokojenost (D-S) – model D-S vyuţívá 

kvadrantovou mapu k označení oblastí vyţadujících zlepšení v oblasti spokojenosti 

s důleţitosti u různých měřených vlastností. Od diferenční analýzy, která zkoumá 

rozdíl mezi spokojenosti a důleţitosti, se liší model D-S tím, ţe zkoumá vztah mezi 

těmito jevy. Výsledky se spíše neţ na základě vypočtené numerické hodnoty určují 

grafickým znázorněním. Cílem je nalézt vlastnosti, které se nacházejí v druhém 

kvadrantu „zlepšit“, viz obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Model důležitost-spokojenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Svět kvality [online]. 2006 [cit. 2011-01-12]. Jednejte ke spokojenosti zákazníka. Dostupné z 

WWW: <http://www.eiso.cz/digitalAssets/4053_Svet34-40.pdf>. 
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 Multiplikativní přístup – tento přístup vyuţívá důleţitost jako velmi váţenou 

proměnnou. Pomocí rozdílu mezi nejvyšším moţným hodnocením spokojenosti a 

zákazníkovým vnímáním výkonnosti podniku, tedy hodnocením spokojenosti, se vypočítá 

skóre nespokojenosti. Toto skóre se potom váţí podle skóre důleţitosti. 

 

3.4.2 Indexy měření spokojenosti 

 

Výsledky měření spokojenosti se velice často publikují pomocí indexů. Mezi 

nejpopulárnější patří American Costumer Satisfaction Index (ASCI od roku 1994) a European 

Costumer Satisfaction Index (ESCI od roku 1999).  

Metoda ESCI pozoruje celkem sedm faktorů, které mají vliv na celkovou spokojenost 

zákazníka [13]: 

 Image 

 Očekávání 

 Vnímání kvality 

 Vnímání hodnoty 

 Spokojenost zákazníka 

 Stíţnosti zákazníka 

 Loajalitu zákazníka 

Tato metodika výzkumu přináší měřitelné a porovnatelné výsledky. 

 

Přestoţe americké a evropské indexy spokojenosti zákazníka jsou běţně pouţívanou 

metodou, slouţí spíše jako tzv. vysvědčení neţ jako nástroje pro označení oblastí vyţadujících 

zlepšení.[2] Po ukončení průzkumu spokojenosti zákazníka chtějí vedoucí pracovníci vědět 

mnohem víc, neţ na jaké skóre dosáhla jejich společnost.  
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3.5 Důsledky spokojenosti zákazníka 

 

Spokojený zákazník se pozná snadno na první pohled jiţ v prodejně [5]: 

 Má dobrou náladu 

 Při komunikaci s prodejcem je slušný aţ uctivý 

 Sám vyhledává a pojmenovává pozitiva výrobku či sluţby 

 Bagatelizuje, aţ přehlíţí nedostatky 

 Těší se na vyuţití výrobku nebo sluţby, kterou zakoupil 

 Slibuje předat doporučení svým přátelům a příbuzným 

 Atd. 

 

Toto jsou typické projevy chování spokojeného zákazníka v prodejně. Otázkou však 

stále zůstává, zda zákazníkova spokojenost přetrvá i do období, kdy zakoupený produkt či 

sluţbu zákazník doma pouţije, zda přetrvá i do doby, kdy začne uvaţovat nad vydanými 

penězi, které chybí v peněţence či na účtu. Je tedy dobré hledat cesty směřující ke 

dlouhodobé spokojenosti zákazníků, která se zpravidla projevuje dalšími, mnohdy i 

odlišnými formami chování vůči prodejci, neţ setrvat u spokojenosti momentální [5]: 

 Doporučuje prodejce svým známým 

 Vrací se opakovaně ke svému prodejci při dalších nákupech 

 Přichází pro radu, pokud se potřebuje orientovat v technických parametrech 

sloţitějších výrobků 

 Cítí se být trvale spokojený nejen s výrobkem, ale i s celkovým nákupem 

 Je ochoten spolupracovat s prodejcem při vyplňování různých anket, dotazníků 

 Uvádí prodejce jako pozitivní příklad při různých diskusích, debatách v soukromí 

rodiny i v širší veřejnosti. 

 

Staré přísloví říká: “Spokojený zákazník nakoupí znovu, nadšený zákazník 

přijde nakoupit se svými přáteli.“
10

 

                                                             
10 NOVÝ, I.; PETZOLD, J.  (NE)spokojený zákazník - náš cíl?!:Jak získat zákazníka špičkovými 

službami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 160 s. ISBN 80-247-1321-7, str.45 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 

V této kapitole bude ojasněno, jak výzkum probíhal a jak se postupně naplňoval cíl mé 

práce. Samostatný výzkum se skládá ze dvou fází, přípravné a realizační, které podrobněji 

rozepíšu v následujících podkapitolách. 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Na přípravnou část je kladen velký důraz, musí se připravit dobré zázemí pro 

realizační fázi. Příprava na realizační část zahrnuje definici cíle výzkumu, zdroje dat, ze 

kterých bylo při tvorbě této práce čerpáno, časový harmonogram činností a dále plán 

výzkumu, který dále popisuje objekt zkoumání, způsob sběru dat, metodu analýzy a provedení 

kontroly srozumitelnosti dotazníku. 

 

4.1.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zjistit míru spokojenosti obyvatel Opavy s kulturou ve městě, 

tedy jak jsou obyvatelé s kulturou spokojeni, případně nespokojeni a na základě těchto 

zjištěných údajů navrhnout případné doporučení. Tyto doporučení by měly přispět k větší 

spokojenosti obyvatel s kulturním vyţitím ve městě. 

 

4.1.2 Zdroje dat 

 

Zdroje dat potřebné k vypracování mé práce byly čerpány jak z primárních, tak i 

sekundárních zdrojů. 

Primární informace jsem zjišťovala v marketingovém výzkumu pomocí dotazníků, 

tedy metodou dotazování, a byly vyuţity pro mou praktickou část práce. 

Sekundární informace byly vyuţity pro celou teoretickou část mé práce. Tyto 

informace jsem zajišťovala především pomocí odborných knih, knih o Opavě a také 

z internetových zdrojů. 
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4.1.3 Časový harmonogram 

Přípravná a realizační část dohromady probíhala v období od měsíce října do dubna a 

pokryla celkem 30 týdnů. Přípravná fáze trvala o celý 1 měsíc méně neţ realizační a probíhala 

přibliţně od října do prosince. V lednu potom navazovala realizační část, která přibliţně trvala 

zbylé 4 měsíce, tedy do dubna. Jednotlivé činnosti a jejich časová náročnost jsou podrobně 

popsány v Tab. 4.1 . 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností  

 

 

4.1.4 Plán výzkumu 

 

Objekt zkoumání 

Cílovou skupinou pro můj výzkum byli především obyvatelé města Opavy a lidé, kteří 

do Opavy pravidelně dojíţdějí alespoň po dobu dvou let. Období dvou let jsem zvolila proto, 

ţe je zde velká pravděpodobnost, ţe tito lidé uţ Opavu znají, navštěvují zde kulturní akce a 

také uţ měli šanci navštívit akce, které se konají jedenkrát do roka, alespoň dvakrát (Vánoční 

a Velikonoční trhy). 

Týdny / Činnosti  
Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PŘÍPRAVNÁ 
FÁZE                                                             

Definování cíle                                                             

Plán výzkumu                                                             

Tvorba dotazníku                                                             
Pilotáž                                                             

REALIZAČNÍ 
FÁZE                                                             

Sběr údajů                                                             

Zpracování údajů                                                             

Analýza údajů                                                             
Návrhy a 
doporučení                                                             
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 Základní soubor, ze kterého jsem vybírala respondenty, činí necelých 60 000 

obyvatel.  

Výběrový soubor by mělo tvořit 100 aţ 150 respondentů. Osloveno bylo však 170 

respondentů, jelikoţ musím počítat s tím, ţe ne všichni oslovení budou ochotni dotazník 

vyplnit a někteří pro mne nebudou významní, tzn. nebudou obyvatelé či víceletí návštěvníci 

Opavy. 

 

Způsob sběru dat 

Pro sběr primárních informací jsem zvolila metodu osobního dotazování 

prostřednictvím dotazníku (viz příloha). Dotazník obsahuje 21 otázek, které byly pečlivě 

zváţeny a zpracovány, aby vypověděly co nejvíce informací o spokojenosti respondenta 

s kulturním ţivotem v Opavě. Proto bylo často pouţité škály a baterie. 

Výzkum je kvantitativního charakteru a respondenti budou z cílové skupiny vybíráni 

technikou vhodné příleţitosti. 

 

Pilotní výzkum 

„Pilotáţ“ probíhala v posledních třech prosincových týdnech a byla prováděna na 

vzorku o velikosti 10 respondentů. Ti byli tvořeni z rodiny, známých a přátel, o kterých vím, 

ţe mi sdělí svůj vlastní názor. Z pilotního výzkumu vyplynulo pár nedostatků. Jednalo se 

především o otázku č. 2, kde respondenti nevěděli, jak mají jednotlivé činnosti oznámkovat, 

dále u otázky č. 15 jsem musela rozšířit výběrovou škálu o plakáty a letáčky, jelikoţ jsem 

byla upozorněna, ţe tato moţnost zde chybí. 
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4.2 Realizační fáze 

 

Sběr údajů probíhal od začátku ledna do půlky února roku 2011 na území statutárního 

města Opava a v jeho blízkém okolí. 

 

4.2.1 Velikost výběrového souboru 

Osloveno bylo 170 respondentů, přičemţ 21 z nich nebyli ochotní se na výzkumu 

podílet a ze zbylých 149 respondentů 29 neţilo ve městě Opava ani jej nenavštěvovali 

minimálně po dobu dvou let, tedy nebyli pro výzkum významní. Výběrový vzorek tedy činní 

120 respondentů. 

Při osobním dotazování se objevily menší problémy. Respondentům připadal často 

dotazník velmi sloţitý a to především díky tomu, ţe si nepřečetli pořádně zadání a díky tomu 

se často doptávali na škálu odpovědí apod. Ţádné větší problémy při dotazování nevznikly. 

 

4.2.2 Struktura výběrového vzorku 

Sloţení výběrového vzorku je rozloţeno dle kategorií pohlaví, věková kategorie, 

nejvyššího dosaţeného vzdělání, povolání a hrubého měsíčního příjmu. 

 

Tab. 4.2 Struktura výběrového vzorku dle pohlaví a věku 

pohlaví věková kategorie 

muži ženy 26 let a méně 27-40 let 41-55 let 56 let a více 

32,50% 67,50% 36,67% 26,67% 28,33% 8,33% 

 

U věkové kategorie došlo ke spojování skupin, jelikoţ věková kategorie 0-18 let je 

zastoupena velmi malým procentem, které by pro výzkum nemělo ţádny význam. Skupina 

byla spojena s následující věkovou kategorií a byla vytvořena nová kategorie 26 let a méně. 
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Tab. 4.3 Struktura výběrového vzorku dle různých kategorií 

nejvyšší dosažené vzdělání socio-ekonomické zařazení 

ZŠ,vyučen SŠ VŠ a VOŠ student zaměstnaný nezaměstnaný senior 

13,3% 60,8% 25,8% 24,2% 70,0% 1,7% 4,2% 

hrubý měsíční příjem 

do 5 000 Kč 5 001-10 000Kč 10 001-20 000 Kč 20 001-30 000 Kč 30 001 Kč a více 

21,7% 11,7% 50,0% 14,2% 2,5% 

 

U kategorie nejvyššího dosaţeného vzdělání došlo ke sloučení skupin základní a 

vyučen, jelikoţ obě skupiny byly příliš malé.  

Dále v socio-ekonomickém zařazení se sloučily skupiny zaměstnaný a podnikatel ze 

stejného důvodu jako u předchozího slučování. Zvaţovala jsem také sloučení skupin 

nezaměstnaný a senior, ale kvůli velké rozdílnosti skupin jsem tak neučinila. 

U kategorie hrubého měsíčního příjmu mohlo dojít také ke sloučení skupin 20 001-

30 000 Kč a 30 001 Kč a více, jelikoţ zastoupení této poslední skupiny je velmi malé. Mohla 

být vytvořena nová skupina 20 001 Kč a více, ale nakonec jsem uznala, ţe toto peněţní 

rozpětí je příliš velké a s touto skupinou 30 001 Kč a více budu ještě v následujících krocích 

pracovat. 

 

4.2.2 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

 

Všechna data získána z dotazníků byla primárně zpracována pomocí programu 

Microsoft Excel, kde jsem také tvořila veškeré tabulky a grafy. 

U všech otázek byly zjišťovány absolutní četnosti a u vyhovujících otázek také 

četnosti relativní. Ve všech případech bylo provedeno třídění 1.stupně. U věku a hrubého 

měsíčního příjmu bylo pouţito třídění 2.stupně. 
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5 VÝSLEDKY SPOKOJENOSTI OBČANŮ S KULTURNÍM 

ŽIVOTEM 

 

V této kapitole budou vyhodnocovány jednotlivé otázky dotazníku. Nejprve bude 

vyhodnocen celkový zájem respondentů o kulturu, dále návštěvnost jednotlivých kulturních 

akcí a institucí, spokojenost s kulturním ţivotem, kulturními oblastmi a jednotlivými 

kulturními institucemi. 

První otázka v dotazníku je pouze otázka filtrační. Zjišťuje, zda respondent bydlí či 

dojíţdí do Opavy alespoň po dobu dvou let, tedy zda je pro výzkum významný. 

 

5.1 Zájem o kulturu 

 

Při zjišťování, jak respondenti nejraději tráví svůj volný čas, měli k jednotlivým 

aktivitám přiřadit známku od 1 do 5 jako ve škole, přičemţ kaţdou známku směli pouţít jen 

jednou. Toto kritérium jednoho pouţití známky je zde velice rozhodující, jelikoţ respondent 

můţe mít v oblibě všechny činnosti, ale musí je oznámkovat opravdu od nejoblíbenější po 

nejméně oblíbenou. 

Z výsledků vyplynulo, ţe respondenti nejraději tráví volný čas se svými kamarády, 

známými a rodinou. 57,5% respondentů přiřadilo této činnosti známku 1, tedy ohodnotila ji 

jako nejoblíbenější činnost ve svém volném čase. Po součtu všech známek a zprůměrování 

tato činnost získala průměrnou známku 1,8 a stala se nejoblíbenější ze všech činností (viz 

Obr. 5.1). 

Další oblíbenou skupinou činností s průměrnou známkou 3,1 je TV, PC a odpočinek. 

Podobně jsou na tom i zbylé 3 aktivity, které se od sebe svými průměrnými známkami moc 

neliší. Kultura (3,3) jako oblíbená činnost ve volném čase skončila na čtvrtém, předposledním 

místě, hned za sportem (3,3). Nejméně oblíbenou skupinou aktivit jsou příroda a procházky 

(3,5). 
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Obr. 5.1 Trávení volného času 

 

 

V jedné z dalších otázek byl zjišťován zájem respondentů o jednotlivé kulturní oblasti, 

přičemţ kaţdý respondent směl vybrat pouze jednu oblast, o kterou se nejvíce zajímá (viz 

Obr. 5.2). 

 

Obr. 5.2 Zájem o kulturní oblasti 
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Z obrázku lze vyčíst, ţe nejvíce respondentů (26,7%) se zajímá o hudbu. 20% 

dotazovaných projevilo svůj zájem o divadlo, o film se zajímá 19,2% dotazovaných. Tanec 

(11,7%) a výtvarné umění (10,8%) uváděli respondenti nejméně. 11,7% respondentů také 

uvedlo, ţe se nezajímá o ţádnou kulturní oblast. 

 

Dále jsem se také pokoušela zjistit, zda občané souhlasí s výstavbou nového 

nákupního a zábavního centra Opava Plaza, kde se mimo jiné také otevře historicky první 

multikino ve městě. Na otázku, co si respondenti myslí o plánované výstavbě centra, mohli 

odpovídat trojím způsobem. Buď mohli s výstavbou souhlasit a podpořit ji, nebo ji zavrhnout, 

či označit moţnost „je mi to jedno“.  

72,5% dotazovaných výstavbu multikina podporuje a těší se na něj. Zjištěné procento 

je vysoké, proto je více neţ jasné, ţe otevření nového centra s multikinem bude v Opavě 

dobře přivítáno. Pouhých 15% s výstavbou nesouhlasí. Z celé 1/3 (33,33%) tuto skupinu 

odpůrců tvoří lidé starší 56 let, jak bylo zjištěno z třídění 2.stupně dle věku respondentů. Toto 

zjištění se však dalo předpokládat a to hned z několika důvodů. Staří lidé neznají nové 

technologie, nemají rádi a změny a spíše neţ k moderním věcem tíhnou k těm tradičním.  

Naopak výstavbu nejvíce podpořili respondenti mladší 26 let, jak se také dalo 

předpokládat. 41,4% dotazovaných, kteří souhlasí s multikinem ve městě je právě mladší 26 

let. Mladí lidé ţijící v Opavě často vyjíţdějí za filmem do nedalekého Cinestaru v Ostravě a 

bylo by samozřejmě pro ně pohodlnější, kdyby Opava měla své vlastní multikino. 

Zbylých 12,5% dotazovaných zvolilo moţnost „je mi to jedno“.  

Odpovědi respondentů jsou graficky zpracovány v následujícím obrázku 5.3. 



36 
 

Obr. 5.3 Názor na otevření multikina ve městě 

 

 

Prostřednictvím další otázky bylo zjišťováno, zda se respondenti také účastní 

kulturních akcí v blízké Ostravě a jestli častěji, stejně, nebo méně neţ v Opavě (viz Obr. 5.4). 

 

Obr. 5.4 Návštěvnost kulturních akcí v Ostravě 

 

Rovných 36% respondentů Ostravu z důvodu konání kulturní akce nenavštěvuje. Opět 
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ţe staří lidé nebudou dojíţdět do Ostravy z důvodu časového, pohodlí a spousta lidí v této 

věkové skupině nejsou aktivními řidiči. 

33,3% dotazovaných navštěvuje město Ostravu méně neţ Opavu z důvodu konání 

kulturní akce, 15,8% jí navštěvuje z toho samého důvodu poměrně stejně, jako Opavu a 15% 

dokonce častěji. 

Opět největší počet odpovědí „navštěvuji častěji neţ v Opavě“, bylo naměřeno ve 

věkové kategorii do 26 let. Tito lidé mají buď k dispozici dopravní prostředek, nebo jezdí do 

Ostravy vlakem, a jelikoţ jsou to z velké části ještě studenti, mají cestu vlakem za velmi 

zvýhodněnou cenu.  

 

Bylo také zjišťováno, jaké jsou nejčastější zdroje informací o kulturním dění v Opavě. 

Respondenti měli u této otázky vybrat jednu, nebo více moţností, jak se nejčastěji o kulturním 

dění ve městě dozvídají (viz Obr. 5.5). 

 

Obr. 5.5 Zdroje informací o kulturním dění 

 

 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe se nejčastěji respondenti dozvídají o kulturním dění ve 
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informací o kulturním dění, zaškrtlo pouze 16,7% respondentů. Na posledních místech se 

umístily moţnosti „přímo od kulturní instituce“ a „z jiných zdrojů“. 

Zpravodaj Hláska je nosičem informací nejvíce pro věkovou skupinu 56 let a více, jak 

jsem zjistila z třídění 2.stupně dle věku respondentů. Celých 80% dotazovaných spadajících 

do této věkové kategorie zvolilo právě moţnost zpravodaj Hláska. 

65,9% respondentů spadající naopak do nejmladší věkové kategorie ( 26 let a méně) 

jsou nejčastěji informováni o kulturním dění od svých přátel a známých. 

Z letáčků a plakátů se o kulturním dění nejčastěji dozvídá věková kategorie 41 – 55 

let. 44,1% respondentů spadající do této skupiny zvolilo právě tuto moţnost. 

 

5.2 Návštěvnost kulturních akcí a institucí 

 

V šetření bylo mnohdy také zjišťováno, zda respondenti dané kulturní akce a instituce 

vůbec navštěvují a pokud ano, tak teprve poté mohou vyjádřit svou spokojenost s akcí či 

institucí. Je logické, ţe lidé, kteří nemají zkušenost s akcí a instituci nikdy nenavštívili, 

nemohou uvádět svou spokojenost. 

V prvé řadě jsem zjišťovala, jak často v průměru respondenti vůbec navštěvují kulturní 

akce (viz Obr. 5.6). 

 

Obr. 5.6 Průměrná návštěvnost kulturních akcí  
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Z šetření vyplývá, ţe největší část respondentů (43,3%) navštěvuje kulturní akce 

v průměru jednou za čtvrt roku, tedy za 3 měsíce. Tato hodnota není pro kulturní oblast přímo 

uspokojivá. Ovšem 30% dotazovaných průměrně navštěvuje kulturní akce jednou do měsíce, 

tedy 3x častěji. 13,3% respondentů zajde na nějakou kulturní akci v průměru 1x ročně a jen 

velmi nízké procento (4,2%) dotazovaných navštěvuje kulturní akce v průměru 1x týdně. 

Něco málo přes 9% respondentů zvolilo moţnost jiné, kde nejčastěji uvedli časové období 1x 

za 2 roky a 2x ročně. 

Nejčastěji v průměru navštěvují kulturní akce respondenti, spadající do hrubé 

příjmové kategorie 20 001Kč aţ 30 000Kč. Překvapivě druhými nejčastějšími návštěvníky 

kulturních akcí jsou lidé s hrubým příjmem do 5 000Kč. Naopak nejhůře s návštěvností na 

tom jsou respondenti, jejich hrubý měsíční příjem spadá do skupiny 5 001Kč aţ 10 000Kč. 

Dále jsem se zajímala, zda dotazovaní minimálně jednou navštívili nějakou 

z uvedených kulturních akcí (viz Obr. 5.7). 

 

Obr. 5.7 Návštěvnost vybraných kulturních akcí 
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Další z otázek směřovala k návštěvnosti konkrétních kulturních institucí (viz Obr. 5.8). 

 

Obr. 5.8 Návštěvnost vybraných kulturních institucí 

 

 

Z obrázku 5.8 vyplývá, ţe nejvíce navštěvovanou institucí je Víceúčelová hala, 

navštívilo jí 57,5% dotazovaných. Tato hala slouţí především ke konání koncertu, výstav 

apod. Slezské zemské muzeum uţ minimálně jednou navštívilo 42,5% respondentů a nově 

otevřený Obecní dům 41,7%. Městský dům kultury Petra Bezruče navštívila jen čtvrtina 

dotazovaných a na posledním místě, co se týká návštěvnosti, skončil Dům umění (19,2%). 

 

5.3 Spokojenost s kulturou ve městě 

 

Hned na úvod bylo zjišťováno, zda jsou respondenti obecně spokojeni s kulturním 

ţivotem ve městě Opava (viz Obr. 5.9). 
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Obr. 5.9 Spokojenost s kulturním životem ve městě 

 

 

Z obrázku lze lehce vyčíst, ţe velká většina (71,7%) respondentů je s kulturním 

ţivotem v Opavě spíše spokojena. Toto vysoké procento samo o sobě představuje vyspělost 

kulturního vyţití v Opavě. Velmi překvapivé také je, ţe nikdo z dotazovaných nezvolil 

moţnost, ţe je s kulturním ţivotem ve městě rozhodně nespokojen. Pouze 15% respondentů 

zvolilo moţnost „spíše ne“, zatím co 13,3% zaškrtlo moţnost „rozhodně ano“. 

Nejvíce jsou v průměru s kulturou ve městě spokojeni lidé do 26 let, tedy především 

studenti. Jejich průměrná známka spokojenosti činí 1,9. Naopak nejméně spokojeni s kulturou 

jsou obyvatelé spadající do věkové kategorie 41 – 55 let (2,1). Ovšem průměrné známky obou 

věkových skupin se od sebe zase aţ tak moc neliší. 

 

Bylo tedy zjištěno, ţe obyvatelé města Opavy jsou převážně s kulturním ţivotem ve 

městě spokojeni. 

 

Z dalšího obrázku 5.10 lze vyčíst odpovědi respondentů na otázku, zda jim připadá 

některá kulturní oblast v Opavě nedostatečná. Respondenti mohli označit více moţností. 
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Obr. 5.10 Nedostatečná kulturní oblast ve městě 

 

 

46,7% respondentů, tedy téměř polovina dotazovaných, odpovědělo, ţe jim v Opavě 

nepřijde ţádná kulturní oblast nedostatečná. Zbylá část dotazovaných uvedlo některou 

z kulturních oblastí jako nedostatečnou. 35% respondentů zvolilo oblast filmu, 21,7% uvedlo 

tanec, 12,5% hudbu, 8,3% výtvarné umění a pouze 3,3% uvedlo divadlo. 

 

U stejných kulturních oblastí jsem také zkoumala zájem (viz minulá kapitola 5.1) a 

spokojenost občanů s těmito oblastmi. Míru spokojenosti mohli respondenti opět uvádět na 

škále 1 aţ 4, kdy platily tyto kritéria: 1- velmi spokojen/a, 2- spíše spokojen/a, 3-spíše 

nespokojen/a a 4- velmi nespokojen/a.  

 

Průměrné ohodnocení jednotlivých oblastí znázorňuje následující obrázek 5.11. 
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Obr. 5.11 Spokojenost s kulturními oblastmi 

 

Nejlépe ohodnoceno bylo divadlo. Získalo průměrnou známku 1,5 a dá se tedy tvrdit, 

ţe obyvatelé města jsou s ním nejvíce spokojeni. Divadlo, také jako jediná kulturní oblast, 

získalo průměrnou hodnotu pod 2 celé, všechny ostatní oblasti tuto hodnotu přesahují, některé 

značně. Výtvarné umění získalo průměrnou hodnotu 2,1 a hned za ním se umístila hudba 

s hodnotou 2,2. Poslední dvě oblasti, tanec a film, se umístily nejhůře. Film představující 

v Opavě především kino Mír ve velmi zastaralém stavu, získalo průměrnou hodnotu 2,8 a řadí 

se tedy na poslední místo. 

 

Obr. 5.12 Spokojenost s kulturními akcemi 
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Spokojenost se všemi kulturními akcemi byla velmi dobrá, jelikoţ všechny akce krom 

jedné získaly průměrnou hodnotu spokojenosti pod dvě celé. V průměru byli tedy respondenti 

s kulturními akcemi více neţ spíše spokojeni. 

Nejvíce navštěvované trhy skončily také při hodnocení spokojenosti velmi dobře. 

Získaly průměrnou známku 1,7 a řadí se tak na pozici druhé akce, se kterou jsou respondenti 

nejvíce spokojeni. Průměrnou hodnotu 1,5 získaly koncerty, které jsou také hojně 

navštěvovány. Průměrné hodnoty výstavy a festivalu se od sebe neliší, podobně jako u 

návštěvnosti, kdy šlo o pár procent. 

Kino a divadlo se s příznivou hodnotou 2,0 i tak řadí na poslední místo.  

 

Další otázky byly směřovány ke konkrétním institucím ve městě. Respondenti měli 

odpovídat na otázku, zda dané instituce jiţ navštívili (viz kapitola 5.2) a pokud ano, měli opět 

vyjádřit spokojenost a to s vybavením dané instituce a s atraktivností akce, která právě 

v instituci probíhala (viz Obr. 5.13). Spokojenost byla opět vyjadřována na škále 1 aţ 4. 

 

Obr. 5.13 Spokojenost s kulturními institucemi 

 

Je velmi zajímavé, ţe právě nejméně navštěvovaný Obecní dům byl ohodnocen 

nejlépe a respondenti jsou jak s vybaveností, tak s atraktivností konané akce v této instituci 

nejvíce spokojeni. Obecní dům je nový, kdysi zde sídlila pobočka Komerční banky. Je to 

moderní stavba a proto lidé vybavenost hodnotí kladně.  

1,4 1,4

1,8

2,2 2,1

1,5
1,6 1,6

1,8

2,0

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Obecní dům Víceúčelová 
hala

Městský dům 
kutlury 

P.Bezruče

Slezské 
zemské 

muzeum

Dům umění

P
rů

m
ě

rn
á 

h
o

d
n

o
ta

 o
d

p
o

vě
d

í

Vybavenost/vzhled

Atraktivnost akce



45 
 

Ţádná průměrná hodnota opět nepřekračuje hodnotu tří, dá se tedy tvrdit, ţe 

respondenti jsou v průměru s kulturními institucemi spíše spokojeni. 

Nejvíce navštěvovaná Víceúčelová hala se umístila těsně za Obecním domem a její 

průměrné hodnoty jsou velmi nízké. Vybavenost haly je kvalitní, a jelikoţ stavba není příliš 

stará, tak také vzhled budovy je velmi uspokojivý.  

Nejhůře ohodnocený vzhled a vybavenost získalo nejstarší muzeum v česku, které 

však nedávno prošlo celkovou rekonstrukcí. 

 

5.4 Kino a divadlo 

 

Obecně je známo, ţe je kino častěji navštěvováno neţ divadlo. Tento jev se dá 

vysvětlit hned několik důvody. Jednak je kino modernější a hraje se v něm více filmů neţ 

v divadle představení, diváci tedy mají moţnost výběru z několika filmů, které v kině běţí. 

Kino většinou preferují mladší lidé. Povaţují ho za formu odpočinku, nemusí se nijak strojit 

jako do divadla atd. 

V Opavě je návštěvnost kina a divadla téměř vyrovnaná. Je to jednak vinou zastaralé 

budovy kina, starých sedaček a nekvalitního promítání v kině. Jednou z moţností také je, ţe 

lidé raději vyjíţdějí do multikina Cinestar v Ostravě, jak uţ jsem výše zmiňovala.  

Návštěvnost kina a divadla v Opavě zobrazuje následující obrázek 5.14. 
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Obr. 5.14 Návštěvnost kina a divadla 

 

Prostřednictvím jedné z otázek bylo zjišťováno, zda respondenti navštívili za poslední 

dva roky kino či divadlo, a pokud ano, měli uvést, jak byli spokojeni s jednotlivými prvky. 

Dva roky byly zvoleny proto, ţe divadlo procházelo rekonstrukcí a vybavenost, ceny i 

personál se mohou za dobu delší neţ dva roky hodně změnit. 

Respondenti měli hodnotit spokojenost s jednotlivými prvky kina a divadla na škále 1- 

velmi spokojen/a aţ 4-velmi nespokojen/a. 

Spokojenost respondentů, kteří divadlo a kino za poslední dva roky navštívili, je 

zpracována do obrázku 5.15. 

 

Obr. 5.15 Spokojenost s jednotlivými prvky u kina a divadla 
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Z šetření bylo zjištěno, ţe největším problémem je vybavenost kina Mír v Opavě. 

Respondenti hodnotili pohodlí v tomto kině velmi záporně a průměrná hodnota tohoto prvku 

dosahuje 3,5. Kino je opravdu velice zastaralé a opotřebované sedačky jsou velmi nepohodlné 

a nepěkné.  

Divadlo je vybaveno mnohem lépe a velice pohodlně. Odráţí se to také na průměrné 

hodnotě pohodní 1,6. 

Kvalita filmu v kině také není zrovna nejlepší, jelikoţ kino pouţívá stále starší 

techniku a lidé jsou často zvyklý na čistý obraz z kina z Ostravy a jiných měst. To kinu na 

atraktivitě také nepřidá. 

Herci v divadle podávají opravdu profesionální výkony, potvrdili to také respondenti 

mého výzkumu, kteří je ohodnotili průměrnou hodnotou 1,5. 

Průměrná hodnota ceny vstupu u kina mírně přesahuje hodnotu dvě celé, čímţ 

respondenti také dávají najevo svou mírnou nespokojenost. 

Obdobně s cenou vstupu je na tom i divadlo. 

S ochotou personálu jak u kina, tak u divadla, jsou respondenti spíše spokojeni. 

 

 

5.5 Vánoční a Velikonoční trhy 

 

Velmi oblíbené v Opavě jsou Velikonoční a Vánoční trhy. Trhy jsou kaţdoročně 

konány na Horním a Dolním náměstí, přičemţ pozornost se v poslední době spíše poutá na 

náměstí Dolní. 

 Z výzkumu bylo zjištěno, ţe respondenti častěji navštěvují trhy Vánoční. Podrobnější 

informace o návštěvnosti trhů ukazují grafy 5.16 a 5.17. 
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Obr. 5.16 Návštěvnost Vánočních trhů 

 

 

 

Obr. 5.17 Návštěvnost Velikonočních trhů 

 

 

Kaţdoročně Vánoční trhy navštíví více neţ 80% respondentů. Ty Velikonoční víc neţ 

70% respondentů. Tyto údaje svědčí o oblíbenosti trhů. 

Pomocí třídění 2.stupně dle hrubého měsíčního příjmu jsem chtěla zjistit, jaký má vliv 

příjem respondenta na návštěvnost trhů. Nejméně častěji navštěvují trhy lidé s příjmem do 

5 000Kč, coţ se dalo předpokládat, jelikoţ nemají moc finančních zdrojů a nemohou si tak 

dovolit utrácet za lákavou nabídku občerstvení a sortimentu ze stánků na trzích.  

Naopak nejvěrnější příjmovou skupinou se stala kategorie s respondenty s hrubým 

příjem 10 001Kč aţ 20 000Kč. 85% respondentů spadající právě do této příjmové kategorie 

navštěvuje Vánoční trhy kaţdoročně, a 75% dotazovaných navštěvuje kaţdoročně trhy 
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Velikonoční. Tato příjmová skupina získala ve výzkumu největší zastoupení respondentů a 

proto je pro trhy velmi příznivé, ţe tato skupina je navštěvuje nejčastěji. 

Dotazovaní měli dále uvádět svou spokojenost s jednotlivými prvky trhů na škále od 

1(velmi spokojen/a) do 4(velmi nespokojen/a) s ohledem na to, zda jsou trhy konány na 

Horním či Dolním náměstí. Data jsou zpracovány do obrázku 5.18. 

 

Obr. 5.18 Spokojenost s jednotlivými prvky trhů 

 

Největším problémem, který jde jednoznačně z grafu vyčíst, jsou ceny zboţí a 

občerstvení na trzích. Z vlastní zkušenosti vím, ţe jsou mnohokrát přehnané a spousta lidí 

není ochotna za zboţí tak vysokou sumu zaplatit. Ceny zboţí a občerstvení jsou pro 

respondenty vyrovnané jak na Horním, tak na Dolním náměstí a svou nespokojenost s nimi 

vyjádřili průměrnou známkou 2,8.  

Průměrná hodnota pestrosti nabídky jak na obou náměstích se pohybuje těsně pod 

hodnotou dvě celé, takţe zde ţádná průměrná nespokojenost nevládne. 

Ostatní prvky jsou na tom podobně, ţádná uţ nepřesahuje hranici mezi spokojeností a 

nespokojeností (hodnota 2). 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Z výsledků, které jsem získala prostřednictvím mého výzkumu, bych ráda navrhla a 

doporučila tyto opatření. 

 

6.1 Kino 

 

Kdyţ měli respondenti vybrat kulturní oblast, která je ve městě nedostatečná, nejvíce 

jich označilo moţnost „film“. Tento nedostatek je velmi spjat se zastaralým kinem Mír, který 

je nejen špatně vybaven, ale s kvalitou filmu také velice zaostává. Jedním z moţností, jak 

vyřešit tento problém, je co nejrychleji otevřít obchodní a zábavní centrum Opava Plaza v čele 

s novým, prvním multikinem v Opavě.  

 

Další z moţností je poţádat město o příspěvek na rekonstrukci a nevyhovující kino 

Mír opravit a nově vybavit. Pokud by probíhala petice za rekonstrukci uţ tak zchátralého 

kina, spousta lidí by se pod ní určitě podepsalo. 

Jednou z moţností jak získat peníze na opravu je poţádat město o grant na opravu kina 

Mír. Statutární město Opava podporuje kulturu formou grantů. Grantové okruhy vyhlašuje a 

schvaluje Zastupitelstvo kaţdý rok. V grantových programech pro rok 2011 ze dne 21.2.2011, 

kdy se konalo 3.zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy, se poskytly dotace celkem 

za 740 000 na podporu kultury ve městě.[11] Město by však spíše mohlo poţádat o dotace 

z EU na rozvoj kultury ve městě, kdy by město poslalo návrh na spolufinancování opravy 

kina Mír, přičemţ by 30% nákladů pokrylo město samo a zbylých 70% by pokryly právě 

dotaze z EU. 

 

Velkým hitem v poslední době jsou také letní kina, která Opava moc nepořádá. Tato 

akce by se mohla konat přes letní měsíce jeden vyhrazený den v týdnu, vţdy kaţdý týden. 

Místem pro tuto akci jako stvořené by mohly být Městské sady. Na velké travnaté plochy se 

vejdou spousty laviček, či dek a na velkém promítacím plátně by se mohly promítat 
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nejrůznější filmy. Vstupné by se nevybíralo, jelikoţ by se předpokládalo, ţe si diváci určitě 

zakoupí nějaké občerstvení, které by bylo umístěno ve stáncích všude kolem 

 

Respondenti nebyli také přímo spokojeni s cenou vstupů do kina. Dle mého názoru jim 

vadilo platit tolik peněz právě za tak špatné pohodlí a kvalitu. Proto by se mělo kino snaţit 

dávat cenu přiměřenou jeho vybavení. Po jiţ zmiňované úpravě a rekonstrukci by si kino 

mohlo dovolit také zvýšit vstup a lidé by určitě neměli připomínky. 

 

6.2 Tanec 

 

Při zjišťování spokojenosti respondentů s jednotlivými kulturními oblastmi, se nejhůře 

umístilo právě kino a hned po něj tanec. Je pravdou, ţe se moc tanečních vystoupení v Opavě 

nekoná. A přitom je zde spousta tanečních souborů. A to jak klasických, tak moderních. Pár 

let zpět, kdyţ jsem byla členkou právě moderního tanečního souboru, bylo běţné, ţe jsme 

s celým týmem při kaţdé příleţitosti vystupovaly buďto na náměstí, nebo v obchodních či 

kulturních domech. Kolemjdoucí lidi to velmi zaujalo a diváků čím dál víc přibývalo. 

Navrhovala bych, aby se tato vystoupení začala znovu pořádat. Město by mohlo navázat 

kontakty s některými tančeními soubory a začít je zvát na nejrůznější kulturní akce. 

Tanečníkům by připadala část ze vstupu, a pokud by se jednalo o neziskové kulturní akce, 

měli by alespoň občerstvení zdarma. 

 

6.3 Pestré informace o kultuře 

 

Z šetření vyplynulo, ţe nejvíce respondentů se dozvídá o kulturním dění od svých 

přátel a známých (55,8%) a také ze zpravodaje Hláska (43,3%), stejně jako z letáčků a plakátů 

(39,2%). Proto by informace právě na těchto nosičích měly být pestré, přesné a 

nepřehlédnutelné. 
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Zpravodaj Hláska vychází kaţdé úterý, a proto by se zde měl objevovat týdenní 

kulturní program. Ovšem tento problém je uţ dávno vyřešen a informace o kultuře jsou ve 

zpravodaji velmi dobře rozvrţeny. 

Větší váhu bych přikládala letáčkům a plakátům, kterých po Opavě moc vystavených 

není. Mohlo by se vyuţít jakéhokoliv volného místa na umístění pestrých a poutavých 

plakátů. 

Navrhovala bych vytvořit jednu velkou kulturní informační tabuli, kterou bych 

umístila vedle nově vybudovaného Obecního domu na samém vrcholu nejfrekventovanější 

ulice Ostroţné. Tuto tabuli by spravovalo město a staralo by se o to, aby na tabuli byly jen ty 

nejaktuálnější plakáty. Tabule by byla samozřejmě zabezpečena sklem a zámkem, aby nikdo 

nemohl plakáty strhnout. V Opavě sice existuje pár míst, kde se čas od času lepí plakáty 

týkající se kulturního dění ve městě, ale jedná se jen o velké dřevěné plochy polepené vším 

moţným a navíc na nefrekventovaných místech. 

 

6.4 Zviditelnit stránky města 

 

Z výzkumu vyplynulo, ţe velmi malá část respondentů (16,7%) se dozvídá o 

kulturním dění ve městě z webových stánek města. Přitom internet je v dnešní době největším 

nosičem informací. Podle mého názoru spousta obyvatel Opavy ani nezná webové stránky 

města, nebo je vůbec nenavštěvuje. Navrhovala bych se domluvit s jinými webovými 

stránkami, např různých kulturních akcí, nebo stránky sociálních sítí a dát na tyto portály 

odkazy právě na stránky města Opavy. Samozřejmě by měly být webové stránky města vţdy 

ve zpravodaji Hláska, nebo na plakátech informující konání kulturních akcí ve městě. 

 

6.5 Zvýšit návštěvnost Obecního domu 

 

Obecní dům se v měření návštěvnosti bohuţel umístil na posledním místě. 41,7% 

respondentů jej uţ minimálně jednou navštívilo a zbytek (58,3%) dotazovaných ještě v této 

instituci nikdy nebyl. A přitom právě Obecní dům skončil na prvním místě v měření 
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spokojenosti respondentů s vybaveností instituce a s atraktivností konané kulturní akce. Byla 

by velká škoda takto krásný a nový dům nevyuţívat naplno. Proto bych doporučila přesouvat 

co největší část kulturních akcí právě do Obecního domu. Ať se zde naláká co největší 

veřejnost, která se bude určitě do moderního prostředí ráda vracet. 

 

6.6 Ceny zboží na trzích 

 

Jako jediný prvek na trzích, se kterým nejsou respondenti spokojeni, je cena zboţí a 

občerstvení. Ceny jsou často velmi přehnané. Věřím tomu, ţe je to hlavně vysokým nájmem 

za stánky, coţ je všeobecně známo.  

Navrhovala bych, aby město ve vlastním zájmu sníţilo pronájem stánků a tím 

umoţnilo prodávajícím také sníţit ceny zboţí. Návštěvníci trhů by byli spokojeni a město 

potom také. 
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7 ZÁVĚR 
 

V této bakalářské práci jsem se zabývala měřením spokojenosti občanů s kulturním 

ţivotem v Opavě. 

 

Toto téma jsem si vybrala z důvodu mé aktivní účasti na kulturním dění ve městě a 

také pro můj zájem o něj. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo prostřednictvím dotazování zjistit údaje o 

spokojenosti občanů s kulturním ţivotem ve městě Opava a při zjištění určitých nedostatků 

navrhnout vhodná opatření. 

Zajímala mě především celková spokojenost občanů, dále návštěvnost a spokojenost 

jednotlivých kulturních institucí, také spokojenost s kulturními oblastmi, jak se respondenti 

nejčastěji informují o kulturním dění apod.  

 

Pro získání primárních informací byla pouţita metoda osobního dotazování. Dotazník 

byl pečlivě sestaven tak, aby mu respondenti rozuměli a aby měl největší rozsah. 

Získané informace byly řádně zpracovány a výsledky byly v mé práci zveřejněny. 

V případě zjištěných nedostatků a problematických míst v kultuře byly navrhnuty opatření, 

které by měly slabé místa v kultuře pomoci odstranit a zlepšit tak kulturní ţivot ve městě. 

 

Zvolené téma mě velice zaujalo a díky této práci jsem nyní více informována o 

kulturním ţivotě ve městě, ve kterém bydlím. 
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Příloha č. 3 Festivaly v Opavě 

 

Po roce 1989 Opava rozšířila tradici vlastních festivalů a tím velmi obohatila kulturní 

ţivot novými podněty. Festivalů, které se konají v Opavě a jejím blízkém okolí je opravdu 

mnoho. Já se budu snaţit vystihnout ty nejvýznamnější z nich. 

 Na prvním místě bych měla určitě zmínit festival s nejdelší tradicí – Bezručovu 

Opavu. Vznikla bezprostředně po básníkově smrti a uloţení jeho ostatků na opavském 

hřbitově v roce 1958.[6] Původně šlo zcela o akci literární, ale vzhledem k tomu, ţe 

Bezruč inspiroval řadu hudebníků, výtvarných a divadelních umělců, nabyla 

charakteru festivalu multiţánrového. Konala se vţdy na podzim, kdy se do Opavy 

sjíţděla řada předních představitelů českého uměleckého světa. Po změně reţimu se 

festivalu ujalo statutární město Opava a proměnilo jej v nabídku toho nejlepšího, co 

nabízí zvolené téma.  Koncem devadesátých let se ujal dramaturgie festivalu Petr 

Rotrekl, který jej poslu se svým sborem proměnil v tematicky uzavřenou nabídku 

nejrůznějších programů, pořádaných v průběhu měsíce září.
 
[6]

 
Nabízené témata mají 

opravdu veliké rozpětí. Např. S humorem do nového tisíciletí, Pocty a chvály, Opava 

v Evropě – Evropa v Opavě, Ţena v umění, Dítě v nás, Mýty a legendy, Mezi námi 

zvířaty atd. Festival Bezručova Opava umoţňuje pozvat do města pestrou škálu 

významných hostů a umoţnit divákům proţít jak váţné, tak humorné umělecké 

záţitky. Festival vydává kaţdoročně programový bulletin, kde se zájemci mohou blíţe 

seznámit s průběhem akcí, které se budou konat nejen v hlavních stáncích opavské 

kultury, ale také například v městských kinech, prostorách škol, klubech a kavárnách, 

v parcích apod. 

 A teď k dalším břehům. Myslím tím festival Další břehy, který se zrodil v roce 1997. 

Vznikl z jednoduchého důvodu, aby mladí a nedočkaví milovníci umění nemuseli 

čekat aţ do podzimu. Tato myšlenka pořádat kaţdoročně na jaře další multiţánrový 

festival se opět zrodila v hlavně dramaturga kulturních akci Petra Rotrekla společně 

s jeho přítelem Janem Němečkem z Českého rozhlasu. „Zahrnuje divadlo, film, hudbu 

a poezii a do vínku si dal hledání, inspiraci, kreativitu a nové moţnosti komunikace 

prostřednictvím umění.“
11

 Statutární město Opava jej vţdy připravuje na měsíc duben 

                                                             
11 PAVELČÍKOVÁ N. Opava, dáma věčně mladá. 1.vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. 

ISBN 978-80-904734-0-9, str.160. 



 

a je určen především mladým příznivcům uvedených ţánrů. Od roku 1999 má kaţdý 

ročník své téma, které se pravidelně vymyká běţné tradici. Např. Vesmíry Williama 

Shakespeara, Chvála bláznovství, Krajina andělů, Na východ od ráje je polovina naší 

ruské duše apod. V posledních letech se festival inspiruje významnými evropskými 

centry umění a to především Paříţí a Benátkami. Benátky, město gondol a lagun, 

oslavila v roce 2010 opět všechna významná opavská kulturní místa pod názvem 

Benátky – město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky. Po Stříbrném jezeře se konaly 

projíţďky na originálních benátských gondolách, které nabízely nezapomenutelný 

záţitek. 

 Další kulturní akcí vyloţeně pro mladé je zcela jistě Majáles, který obnovili opavští 

studenti společně s agenturou Věţička v roce 1995. Rok co rok prochází městem a 

parky obrovské zástupy nejrůznějších masek a kostýmů, jimiţ vyjadřují studenty svůj 

postoj k aktuálnímu veřejnému a politickému dění, vysmívají se a baví obecenstvo 

netradičními nápady. Vrcholem celé akce je volba krále majálesu. 

 Od roku 2005 se zařadila Opava mezi seznam měst, která pořádají kulturní programy 

opravdu po celý rok, tedy i o letních prázdninách. Výplní právě tohoto letního času je 

Opavské kulturní léto, které přináší během prázdnin především pořady pod širým 

nebem. Zejména v Městských sadech a opavských náměstích probíhají koncerty, 

filmová představení, velkoplošné projekce hudebních událostí, country bály a taneční 

diskotéky. Velmi netradiční zajímavostí tohoto festivalu je vstup, za který se nic 

neplatí. 



 

Příloha č. 4 Horní a Dolní náměstí 

 

Opava se můţe chlubit hned několika náměstí, ovšem jen jedno z nich je povaţované 

za skutečné srdce města. Tímto základním bodem je Horní náměstí. Na náměstí se nachází jiţ 

zmiňované Slezské divadlo a na druhém konci náměstí zase Hláska. Věţ, kde uţ po dlouhá 

léta sídlí Magistrát města Opavy, přišla s novým pláštěm v roce 2006, kdy se provedla její 

celková rekonstrukce  

Velký prostor potaţený dlaţdicemi, lemovaný nejrůznějšími stromy a exotickými 

palmami přímo vybízí k pořádání společenských a kulturních akcí. Konají se zde nejrůznější 

festivaly, koncerty, majálesy, průvody atd. 

Mladším sourozencem Horního náměstí je náměstí Dolní. Vţdy se významově řadilo 

aţ na druhé místo, ale v poslední době se společensky dere do popředí. V roce 2006 nabylo 

náměstí nový vzhled a vyrostal zde velmi zajímavá, lidmi často nepochopená socha Františka 

Skály nazvaná Špion Apión. „Po lotyšské Rize, Praze a Brně se Opava stala čtvrtým městem, 

ve kterém Špion sleduje okolní dění a na kolemjdoucí dělá dlouhý nos.“
12

 Stejně jako na 

Horním náměstí se zde pořádají koncerty, průvody a především trhy, jak Velikonoční, tak 

Vánoční.  

Jednou ze zajímavostí je, ţe Opava ve velkém podporuje in-line bruslení a uţ po 

několik let pořádá akce Blade nights Opava, tedy noční bruslení Opavou. Univerzitní 

sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, agentura SportovniKurzy.cz ve spolupráci 

s radnicí, především s Městskou policií, pořádají v době od května do září pravidelné noční 

vyjíţďky na in-line bruslích. Dvanáctikilometrová trasa vede především po hlavních 

komunikacích. Bruslaři jsou doprovázeni organizátory, stráţníky Městské policie a pro 

všechny případy také vozem záchranné sluţby. Vyjíţdí se vţdy v sobotu ve 21 hodin z 

Horního náměstí.[11]
 

 

 

                                                             
12

 PAVELČÍKOVÁ N. Opava, dáma věčně mladá. 1.vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 

s. ISBN 978-80-904734-0-9, str.189. 



1 
 

Příloha č. 5 Tabulky z třídění 2.stupně 

 

Tab. č. 1: Množství respondentů souhlasící s výstavbou multikina v Opavě 

  

Věková kategorie respondentů 

26 let a méně 27 - 40 let 41 - 55 let 56 let a více 

poměr k celk.počtu ve 
skupině 81,80% 71,90% 70,60% 40% 

poměr k celk.počtu 
navštěvujících 41,40% 26,40% 27,60% 4,60% 
 

Tab. č. 2: Jak často respondenti navštěvují Ostravu z důvodu konání kulturních akcí 

  

Věková kategorie respondentů 

26 let a méně 27 - 40 let 41 - 55 let 56 let a více 

Ano, častěji než v Opavě 20,5% 15,6% 11,8% 0,0% 

Ano, poměrně stejně jako v Opavě 18,2% 18,8% 14,7% 0,0% 

Ano, ale méně než v Opavě 27,3% 40,6% 41,2% 10,0% 

Ne, nenavštěvuji 34,1% 25,0% 32,4% 90,0% 
 

Tab. č. 3: Nejčastější zdroj informací o kultuře ve městě 

  

Věková kategorie respondentů 

26 let a méně 27 - 40 let 41 - 55 let 56 let a více 

Ze zpravodaje Hláska 18,2% 40,6% 67,6% 80,0% 

Z webových stánek města 11,4% 21,9% 17,6% 20,0% 

Od přátel a známých 65,9% 50,0% 55,9% 30,0% 

Přímo od kulturní instituce 2,3% 6,3% 2,9% 0,0% 

Z letáčků a plakátů 40,9% 34,4% 44,1% 30,0% 

Z jiných zdrojů 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 
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Tab. č. 4: Jak často respondenti navštěvují kulturní akce v Opavě 

  

Hrubý měsíční příjem respondentů 

do 5 000Kč 
5 001 - 10 
000Kč 

10 001 - 
20 000Kč 

20 001 - 
30 000Kč 

30 001Kč 
a více 

Průměrná známka 
návštěvnosti (1-1x týdně, 2-
1xměsíčně, 3-1x za čtvrt 
roku, 4-1x ročně, 5-jiné) 

2,9 3,1 3 2,7 3 

 

Tab. č. 5: Průměrná spokojenost s kulturním životem ve městě 

  

Věková kategorie respondentů 

26 let a méně 27 - 40 let 41 - 55 let 56 let a více 
Průměrná známka spokojenosti 
(1-velmi spokojen/a, 2-spíše 
spokojen/a, 3-spíše 
nespokojen/a, 4-velmi 
nespokojen/a) 

1,9 2 2,1 2 

 

Tab. č. 6: Každoroční návštěvnost trhů ve městě 

  

Hrubý měsíční příjem respondentů 

do 5 000Kč 
5 001 -  
10 000Kč 

10 001 - 
20 000Kč 

20 001 - 
30 000Kč 

30 001Kč 
a více 

Každoročně Vánoční trhy 73,1% 78,6% 85,0% 82,4% 100,0% 

Každoročně Velikonoční trhy 61,5% 71,4% 75,0% 76,5% 66,7% 
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Příloha č. 6 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit a požádat Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem 
studentkou vysoké školy a pomocí tohoto dotazování zjišťuji spokojenost občanů s kulturním 
životem v Opavě. Předem děkuji za spolupráci. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na e-
mailu: J.Kolarczykova@gmail.com. Není-li uvedeno jinak, prosím zaškrtněte pouze jednu 
správnou odpověď. Vaši spokojenost prosím vyjadřujte na škále 1 – 4, kdy platí následující 
kritéria: 1– velmi spokojen/a, 2- spíše spokojen/a, 3- spíše nespokojen/a, 4- velmi 
nespokojen/a. 

 

1.   Znáte město Opavu? Pokud odpovíte Jen z doslechu, nebo Ne, neznám, prosím 

nepokračujte ve vyplňování. 

a) Ano, bydlím zde 

b) Ano, pravidelně ji navštěvuji (minimálně 2 roky) 

c) Jen z doslechu 

d) Ne, neznám 

2. Oznámkujte jako ve škole, jak nejraději trávíte volný čas (1-nejvíce oblíbená činnost, 5-

nejméně oblíbená činnost, přičemž každou známku smíte použít jen jednou): 

a) Kamarádi, známí, rodina 

b) TV,PC,odpočinek 

c) Divadlo, kino, hudba, tanec – kultura 

d) Sport 

e) Příroda, procházky 

f) Jiné ………………. 

3. Jste spokojen/a s kulturním vyžitím v Opavě? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

4. Připadá Vám některá kulturní oblast v Opavě nedostatečná? Pokud ano, uveďte prosím 

jaká. Můžete označit více možností oblastí. 

a) Ne 

Ano: 

b) Výtvarné umění 

c) Hudba 

d) Film 

e) Tanec 

f) Divadlo 
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5. Navštívil/a jste už minimálně jednou nějakou kulturní akci v Opavě? Pokud ano, uveďte 

prosím jakou a jak jste byl/a s touto akcí spokojen/a. Můžete uvést více možností. 

a) Ne 

Ano: 

 velmi spokojen/a  1 2 3 4  velmi nespokojen/a 

b) Výstava 

c) Koncert 

d) Kino/divadlo 

e) Festival 

f) Trhy (Vánoční, Velikonoční) 

g) Jiné představení ………………………. 

6. O kterou kulturní oblast se nejvíce zajímáte? Uveďte prosím také, jak jste spokojen/a 

s tím, jak moc se Opava touto oblastí zabývá.(Uveďte prosím jen jednu možnost) 

 velmi spokojen/a 1 2 3 4   velmi nespokojen/a 

a) Výtvarné umění 

b) Hudba 

c) Film 

d) Tanec 

e) Divadlo 

f) Žádná 

7. Kterou z uvedených kulturních institucí v Opavě jste už minimálně jednou navštívil/a 

z důvodu konání kulturní akce a jak jste byl/a spokojen/a s vybavením/vzhledem 

instituce a s atraktivnosti pořádané akce/představení?(můžete označit více možností, 

pokud žádnou, prosím nevyplňujte)            1-velmi spokojen/a, 4- velmi nespokojen/a 

Vybavenost/vzhled  Atraktivnost akce 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Obecní dům 

b) Víceúčelová hala 

c) Dům umění 

d) Slezské zemské muzeum 

e) Městský dům kultury P.Bezruče 

8. Navštívil/a jste už minimálně jednou za poslední 2 roky Slezské divadlo v Opavě? Pokud 

ano, uveďte prosím, jak jste byl/a spokojen/a s uvedenými prvky. 

a) Ne 

Ano: 

 velmi spokojen/a 1 2 3 4   velmi nespokojen/a 

b) Cena vstupu 

c) Vybavenost divadla - pohodlí 

d) Profesní výkony vystupujících 

e) Délka představení 

f) Ochota personálu 
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9. Navštívil/a jste už minimálně jednou za poslední 2 roky kino Mír v Opavě? Pokud ano, 

uveďte prosím, jak jste byl/a spokojen/a s uvedenými prvky. 

a) Ne 

Ano: 

 velmi spokojen/a 1 2 3 4    velmi nespokojen/a 

b) Cena vstupu 

c) Vybavenost kina - pohodlí 

d) Kvalita filmu (promítání) 

e) Délka filmu (promítání) 

f) Ochota personálu 

10. Jak často se průměrně účastníte kulturních akcí v Opavě? 

a) 1x týdně  

b) 1x měsíčně 

c) 1x za čtvrt roku 

d) 1x ročně 

e) Jiné……….. 

11. Co si myslíte o plánovaném obchodním a zábavním centru Opava Plaza(místo bývalé 

tržnice), kde mimo jiné vyroste první multikino v Opavě? 

a) Myslím si, že je to dobrý nápad, na multikino se těším 

b) Nemyslím si, že je to dobrý nápad, multikino zde nepotřebujeme 

c) Je mi to jedno 

12. Navštěvujete také kulturní akce v Ostravě? 

a) Ano, častěji než v Opavě 

b) Ano, poměrně stejně jako v Opavě 

c) Ano, ale méně než v Opavě 

d) Ne, nenavštěvuji 

13. Jak často navštěvujete Velikonoční a Vánoční trhy v Opavě? Pokud nikdy, pokračujte 

prosím otázkou č.15. 

Vánoční trhy Velikonoční trhy 

a) Každoročně 

b) Co druhý rok 

c) Příležitostně 

d) Nikdy 

14. Uveďte prosím, jak jste spokojen/a s jednotlivými prvky Vánočních a Velikonočních trhů 

s ohledem na místo konání trhů (Horní x Dolní náměstí). 1-velmi spok.,4-velmi nespok. 

Horní náměstí Dolní náměstí 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Pestrost nabídky (stánky) 

b) Ceny zboží a občerstvení 

c) Kulturní program 

d) Umístění trhů 
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15. Jak se nejčastěji dozvídáte o aktuálním kulturním dění v Opavě? 

a) Ze zpravodaje Hláska 

b) Z webových stránek města (www.opava-city.cz) 

c) Od přátel a známých 

d) Přímo od kulturní instituce, která akci pořádá (z jejich webových stánek) 

e) Z letáčků a plakátů 

f) Z jiných zdrojů 

16. Slyšel/a jste už, popřípadě účastnil/a jste se někdy nočního bruslení v Opavě? 

a) Ano,slyšel/a, ale nezúčastnil/a 

b) Ano, slyšel/a a minimálně jednou jsem se zúčastnil/a akce 

c) Ano, slyšel/a a pravidelně se účastním akce 

d) Ne, neslyšel/a 

17. Jste 

a) Muž b)   Žena 

18. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) 18 let a méně b)    19-26 let c)    27-40 let 

d)    41 – 55 let e)    56 let a více 

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní c)    Středoškolské s maturitou 

b) Vyučen d)    Vyšší odborné či vysokoškolské 

20. Jaké je Vaše povolání? 

a) Student d)    Podnikatel/ka 

b) Zaměstnaný/á e)    Senior 

c) Nezaměstnaný/á f)    Jiné……………………… 

21. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem? 

a) Do 5 000 Kč 

b) 5 001 – 10 000 Kč 

c) 10 001 – 20 000 Kč 

d) 20 001 – 30 000 Kč 

e) 30 001 Kč a více 

 

 

 

 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas 

 

http://www.opava-city.cz/

