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Pro zpracování a analýzu dat byly použity programy Microsoft Excel a SPSS 

Statistics 17.0. Pomocí těchto programů bylo provedeno třídění prvého a druhého stupně 

podle třídících znaků. Výsledky měření jsou znázorněny ve formě grafů a tabulek. 

  

1. Struktura výb ěrového vzorku 

 Celkem bylo shromážděno 780 ks dotazníků (534 ks v písemné podobě, 246 ks 

v elektronické podobě). Z celkového počtu respondentů tvořili 49 %  (376) muži a 51 % 

(397) ženy. 

 Z hlediska společenského statutu, věku a vzdělání je složení respondentů 

následující: 

 

Tabulka 1.1 Složení VV podle společenského statutu 

Společenský status Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

pracující, zam ěstnanec 270 35% 
student/ka 67 9% 
podnikatel/ka 52 7% 
nezaměstnaný/á 31 4% 
důchodce/d ůchodkyn ě 307 39% 
v domácnosti 3 0% 
rodi čovská dovolená 28 4% 
invalidní d ůchod/ práce 
neschopný/á 

16 2% 

nevyplnilo 6 0% 
Celkem 780 100% 

 

Tabulka 1.2 Složení VV podle věku 

Věk dosažený v roce 
2009 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

15 let a mén ě 20 3% 
16-25 let 58 7% 
26-35 let 111 14% 
36-45 let 101 13% 
46-55 let 113 15% 
56-65 let 185 23% 
66-75 let 133 17% 
76 let a více 52 7% 
nevyplnilo 7 1% 
Celkem 780 100% 

 

 

 



 3 

Tabulka 1.3 Složení VV podle ukončeného vzdělání 

Vzdělání Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

základní škola 17 2% 
učilišt ě bez maturity 112 14% 
učilišt ě s maturitou 31 4% 
střední škola s 
maturitou 

325 42% 

vyšší odborná škola 64 8% 
bakalá řské 37 5% 
vysokoškolské 167 21% 
nevyplnilo 27 4% 
Celkem 780 100% 

 

Výběrový soubor byl rovněž strukturován podle délky pobytu respondentů ve 

městě a bydliště. Rozčlenění dotázaných na základě bydliště bylo provedeno jednak 

obecně (tabulka 1.5), a dále podrobněji s ohledem na bydliště v části Přerov I (tabulka 

1.6) a bydliště v ostatních městských částech (tabulka 1.7). 

 

Tabulka 1.4 Složení VV podle délky pobytu v Přerově 

Délka pobytu v 
Přerov ě 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

méně než 5 let 19 3% 
6 - 15 let 61 8% 
více než 16 let 694 89% 
nebydlím v P řerov ě 
ani jeho místní části 3 0% 
nevyplnilo 3 0% 
Celkem 780 100% 

 

Tabulka 1.5 Složení VV podle bydliště 

Bydlišt ě Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Přerov I - M ěsto 641 82% 
Přerov II - P ředmostí 84 11% 
Ostatní m ěstské části  54 7% 
nevyplnilo 1 0% 
Celkem 780 100% 

 

Tabulka 1.6 Složení VV podle bydliště v Přerově I 

Bydlišt ě Přerov I - Centrum Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti  

centrum (V. Novosady - 
Komenského - Šrobárova 134 21% 

Bayerova - Dvo řákova - 
nemocnice 115 18% 

Dvořákova - Kabelíkova - 
Želátovská 90 14% 
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Husova - Kojetínská - 
Komenského - Denisova 25 4% 

Bří. Hovůrkových - 17. 
listopadu - Ztracená 45 7% 

Bří. Hovůrkových - 
Želátovská - U H řbitova 26 4% 

Denisova - Ztracená - 
Třebízského - Gen. 
Rakov číka 

23 4% 

Jižní čtvr ť - 9. května 34 5% 

Tržní - Polní - Velká Dlážka 56 9% 

Velká Dlážka - Za Mlýnem - 
Osmek 77 12% 

Za Mlýnek - Osmek - 
Bezru čova - Sadová 16 2% 

Celkem 641 100% 

 

Tabulka 1.7 Složení VV podle bydliště v ostatních městských částech 

Bydlišt ě Přerov Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti   

Přerov I 641  82% 
Přerov II - Předmostí 84 61% 
Přerov IIII - Lověšice 2 1% 
Přerov IV - Kozlovice 7 5% 
Přerov V - Dluhonice 1 1% 
Přerov VI - Újezdec 5 4% 
Přerov VII - Čekyně 7 5% 
Přerov VIII - Henčlov 5 4% 
Přerov IX - Lýsky 3 2% 
Přerov X - Popovice 7 5% 
Přerov XI - Vinary 11 8% 
Přerov XII - Žeravice 4 3% 
Přerov XIII - Penčice 2 1% 

18% 

nevyplnil 1   
Celkem   100% 100% 

 

Tabulka 5.6 Srovnání struktury výběrového souboru podle věku 

  Výzkum 2010 Výzkum 2003 

Věk Absolutní četnosti Relativní četnosti Absolutní četnosti Relativní četnosti 

15 let a méně 20 2,6% 19 1,1% 

16-25 let 58 7,4% 369 20,6% 

26-35 let 111 14,2% 228 12,7% 

36-45 let 101 13,0% 249 13,9% 

46-55 let 113 14,5% 250 14,0% 

56-65 let 185 23,7% 348 19,5% 

66-75 let 133 17,0% 246 13,8% 

76 let a více 52 6,7% 67 3,8% 

Nevyplněno 7 0,9% 13 0,7% 
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Celkem 780 100% 1789 100% 

 

Tabulka 5.7 Srovnání struktury výběrového souboru podle dosaženého vzdělání 

  Výzkum 2010 Výzkum 2003 

Dosažené vzdělání Absolutní četnosti Relativní četnosti Absolutní četnosti Relativní četnosti 

základní škola 17 2,2% 260 14,5% 

učiliště bez maturity 112 14,4% 201 11,2% 

učiliště s maturitou 31 4,0% 63 3,5% 
střední škola s 
maturitou 325 41,7% 756 42,3% 

vyšší odborná škola 64 8,2% 112 6,3% 

bakalářské 37 4,7% 22 1,2% 

vysokoškolské 167 21,4% 339 19,0% 

nevyplněno 27 3,5% 36 2,0% 

Celkem 780 100% 1789 100% 

 

2. Analýza atributů kvality života ve městě 

2.1. Problematika vzhledu města 

2.1.1. Vnímání vzhledu města 

Na obrázku 2.1 je polaritní profil (sémantický diferenciál) hodnotící, jak vnímají 

respondenti město Přerov. Jak si můžete všimnout podle výsledných průměrných známek 

je většina hodnocených faktorů na hranici mezi pozitivním a negativním vnímání (více 

obrázek níže). 

Obrázek 2.1 Sémantický diferenciál – jak vnímají respondenti město Přerov 

               1         2      2,5       3          4 

 
moderní město   

  
    

 
zastaralé město 

 
kulturní město 

    
    nekulturní město 

 
čisté a udržované město   

  
    špinavé a neudržované město 

 
turisticky atraktivní město 

      
  turisticky neatraktivní město 

 
zlepšující se podmínky pro život    

  
    zhoršující se podmínky pro život 

 
rozvíjející se město   

  
    nerozvíjející se město 

2,66 

2,45 

2,74 

3,05 

2,62 

2,58 
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2.1.2. Na co jsou obyvatelé Přerova pyšní 

U otázku, kterými místy nebo čím by se občané v Přerově pochlubili návštěvě, si 

respondenti mohli vybrat maximálně 3 odpovědi z nabízených 8 možných nebo vyplnit 

jiné místo, které nebylo v nabídce uvedeno.  

Nejčastěji dotázaní uváděli ve svých odpovědích park Michalov, poté zámek a 

historickou část města. V rámci srovnání s výsledky z minulého výzkumu se první tři 

upřednostňovaná místa nezměnila. Ovšem je zde nutné poukázat na to, že kladné ohlasy na 

park Michalov  zaznamenaly od roku 2003 posun z třetí příčky oblíbenosti až na místo 

první, tzn. u respondentů nejvíce upřednostňovaná odpověď.  

Poměrně málo četné byly odpovědi „možnosti sportovního využití“, „naučné stezky“ 

a na posledním místě se stejně jako v minulém výzkumu umístila odpověď „možnosti 

kulturního vyžití“. V rámci možnosti „jiné“ se vyskytovaly tyto odpovědi: okolí Bečvy, 

zimním stadion, kostely, bazén, restaurační zařízení a okolí nádraží. 

Graf č. 2.1 Místa, kterými by se respondenti pochlubili případné návštěvě 

 
 

2.1.3. Nejzanedbanější místa v Přerově  

Komplementární k otázce předchozí byla polouzavřená otázka, která zjišťovala od 

respondentů, která místa v Přerově považují naopak za nejzanedbanější, přičemž mohli 

označit maximálně 3 odpovědi z 6 nabízených nebo svou vlastní vepsat.  
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Stejně jako ve výzkumu uskutečněným před sedmi lety, jsou za nejzanedbanější 

místa pokládány ulice Škodova, Kojetínská, Tovačovská a Jateční. Mezi odpověďmi 

„jiné“ převládaly místa jako jsou např. Husova, okolí nádraží ČD a Jižní čtvrť (graf  2.2). 

Graf 2.2. Nejzanedbanější místa v Přerově 
 

2.1.4. Nejožehavější problémy a místa vhodná k úpravě 

V otevřené otázce se mohli respondenti vyjádřit k nejožehavějším problémům, které 

shledávají ve svém bydlišti. Dotázaní si nejčastěji stěžovali na problémy s parkováním 

(nedostatek parkovacích míst), hustotu a velký provoz dopravy, špatný stav 

komunikací (zejména chodníků) na neudržovanou veřejnou zeleň a na problematiku 

psích exkrementů.  

V porovnání s výsledky výzkumu z roku 2003 bylo zjištěno, že rámcově stejné 

problémy stále přetrvávají, protože jejich výčet zůstal téměř nezměněn. V případě 

problematiky psích výkalů, který byl v minulém šetření třetím nejvíce jmenovaným 

problémem, se situace v rámci pořadí nejčastěji jmenovaných problémů zlepšila. Naopak 

relativně více negativních ohlasů zaznamenala problematika veřejné zeleně. Srovnání 

výsledků obou výzkumů jsou přehledně uvedeny v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1 Srovnání výsledků výzkumu nejožehavějších problémů v bydlišti respodnenta 

Výzkum 2010 Výzkum 2003 
Nejožehav ější problémy 

Pořadí 
Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti Pořadí 

Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti 

nedostatek parkovacích míst 1 234 19,6% 2 241 15,9% 
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doprava 2 225 18,8% 1 291 19,1% 
špatný technický stav 
komunikací 3 163 13,6% 5 151 9,9% 

veřejná zeleň 4 97 8,1% 8 82 5,4% 

psí exkrementy 5 93 7,8% 3 230 15,1% 

doprava hlu čnost 6 91 7,6% 10 66 4,3% 

znečišťování ovzduší 7 84 7,0% 9 74 4,8% 

nepořádek ve městě 8 81 6,8% 4 164 10,7% 

problém etnických menšin 9 62 5,2% 6 112 7,3% 

rušení nočního klidu (restaurace) 10 36 3,0% 7 91 6,0% 

vandalismus 11 13 1,1% 11 20 1,2% 

nedostatek cyklostezek 12 8 0,7% 12 3 0,2% 

nedostatek kulturního vyžití 13 8 0,7% 13 1 0,1% 

 / / 100% / / 100% 

ostatní / 200 / / 263 / 

 

Na další otevřenou otázku, která místa by nechali respondenti upravit, byly nejčastěji 

zaznamenány tyto odpovědi: 1. Škodova ulice, 2. Přednádraží ČD, 3. Náměstí TGM, 4. 

ulici Kojetínskou  a další (tabulka 2.2). Pokud se na tuto otázku podíváme jiným, více 

obecným úhlem pohledu je nutné zmínit, že dotazovaní si přejí upravit hlavně chodníky, 

dětská hřiště a cyklostezky.   

Tabulka 2.2 Místa, které by respondenti nechali upravit (výzkum 2010) 

Která místa je t řeba upravit  
Výzkum 2010 

Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti 

Škodova 79 18% 
Přednádraží ČD 69 16% 
Náměstí TGM 57 13% 
Kojetínská 54 13% 
Jateční 21 5% 
Husova 21 5% 
Předmostí 17 4% 
Náměstí Svobody 15 4% 
Tyršův most 14 3% 
Mostní 12 3% 
Jiné 69 16% 

 

Ve srovnání s minulým výzkumem nebyla naměřená významná četnost některých 

míst, což znamená, že z pohledu dotazovaných došlo k jejich zlepšení. Mezi tato místa 

patří zejména autobusové nádraží, které v minulém šetření bylo nejčastěji vzpomínaným 

místem vhodným k úpravě, Masarykovo náměstí, Laguna a také Žerotínovo náměstí 

(tabulka 2.3). 
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Tabulka 2. 3 Místa, které by respondenti nechali (výzkum 2003) 
 

Která místa je třeba upravit  
Výzkum 2003 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

autobusové nádraží 207 11,6 
Škodova ulice 183 10,2 
Masarykovo nám. - květiny a fasády historických a neobydlených domů 153 8,6 
ulice v blízkosti centra - Jateční, Kainarova, Kratochvílova 129 7,2 
Kojetínská ulice 124 6,9 
Laguna 113 6,3 
Předmostí   90 5,0 
Žerotínovo náměstí 84 4,7 
Tyršův most 69 3,9 
okolí vlakového nádraží a Husovu ulici 63 3,5 
více travnatých ploch, zeleně a květinové výzdoby, parky 53 3,0 
upravit chodníky (mimo centrum) - např. kolem Bečvy, k nemocnici 49 2,7 
nám. Svobody 33 1,8 
Ztracená ulice 33 1,8 
park Michalov  30 1,7 
jižní čtvrť 29 1,6 
sportovní hřiště 25 1,4 
kanalizace 15 0,8 
výpadovky a příjezdy z města - Tovačovská, Dvořákova, Tovární 10 0,6 
Kašna 6 0,3 
jiné: 300 16,4 

2.1.5. Změny za posledních 7 let 

Na otázku, zda se změnila čtvrť nebo ulice, ve které respondenti bydlí, odpovídali 

respondenti stejně jako v minulém výzkumu velmi vyváženě. Jak můžete vidět níže 

v tabulce 2.4, nejvíce dotázaných (36%) má pocit, že se okolí jejich bydliště zlepšila za 

posledních 7 let. Jedna třetina respondentů se domnívá, že stav zůstal nezměněný a 31% 

respondentů si myslí, že došlo ke zhoršení.  

Tabulka 2.4 Názory na změny za posledních 7 let 

Změnila se za posledních 7 let čtvr ť ve které žijete?  Absolutní četnosti Relativní četnosti  

výrazné zlepšení 46 6% ZLEPŠENÍ 

mírné zlepšení 236 30% 36% 

stejná 259 33%  

mírné zhoršení 113 15% ZHORŠENÍ 

výrazné zhoršení 121 16% 30% 

nevypln ěno 5 1%  
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Při analýze kontingenčních tabulek podle hodnoty Pearsonova koeficientu bylo 

zjištěno, že statisticky významnými faktory jsou v případě této otázky „sociální status“, 

„v ěk“ a „místo bydliště“ . Korelace mezi proměnnými je podle provedených testů poměrně 

slabá. 

Výrazně lépe tuto otázku ohodnotili respondenti do 15 let, protože více než 60% 

pociťuje zlepšení v jejich bydlišti za posledních 7 let. Negativně vnímají změny v jejich 

bydlišti dotazovaní ve věku od 36 -65 let. V ostatních kategoriích dle třídění druhého 

stupně byli odpovědi poměrně vyvážené (graf 7.2). 

 
Graf 7.2 Názory na změny okolí bydliště respondentů rozdělené podle věkových skupin 

 

Odpovědi s převládajícím kladným ohodnocením (zlepšení) vykazují obyvatelé 

v invalidním důchodu, studenti a osoby v domácnosti. K negativní odpovědi, že se jejich 

čtvrt se za posledních 7 let zhoršila, výrazně inklinují podnikatelé (graf 7.3). 
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Graf 7.3 Názory na změny okolí bydliště respondentů rozdělené podle sociálního statusu 
 

 

V třídění druhého stupně podle „místa bydliště“ je nutno zmínit, že výrazně lépe 

hodnotili tuto otázku respondenti, kteří bydlí v městské části Předmostí, protože 66% 

z nich se domnívá, že se okolí jejich bydliště zlepšila (graf 5. 2). 

 

Graf 5. 2 Názory na změny okolí bydliště podle místa bydliště 

 
 

Nejpozitivněji hodnotí změny v jejich bydlišti obyvatelé z lokality „Za Mlýnem – 

Osmek – Bezručva – Sadová“ (více jak 2/3 z nich označilo odpověď „zlepšilo“). Negativní 

hodnocení výrazně převládá v části „Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova“ a 

v části „Jižní čtvrť -  9. Května“ (graf 7. 4). Odpovědi téměř korespondují s hodnocením 

před 7 lety. 
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Graf 7.4 Názory na změny okolí bydliště respondentů rozdělené podle části Přerov I 

 

2.2. Problematika stěhování 

Analýzou bylo zjištěno, že více než polovina dotazovaných by možnost odstěhování 

se z města Přerova nevyužila. Avšak více než třetina respondentů by o této možnosti, 

kdyby přišla, uvažovala nebo by jí využila. Zhruba 8% respondentů by se rádo 

přestěhoval/o v rámci města Přerova (tabulka 7.4). Výsledky srovnávaných šetření (z 

tohoto roku a z roku 2003) nevykazují významné odchylky. 

Tabulka č. 7.4 Možnost odstěhovat se z Přerova 

Využil/a byste možnosti odstěhovat se z Přerova? 
Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti  

určitě ne 126 16% NE 

spíše ne 302 39% 55% 

ráda bych se p řestěhoval/a v rámci P řerova 60 8%  

spíše ano 190 24% ANO 

určitě ano 94 12% 36% 

nevyplnilo 8 1%  

 

Podle výsledků Pearsonova koeficientu byla zjištěna významnost této otázky na 

„pohlaví“, „v ěku“, „sociálním statusu“ a „městských částech“. Na základě Cramerova 

koeficientu byla v SPSS vyzkoumána pozitivní nízká až střední korelace v intervalu (0,1 -

0,29) vzhledem ke jmenovaným proměnným.  
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Při analýze stěhování obyvatel v závislosti na pohlaví respondenta se ukázalo, že 

odstěhovat se jinam by chtěli raději muži než ženy (graf 7.5).  

Graf 7.5 Možnost odstěhovat se z Přerova rozdělené podle věkových skupin 

 

Odhodlání odstěhovat se souvisí s tím, ve které městské části bydlí. Jak můžete vidět 

v tabulce č. 5.2 níže, výrazně více inklinují k možnosti odstěhování se z Přerova občané, 

kteří bydlí v městské části Předmostí (49% respondentů). Naopak nejvíce se objevila 

stabilita (tzn. možnost odstěhovat by respondenti nevyužili) u obyvatel v části Přerov I. 

Tabulka 5. 2 Názory na odstěhování se z Přerova podle místa bydliště 

Využil/a byste možnost odstěhovat se z Přerova? 

  Všichni Přerov I Ostatní části Přerov II 

Ano 37% 35% 46% ⇑⇑⇑⇑ 49% 
V rámci Přerova 8% 8% 6% 6% 

Ne 55% ⇑⇑⇑⇑ 58% 58% 58% 58%    49% 45% 
 

Z hodnoty Cramerova V koeficientu (V=0,230) byla zjištěna spojitost mezi věkem a 

odhodláním odstěhovat se z Přerova. Stejně jako v minulém výzkumu nejvíce by o 

stěhování z Přerova uvažovala dle očekávání generace ve věku 16-25 let. Ovšem toto 

odhodlání stěhování jinam se od minulého výzkumu u této věkové skupiny poměrně snížila 

(výzkum 2010 – 57%; výzkum 2003 – 70% ⇒ pokles o 13%), (viz tabulka níže). 

Tabulka 5.3 Názory na odstěhování se z Přerova podle věkových skupin 

Využil/a byste možnosti odst ěhovat se z P řerova?   

Věk Ne V rámci Přerova Ano 

všichni 55% 8% 37% 

16-25 let 31% 12% 57% 

26-35 let 37% 14% 49% 

36-45 let 38% 13% 49% 

46-55 let 50% 8% 42% 

56-65 let 63% 4% 33% 

15 let a méně 65% 0% 35% 
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66-75 let 77% 5% 18% 

76 let a více 83% 0% 17% 

 

Z výzkumu také vyplývá, že čím déle respondenti v Přerově bydlí, tím je menší 

odhodlání ke stěhování (tabulka 7.5). 

Tabulka 7.5 Možnost odstěhovat se s města podle délky bydlení 

Využil/a byste možnosti odst ěhovat se z P řerova?   

Věk Ne V rámci Přerova Ano 

všichni 55% 8% 37% 
méně než 5 let 37% 5% 58% 

6-15 let 42% 10% 48% 

více než 16 let 57% 7% 35% 

 

Možnost vystěhovat se z Přerova by využilo nejvíce respondentů z části „Tržní – 

Polní – Velká Dlážka“ a „Bří. Hovůrkových – 17. Listopadu – Ztracená“.  

Nečekané je ohodnocení této otázky u těch, kteří bydlí na „Husova – Kojetínská – 

Komenského – Denisova“. Ačkoliv si 80% myslí, že se za posledních 7 let jejich čtvrť 

zhoršila, více jak 60% respondentů odpovědělo, že by možnost odstěhovat se jinam 

nevyužilo (viz následující graf 5.3). 

Graf 5.3 Problematika stěhování dle respondentů žijících v části Přerov I 
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2.3. Priority rozvoje Přerova 

Na otázku, co je podle respondentů největší prioritou města jich odpovědělo více než 

polovina „významný dopravní uzel“, zhruba pětina dotázaných označilo možnost „oblast 

průmyslu“ a necelých 9% občanů si myslí, že „centrum cestovního ruchu“. Jak se můžete 

v grafu 5.4 sami přesvědčit, nebyly zaznamenány výrazné změny v pořadí nejčetnějších 

odpovědí od minulého výzkumu z roku 2003. Došlo zde pouze k lehkým niancím 

v relativních četnostech odpovědí. Do možností „jiné“ nejčastěji uváděli respondenti 

následující priority: nic, ekologie, trvale udržitelný rozvoj, podpora malého podnikání nebo 

trh práce. Téměř 7% respondentů nedokázalo na tuto otázku odpovědět. 

Graf č. 5. 4 Priority rozvoje města  

 

 

Na navazující otázku, kterou z možností rozvoje průmyslu by měla radnice 

v Přerově preferovat, odpovídali respondenti téměř shodně jako ve výzkumu před 7 lety.  

Více než 80% respondentů se domnívá, že by město mělo preferovat „obnovování starých 

a nevyužívaných průmyslových areálů tzv. „brownfieldů“ .  

Pro „budování nových průmyslových zón na tzv. zelené louce“ je pouze 9% 

dotazovaných a necelých 8% respondentů si myslí, že průmysl není třeba podporovat 

vůbec  (graf 7.6). 
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Graf  7.6 Priority rozvoje města 

 

 

2.4. Spokojenost 

Pro měření celkové a dílčí spokojenosti obyvatel byl využit „index spokojenosti 

zákazníků“ (dále jen ISZ), kterým byl zjištěn jako aritmetický průměr známek získaných 

od všech respondentů. Na základě průměru bylo spočítáno procentní vyjádření průměrné 

spokojenosti, v některých případech i procentní odchylky od průměrné hodnoty.  

2.4.1.  Analýza celkové spokojenosti s životem v Přerově 

Jak data z výzkumu ukazují, celkově je s životem ve městě Přerově spokojeno 

zhruba 2/3 respondentů (65%) a více než jedna třetina jich vyjádřilo určitou míru 

nespokojenosti. Průměrné hodnocení celkové spokojenosti je 2,31, což při čtyřbodové 

škále znamená, že procentuální průměrná celková spokojenost činí 56,33%.  
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Graf 5. 5 Celková spokojenost s životem ve městě Přerově 

 

 

Jako statisticky významné se v analýze ukázalo třídění druhého stupně v závislosti na 

„společenském statusu“ a „místem bydliště v části Přerov I“. 

Nejvyšší míru spokojenosti vykazují respondenti v domácnosti. Průměrně jsou o 12% 

spokojenější než všichni respondenti. Nadprůměrná spokojenost byla naměřena i u 

důchodců (↑ o 9%). Nejméně jsou spokojeni s životem v Přerově podnikatelé, 

nezaměstnaní a invalidní důchodci. Jak můžete vidět v následujícím grafu 5.6 je jejich 

spokojenost podprůměrná.  

Graf 5. 6 Celková průměrná spokojenost rozdělená podle statusu 

 

U studentů a pracujících rozložení odpovědí téměř korespondovalo s rozložením 

třídění dat prvního stupně, což dokazuje nízká hodnota procentní odchylky od průměrného 

hodnocení spokojenosti (tabulka 7.6). 
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Tabulka 7.6 Průměrná celková spokojenost rozdělená podle sociálního statusu 

  ∅ % ∆% 
celková spokojenost 2,3 53,60% 0% 
v domácnosti 2,1 66% 12% 
důchodce/kyně 2,2 63% 9% 
pracující 2,4 55% 0% 
student/ka 2,4 53% 0% 
invalidní důchod/kyně 2,5 49% -5% 
nezaměstnan/ý 2,6 46% -8% 
podnikatel/ka 2,6 45% -9% 

 

Z pohledu místa bydliště respondentů v místní části Přerov I hodnotí celkovou 

spokojenost nejpozitivněji v ulicích „Bří Hovůrkových – Želatovská – U Hřbitova“ 

s hodnotou průměrné spokojenosti 66%. Výrazně nejméně spokojeni jsou obyvatelé z ulic 

„Husova – Kojetínská – Komenského a Denisova“, u nichž průměrná spokojenost dosahuje 

pouze 34%, což je pokles od celkové průměrné hodnoty o 22% (tabulka 5.4). 

Tabulka 5. 4 Hodnocení celkové prům. spokojenosti podle místa bydliště v Přerově I 

  ∅ % ∆% 
celková spokojenost 2,3 56% 0% 
Bří. Hovůrkových - Želátovská - U Hřbitova 2,1 67% ⇑⇑⇑⇑ 11% 
Dvořákova - Kabelíkova - Želátovská 2,1 66% 10% 
Tržní - Polní - Velká Dlážka 2,2 63% 7% 
Za Mlýnek - Osmek - Bezručova - Sadová 2,2 62% 6% 
Denisova - Ztracená - Třebízského - Gen. Rakovčíka 2,2 61% 5% 
Bayerova - Dvořákova - nemocnice 2,3 59% 3% 
centrum (V. Novosady - Komenského - Šrobárova 2,3 58% 2% 
Velká Dlážka - Za Mlýnem - Osmek 2,3 57% 1% 

Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - Ztracená 2,4 51% -5% 
Jižní čtvrť - 9. května 2,7 39% -17% 
Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 2,8 34% ⇓⇓⇓⇓-22% 

2.5. Analýza celkové a dílčích spokojeností 

Nejlépe vystihuje komparaci celkových a dílčích spokojeností z obou srovnávaných 

šetření graf 5.7. Nejvyšší průměrná spokojenost je vykazována u spokojeností s cizinci a se 

vzhledem města. Naopak nejméně jsou dotazovaní spokojeni s dopravní situací, 

s pracovním uplatněním, s životním prostředím, čistotou a s bytovou problematikou.   
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Graf 5.7 Průměrné hodnoty celkové a dílčích spokojeností 

 

V porovnání s výzkumem předešlým se pořadí spokojenosti, až na jednu oblast 

neliší. Rozdíly oproti výzkumu z roku 2003 v relativním vyjádření průměrné spokojenosti 

jsou negativního charakteru, což znamená, že respondenti vykazují v tomto měření ve 

všech oblastech větší nespokojenost. Výrazný pokles spokojenosti je vypozorován zejména 

v oblasti trhu s byty (↓ o 23%).  

2.5.1. Spokojenost s čistotou Přerova a její dílčí faktory 

Celková průměrná spokojenost s čistotou je oproti minulému výzkumu nižší o 5%. 

Tento rok dosahuje 45%, zatímco před 7 lety ji respondenti ohodnotili o něco lépe (50%). 

Nejvyšší míra spokojenosti dotazovaných je s odvozem odpadků (70%).  

Naopak výrazně nejnižší míru průměrné spokojenosti (20%) vykazuje problematika 

psích exkrementů (viz graf 5.8 níže). 

Z provedené analýzy korelace bylo zjištěno, že mezi celkovou spokojeností 

s čistotou a spokojeností s úklidem ulic existuje silná pozitivní lineární závislost. To 

znamená čím vyšší spokojenost s úklidem ulic, tím vyšší bude celková spokojenost 

s čistotou.  
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Graf 5. 8 Průměrné hodnoty celkové i dílčí spokojenosti s čistotou 
 

 
 
 

V analýze třídění dat dle druhého stupně celkové spokojenosti s čistotou podle 

různých sociodemografických faktorů, byly zjištěny některé zajímavé odchýlené hodnoty a 

statistická významnost a závislost na „v ěku“  a na „místě bydlišti v Přerově I“ . 

Respondenti, kteří bydlí v ulicích v Přerově I v ulicích „Za Mlýnem – Osmek – 

Bezručova – Sadová“ vykazují o 17% vyšší průměrnou spokojenost s čistotou. Zatímco 

opět obyvatelé  ulic „Husova – Kojetínská – Komenského - Denisova“ jsou o 14% méně 

spokojeni s čistotou než průměrně všichni dotazovaní (tabulka 7.7).  

Tabulka 7.7 Průměrná spokojenost s čistotou města podle místa bydliště v Přerově I 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s čistotou 2,6 45% 0% 
Za Mlýnek - Osmek - Bezručova - Sadová 2,2 62% ⇑⇑⇑⇑ 17% 
Tržní - Polní - Velká Dlážka 2,4 52% 7% 
Dvořákova - Kabelíkova - Želátovská 2,5 52% 7% 
Bayerova - Dvořákova - nemocnice 2,5 51% 6% 
Bří. Hovůrkových - Želátovská - U Hřbitova 2,5 50% 5% 

Velká Dlážka - Za Mlýnem - Osmek 2,7 44% -1% 
centrum (V. Novosady - Komenského - Šrobárova 2,7 42% -3% 
Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - Ztracená 2,8 38% -7% 
Denisova - Ztracená - Třebízského - Gen. Rakovčíka 2,8 38% -7% 
Jižní čtvrť - 9. května 2,9 35% -10% 
Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 3,0 31% ⇓⇓⇓⇓ -14% 

 

Výrazně lépe hodnotili spokojenost s čistotou překvapivě respondenti, kteří mají 76 

let a více. Naopak nejhorší hodnocení spokojenosti s čistotou vykazují ti dotazovaní, kteří 

spadají do nejmladší věkové kategorie, tj. 15 let a méně (tabulka 7.8). 
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Tabulka 7.8 Průměrná spokojenost s čistotou města podle věku 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s čistotou 2,6 45% 0% 
76 let a více 2,3 58% 13% 
66-75 let 2,5 52% 7% 
16-25 let 2,6 48% 3% 
26-35 let 2,6 46% 1% 

56-65 let 2,7 44% -1% 
46-55 let 2,7 43% -2% 
36-45 let 2,7 43% -2% 
15 let a méně 3,1 28% -17% 
 

Porovnáním dílčí spokojeností s čistotou s výzkumem z roku 2003 můžeme 

konstatovat, že většina výsledných hodnot se s šetřením z tohoto roku podstatně neliší. Při 

opětovném hodnocení faktorů dílčí spokojenosti s čistotou po sedmi letech byl 

vypozorován pozitivní vývoj, který se projevuje nárůstem více spokojených respondentů, a 

to v těchto oblastech: „úklid v okolí kontejnerů“ (↑ o 12% více spokojených respondentů),  

„odvoz odpadků“ (↑ o 4%) a v „problematice psích exkrementů“ (↑ o 4%) (viz graf 5.11).  

Graf č. 5.11 Srovnání dílčích spokojeností s výzkumem 2003 
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2.1.1. Spokojenost s životním prostředím 

Téměř ¾ respondentů projevilo ve svých odpovědích určitou míru nespokojenosti na 

problematiku životního prostředí (graf 7.7). Průměrná spokojenost s životním prostředím je 

33%.  

Graf 7.7 Spokojenost s životním prostředím 

 

 

Výrazně lépe vnímají spokojenost s životním prostředím respondenti se základním 

vzděláním a občané starší 76 let. Naopak nejhůře hodnotili problematiku životního 

prostředí dotazovaní ve věkových kategoriích od 36-55 let a respondenti se středoškolským 

vzděláním (tabulka 7.9 a 7.10). 

Tabulka 7.9 Průměrná spokojenost s životním prostředím (dále jen ŽP) podle věku 

  ∅∅∅∅    %%%%    ∆%∆%∆%∆%    
celková spokojenost s ŽP 3,0 33% 0% 
76 let a více 2,6 47% ⇑⇑⇑⇑14% 

15 let a méně 2,9 37% 4% 

66-75 let 3,0 35% 2% 

16-25 let 3,0 33% 0% 

26-35 let 3,1 30% -3% 

36-45 let 3,2 28% -5% 

56-65 let 3,2 28% -5% 

46-55 let 3,2 26% ⇓⇓⇓⇓-7% 
 

Tabulka 7.10 Průměrná spokojenost s ŽP podle vzdělání 

  ∅∅∅∅    %%%%    ∆%∆%∆%∆%    
celková spokojenost s ŽP 3,0 33% 0% 
základní škola 2,6 46% ⇑⇑⇑⇑ 12% 
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učiliště bez maturity 3,0 33% 0% 

vysokoškolské 3,0 33% -1% 

učiliště s maturitou 3,0 32% -1% 

vyšší odborná škola 3,1 31% -2% 

bakalářské 3,1 31% -3% 

střední škola s maturitou 3,2 28% ⇓⇓⇓⇓ -5% 
 

Problematikou životního prostředí se v dotazníku zabývaly 4 dílčí podotázky, jejichž 

průměrná spokojenost je zanesena v grafu 5.9 níže. Nejvíce jsou respondenti spokojeni se 

sběrem tříděného odpadu, jehož průměrná spokojenost je téměř 70%. Poměrně vysoká 

míra průměrné spokojenosti byla naměřena u otázky, která se zabývá „údržbou veřejné 

zeleně“. Naopak nejmenší spokojenost byla zjištěna s kvalitou ovzduší a s černými 

skládkami. Přičemž na základě testování byla potvrzena pozitivní korelace mezi 

spokojenosti s životním prostředím a spokojeností s kvalitou ovzduší. 

Graf č. 5. 9 Průměrná celková i dílčí spokojenosti s životním prostředím (dále jen ŽP) 

 

Porovnáním dat z minulého výzkumu (graf 7.8) respondenti výrazně hůře ohodnotili 

problematiku týkající se kvality ovzduší a černých skládek. Zatímco nárůst spokojenosti 

byl zaznamenán u problematiky údržby veřejné zeleně a sběrem tříděného odpadu. 
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Graf 7.8 Srovnání dílčích spokojeností – problematika ŽP 

 

2.5.2. Spokojenost s pracovním uplatněním 

Při zkoumání úrovně spokojenosti s pracovním uplatněním bylo zjištěno, že více jak 

80% respondentů je nespokojeno, z toho téměř polovina z nich uvedla, že je „zcela 

nespokojeno“. Pouze 13% dotázaných vyjádřilo, že je s nabídkou pracovních míst 

spokojeno (graf 5.10).  

Od minulého měření klesla průměrná spokojenost v této problematice o 10% 

(průměrná spokojenost je 23%), což má zajisté spojitost s celorepublikovým propadem na 

trhu práce v důsledku globální ekonomické krize.  

Graf  5.10 Průměrná spokojenost s pracovním uplatněním 

 



 25 

 

Nejméně jsou spokojeni se situací na trhu práce v Přerově respondenti, kteří ukončili 

studia bakalářským vzděláním, vyšší odbornou školou a střední školou s maturitou 

(podprůměrné hodnocení). O 6% více než je celková průměrná spokojenost všech 

dotázaných vykazují občané, jejichž dovršeným vzděláním je základní škola. Tento 

výsledek tak potvrzuje fakt, že Přerov jakožto průmyslové město má více pracovních míst 

v dělnických profesích, a tak jsou dotazovaní s nižším vzděláním více spokojeni 

s uplatněním na trhu práce (tabulka 7.11). 

Tabulka 7.11 Průměrná spokojenost s pracovním uplatněním (dále jen PU) podle vzdělání 

  ∅∅∅∅    %%%%    ∆%∆%∆%∆%    
celková spokojenost s PU 3,3 23% 0% 
základní škola 3,1 29% ⇑⇑⇑⇑ 6% 
vysokoškolské 3,2 26% 3% 

učiliště bez maturity 3,2 26% 3% 

učiliště s maturitou 3,3 24% 1% 

střední škola s maturitou 3,4 21% -2% 

vyšší odborná škola 3,4 20% -3% 

bakalářské 3,6 13% ⇓⇓⇓⇓ -8% 
 

Nejnižší míru průměrné spokojenosti vykazují respondenti ve věk. kategorii 16 -25 

let, což se dalo vzhledem ke ztížené pozici absolventů na trhu práce, očekávat (tabulka 

7.12). 

Tabulka 7.12 Průměrná spokojenost s PU podle věku 

  ∅∅∅∅    %%%%    ∆%∆%∆%∆%    
celková spokojenost s PU 3,3 23% 0% 
15 let a méně 2,9 34% ⇑⇑⇑⇑ 11% 
66-75 let 3,2 26% 3% 

76 let a více 3,2 26% 3% 

56-65 let 3,3 21% -2% 

26-35 let 3,4 21% -2% 

46-55 let 3,4 19% -4% 

36-45 let 3,4 19% -4% 

16-25 let 3,4 18% ⇓⇓⇓⇓ -5% 
 

Obecně jsou s uplatněním na trhu práce spokojenější více muži než ženy. 



 26 

2.5.3. Spokojenost s dopravní situací a její dílčí faktory 

Výsledky výzkumu ukazují, že problematika dopravní situace v Přerově je stejně 

jako v šetření minulém nejhůře hodnoceným faktorem. Průměrná spokojenost s dopravou 

od měření z roku 2003 poklesla o 18% (z 31% na 13%) (viz graf 5.7 výše). Téměř 90% 

respondentů vyjádřilo svou nespokojenost k této problematice a pouze 8% dotazovaných 

uvedlo, že je zcela nebo spíše spokojeno. 3% respondentů se k tomuto tématu nevyjádřilo 

vůbec (graf 5.11). 

Graf 5. 11 Spokojenost s dopravní situací 

 
 
 

Bylo zjištěno, že statisticky významnými identifikačními faktory při analýze třídění 

druhého stupně jsou: „sociální status“, „v ěk“,  „vzdělání“  a „bydliště  v Přerově I“ . Ani u 

této otázky nebyla nalezena významná statistická závislost nominálních ani ordinálních 

proměnných.  

Na základě hodnot Spearmenova koeficientu, které se u věku, vzdělání a doby 

bydlení pohybovaly v rozmezí (0,1 - 0,2) můžeme tedy pouze konstatovat, že se jedná o 

slabou pozitivní korelaci mezi spokojeností s dopravnou a jmenovanými proměnnými. 

Vnímání dopravní spokojenosti se nejvíce lišilo u respondentů z nejstarší věkové 

kategorie „76 let a více“, jelikož tato skupina je o 12% průměrně více spokojena než je 

hodnota spokojenosti celého výběrového vzorku (tabulka 7.16). 

Tabulka 7.16 Průměrná spokojenost s dopravou podle věku 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s dopravou 3,6 15%  

76 let a více 3,1 27% 12% 

15 let a méně 3,2 25% 10% 
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16-25 let 3,6 15% 0% 

66-75 let 3,6 14% -1% 

26-35 let 3,7 11% -4% 

56-65 let 3,7 9% -4% 

46-55 let 3,8 9% -6% 

36-45 let 3,8 8% -7% 
 

Ve výsledcích průměrné spokojenosti s dopravní situací podle místa bydliště 

v Přerově I bylo zjištěno, že nejhůře vnímají dopravu respondenti žijící „Za Mlýnem - 

Osmek - Bezručova – Sadová a Velká Dlážka“, zatímco nadprůměrně tento faktor 

hodnotili dotazovaní, kteří bydlí na „Bří Hovůrkových – Želatovská – U Hřbitova“ a na 

„Tržní – Polní – Velká Dlážka“ (tabulka 7.15). 

Tabulka 7.15 Průměrná spokojenost s dopravou podle bydliště v Přerově I 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s dopravou 3,6 12%  

Bří. Hovůrkových - Želátovská - U Hřbitova 3,4 18% 6% 
Tržní - Polní - Velká Dlážka 3,5 17% 5% 

Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 3,5 16% 4% 

Bayerova - Dvořákova - nemocnice 3,6 13% 1% 

Denisova - Ztracená - Třebízského - Gen. Rakovčíka 3,6 13% 1% 

Jižní čtvrť - 9. května 3,6 12% 0% 

Dvořákova - Kabelíkova - Želátovská 3,6 12% 0% 

Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - Ztracená 3,7 10% -2% 

centrum (V. Novosady - Komenského - Šrobárova 3,7 9% -3% 

Velká Dlážka - Za Mlýnem - Osmek 3,8 7% -5% 

Za Mlýnek - Osmek - Bezručova - Sadová 3,9 5% -7% 
 

Dopravní situaci je o něco lépe hodnocena respondenty s nižším dosaženým 

vzděláním (učiliště bez maturity, základní škola), studenty a osobami v invalidním 

důchodu (tabulka 7.14 a 7.17). 

Tabulka 7.14 Průměrná spokojenost s dopravou podle vzdělání 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s dopravou 3,6 12%  

učiliště bez maturity 3,4 18% 6% 
základní škola 3,6 13% 1% 

vyšší odborná škola 3,6 12% 0% 

učiliště s maturitou 3,7 11% -1% 

bakalářské 3,7 11% -1% 
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střední škola s maturitou 3,7 10% -2% 

vysokoškolské 3,7 9% -3% 
 

Tabulka 7.17 Průměrná spokojenost s dopravou podle sociálního statusu 

  ∅ % ∆% 
Celková spokojenost s dopravou 3,6 13%  

student/ka 3,5 17% 4% 

invalidní důchod/kyně 3,5 15% 2% 

důchodce/kyně 3,5 15% 2% 

v domácnosti 3,5 15% 2% 

podnikatel/ka 3,6 13% 0% 

nezaměstnan/ý 3,8 9% -4% 

pracující 3,8 7% -6% 

 

V grafu sémantického diferenciálu můžeme jasně vidět, jak průměrně hodnotili 

respondenti zkoumané faktory týkající se dopravní situace v Přerově. Většina 

dotazovaných je toho názoru, že je špatná průjezdnost městem a málo parkovacích míst- 

Naopak většina odpovědí potvrdilo,  že je ve městě celkem dostatečné dopravní značení, 

dobré pokrytí MHD, bezpečný silniční provoz, dobře řešené křižovatky a že se kvalita 

silnic spíše zlepšuje (graf 5.12). 

Graf 5.12 Sémantický diferenciál (doprava) 

 1 2 3 4  

dostatek míst k parkování   
  

    málo míst k parkování 

dobře řešené křižovatky   
  

    špatně řešení křižovatky 

dobrá průjezdnost městem   
  

    špatná průjezdnost městem 

dobré pokrytí MHD   
  

    špatné pokrytí MHD 

bezpečný silniční provoz 
  

      nebezpečný silniční provoz 

dostatečné dopr. značení 
  

      nedostatečné dopr. značení 

zlepšování kvality silnic         zhoršování kvality silnic 

 1 2 3 4  

 

V další baterii otázek bylo snahou zjistit podle názorů respondentů, jaká opatření by 

vedla ke zlepšení dopravní situace uvnitř města. V baterii měli respondenti v nabídce 

různé druhy opatření a jejích úkolem bylo označit na čtyřbodové škále, zda s nimi souhlasí 

nebo nesouhlasí. Podle výsledků analýzy je nejpreferovanějšími čtyřmi opatřeními 
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vybudování dálnice kolem Přerova, budování cyklostezek, budování pěších zón a řešení 

nebezpečných přechodů (graf 7.9). 

Graf 7.9 Opatření vedoucí ke zlepšení dopravní situace 

 

Graf 5.13 ukazuje komparaci výsledků obou výzkumů. Je nutné zmínit, že ve 

výzkumu v roce 2003 bylo vynecháno opatření „vybudování dálnice“. První tři nejčastěji 

pozitivně hodnocené opatření zůstaly od minulého šetření nezměněny. V některých 

případech byly ovšem zaznamenány rozdílné názory v odpovědích od minulého výzkumu. 

O 10% respondentů více si myslí, že by měli být posíleny spoje MHD a o 13% více 

dotazovaných je přesvědčeno o tom, že by se mělo zvýšit parkovné v centru. Naopak méně 

respondentů klade důraz na to, aby se omezila rychlost vozidel a budovaly se další kruhové 

objezdy. 
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Graf 5. 13 Srovnání opatření vedoucí ke zlepšení dopravní situace 

 
 

Součástí baterie byly 2 otevřené podotázky k problematice týkající se „omezení 

rychlosti vozidel“. Respondenti měli možnost vyjádřit názor, kde by měla být rychlost 

omezena a jakým způsobem.  

Z těch respondentů, kteří na otevřenou otázku „kde by se měla snížit rychlost“ 

uvedlo odpověď (211; 27%), si jich 22% myslí, že pouze v centru, polovina vypsala ulice 

nacházející se mimo centrum, 14% uvedlo za odpověď „poblíž školských zařízení“ a 13% 

respondentů vypsalo více odpovědí (v centrum i mimo centrum). 

Konkrétní výčet nejvíce jmenovaných míst, kde by se rychlost měla podle 

dotazovaných snížit, naleznete v tabulce 7.19. Mezi respondenty nejčastěji uváděnými 

odpověďmi jsou: ulice Dvořákova, poté Velká Dlážka a na třetím nejpreferovanějším místě 

jsou ulice Palackého (centrum), Želatovská, Třída 17. listopadu. 

Tabulka 7.19 Kde by měla být omezena rychlost podle konkrétních ulic 

Kde omezit rychlost 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření Pořadí  

  Palackého 16 10% 3 
  Komenského 14 9% 4 

Centrum Kratochvílova 8 5% 5 
  Kozlovská 6 4% 6 
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  Velké Novosady 6 4% 6 

  Dvořákova 19 12% 1 
  Velká Dlážka 18 11% 2 
  Želatovská 16 10% 3 

Mimo centrum Tř. 17. listopadu 16 10% 3 
  Bří Hovůrkových 15 9% 4 
  9. května 14 8% 5 
  Čechova 14 8% 5 

 

U podotázky, která zjišťovala, jakým způsobem by měla být omezena rychlost, bylo 

nejpreferovanějším opatřeními tyto odpovědi: retardéry, dopravní značky a jako třetí 

nejčastěji uváděno bylo opatření preventivního charakteru, tj. častější a důsledné kontroly 

dodržování rychlosti.  Další opatření naleznete v grafu 7.10.  

 

Graf 7.10 Způsoby omezení rychlosti podle respondentů 

 

2.5.4. Parkovací místa versus veřejná zeleň 

Cílem další otázky bylo zjistit, zda občané preferují zvyšování parkovacích míst na 

úkor veřejné zeleně. Polovina respondentů je přesvědčena o tom, že by veřejná zeleň 

neměla být ničena za účelem navyšování parkovacích míst. Opačný názor má dohromady 

49% dotázaných, z toho 33% respondentům záleží na tom, kde. Porovnání s výsledky 

z minulého výzkumu můžete vidět v grafu 5.14 níže.  
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Graf 5.14 Zvyšování parkovacích míst na úkor zeleně 

 

2.5.5. Problematika parkovacího domu 

Další otázka se snažila najít odpovědi nato, zda jsou ochotni respondenti platit za 

dlouhodobý pronájem parkovacího místa v parkovacím domě. Jak lze vyčíst z grafu 7. 11, 

46% respondentů reagovalo pozitivně, 42% negativně a 12% odpověď neuvedlo. 

Graf 7.11 Ochota platit za dlouhodobý pronájem parkovacího místa v park. domě 

 

Pokud respondentem byla označena odpověď „ano“ následovala další podotázka 

zjišťující, kolik jsou ochotni obyvatelé Přerova platit za měsíční pronájem takového 

parkovacího místa. Nejčastěji bylo dotázanými označováno cenové rozmezí „100-199 Kč“ 

(48%). Více jak 500 Kč by za měsíční pronájem v parkovacím domě zaplatilo jen 3% 

respondentů. Jak můžete v grafu 7.12 jasně vidět, existuje zde klesající tendence, to 

znamená, že s rostoucí cenou klesá počet respondentů, kteří jsou ochotni zaplatit. 
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Graf 7.12 Částky za měsíční pronájem parkovacího místa v parkovacím domě, které jsou            
respondenti ochotni zaplatit 

 

V následujícím grafu 5.16 jsou zobrazeny částky za místo v parkovacím domu, které 

jsou ochotni zaplatit vybraní respondenti při různých cenových relacích. Jak můžeme vidět 

klesající trend je zachován i v tomto případě.   

Graf 5. 16 Cenové linie pro vybrané skupiny respondentů 

 
 

Dotázaní měli dále možnost doplnit, kde by si přály, aby byl parkovací dům umístěn. 

Nejčastěji respondenti v otevřené otázce uváděli „Prior“, „P ředmostí“ a na třetím místě se 

umístila odpověď „Jateční“ (více návrhů je uvedeno v tabulce 7.20).  
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Tabulka 7.20 Umístění parkovacího domu dle názorů respondentů 

  Umíst ění parkovacího domu Absolutní četnosti Relativní četnosti 

1 Prior 59 22,8% 

2 Předmostí 47 18,1% 

3 Jateční  22 8,5% 

4 U vlakového nádraží 21 8,1% 

5 Škodova 15 5,8% 

6 Čechova 13 5,0% 

7 Nám. Přerovského povstání 11 4,2% 

8 Jasínkova  10 3,9% 

9 Velká Dlážka (U Strojaře) 10 3,9% 

10 Želatovská 9 3,5% 

  jiné 42 16,2% 

 

3.  Analýza spokojenosti obyvatel města se službami a      
zázemím 

Tabulka 1.20 Celková spokojenost a dílčí spokojenosti 
Celková spokojenost a díl čí 

spokojenosti % 

Celková spokojenost se službami a 
zázemím 56% 

Volný čas a odpo činek 58% 
Bezpečnost 63% 
Bezbariérovost 60% 
Kvalita služeb a obchod ů 45% 
Informovanost 62% 
Práce ú řadů 71% 

3.1. Zázemí pro odpočinek a trávení volného času 

3.1.1.   Spokojenost s dostatkem možností k odpočinku a trávení volného času 

 
Celková průměrná spokojenost s dostatkem možností k odpočinku a trávení volného 

času je 58 %. Více jak polovina respondentů (51 %) zastává názor, že možnosti k 
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odpočinku a trávení volného času jsou spíše dostatečné. Naopak za spíše nedostatečné 

považuje tyto možnosti 28 % respondentů (tabulka 5.1.1). 

Tabulka  5.1.1 Hodnocení možností k odpočinku a trávení volného času 
 

Dostatek možností k 
odpo činku a trávení volného 

času 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

 
ano 109 14 % 

spíše ano 400 51 % 

DOSTATEK 
65 % 

spíše ne 217 28 % 

ne 44 6% 

NEDOSTATEK 
34 % 

nevyplnilo 10 1%  
 
V analýze závislosti pomocí kontingenčních tabulek podle hodnoty Pearsonova koeficientu 

byla zjištěna závislost pouze mezi mírou spokojenosti a proměnnou "Věk". Průměrná 

spokojenost je vyšší u respondentů věkové kategorie "26-35 let" (62 %), "66 - 75 let" (62 

%) a "76 a více let" (65 %). Naopak poměrně nižší spokojenost byla naměřena u věkové 

skupiny "46 - 55 let" (52 %). U ostatních proměnných (bydliště, pohlaví, společenský 

statut, vzdělání) nebyla zjištěná žádná závislost (tabulka 1.1). 

 

Tabulka 1.1 Průměrná spokojenost s možnostmi odpočinku a trávení volného času 
 

Průměrná spokojenost s možnostmi  odpo činku a 
trávení volného času Ø % 

  Celkem 2,25 58% 
Přerov I - M ěsto 2,24 59% 
Přerov II - P ředmostí 2,29 57% Bydlišt ě 
Ostatní m ěstské části 2,41 53% 
Muži 2,23 59% 

Pohlaví 
Ženy 2,27 58% 
Pracující, zam ěstnanec 2,31 56% 
Student/ ka 2,31 56% 
Podnikatel/ ka 2,29 57% 
Nezaměstaný/ á 2,26 58% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 2,17 61% 
V domácnosti 2,33 56% 
Rodičovská dovolená 2,25 58% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 2,40 53% 
15 let a mén ě 2,25 58% 
16-25 let 2,22 59% 
26-35 let 2,15 62% 
36-45 let 2,36 55% 
46-55 let 2,43 52% 
56-65 let 2,30 57% 
66-75 let 2,14 62% 

Věk  

76 let a více 2,04 65% 
základní škola 2,38 54% Vzdělání 
učilišt ě bez maturity 2,20 60% 
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učilišt ě s maturitou 2,32 56% 
střední škola s maturitou 2,31 56% 
vyšší odborná škola 2,22 59% 
bakalá řské 2,19 60% 

 

vysokoškolské 2,20 60% 
 

3.1.2. Nejvíce využívaná místa k odpočinku a trávení volného času 

 
 Nejčastěji využívanou lokalitou pro odpočinek a trávení volného času je park 

Michalov, v otázce jej vybralo 78 % respondentů. Druhou nejčastější lokalitou pro 

odpočinek je Nábřeží řeky Bečvy a okolí Malé a Velké Laguny, obě tyto lokality 

obdržely stejný počet odpovědí (56 %). Ostatní městské parky jsou využívány minimálně 

(4 %). Téměř čtvrtina respondentů (21 %) odpověděla, že svůj veškerý volný čas tráví 

mimo Přerov (pozn.: tuto možnost zatrhli i ti respondenti, kteří vybrali některá další místa 

z nabídky, samostatně se tato odpověď nevyskytla) (tabulka 1.2).  

 

Tabulka 1.2 Nejčastěji využívaná místa k odpočinku 
Nejčastěji využívaná místa k 

odpo činku 
Výzkum 
2010 

Výzkum 
2003 

Nábřeží podél řeky Bečvy 56% 62% 
Park Michalov 78% 63% 
Ostatní m ěstské parky 4% 11% 
Okolí Malé a Velké laguny 56% 50% 
Veškerý volný čas trávím mimo 
Přerov 

21% 
x 

Jiné 15%   
 
Poměrně velké zastoupení odpovědí se objevilo v možnosti "Jiné", jež byla vyplněna 109 

respondenty. Zastoupení jednotlivých odpovědí je následující: vlastní zahrada (30), 

cyklostezky (20), bazén (11), sportovní centrum (9), Čekyně (8),  Předmostí, výletní místa 

a sportoviště (5), dětská hřiště (6), mimo Přerov, Žebračka, Kozlovice, Vinary (4). Dopočet 

do 109 tvoří odpovědi, jež se vyskytly pouze jednou, označovaly konkrétní lokalitu v 

Přerově nebo zázemí pro volný čas. 

 Ve srovnání s předchozími výsledky ankety vzrostla oblíbenost parku Michalov, 

využívá jej o 15 % více respondentů. U ostatních možností byl zjištěn mírný pokles zájmu 

o tyto lokality (graf 5.1.1). 
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Graf 5.1.1 Nejčastěji využíváná místa k odpočinku a trávení volného času 
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3.1.3. Chybějící možnosti pro tráveení volného času 

Nejvíce postrádaným zázemím pro trávení volného času je společenský dům pro 

občanské aktivity, který chybí 28 % respondentů. Pro svůj volný čas by obyvatelé města 

dále rádi využívali víceúčelovou sportovní halu (27 %), dětská hřiště (20 %) a zařízení 

jako curkárny, kavárny či čajovny (20 %). Více než čtvrtina dotázaných (26 %) je 

spokojena se současným stavem a nic jim pro trávení volného času nechybí (graf 5.1.2). 

 

Graf 5.1.2 Chybějící možnosti pro trávení volného času. 
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 Možnost "Jiné" vyplnilo 84 respondentů. Mezi odpovědi s nejčastějším výskytem 

patří: divadlo (12), knihovna (8), nekuřácké hospody, koupaliště (7), aquacetrum, centrum 

pro důchodce, kulturní vyžití, kluby, bary, diskotéky (5), hudební scéna, lavičky altánky, 

cvičení pro seniory, zookoutek (3). Zbylé neuvedené možnosti byly zaznamenány pouze 

jednou. 

 Po srovnání s výsledky z minulého výzkumu můžeme vidět, že došlo k výraznému 

poklesu počtu respondetů, kterým chybí dětská hřiště ( o 22 %), klub pro mladé 

( o 19 %) a sportovní hřiště (o 18 %). Mírné snížení požadavků (5 - 7 %) je patrné 

u možnosti internetová kavárna, víceúčelová sportovní hala a společenský dům pro 

občanské aktivity. Počet obyvatel, kteří nepostrádají žádné zázemí pro volný čas vzrostl 

oproti minulému výzkumu jen nepatrně (graf 5.1.2, tabulka 1.3). 

 

Tabulka 1.3 Chybějící zázemí pro trávení volného času 
Chyb ějící zázemí pro trávení volného 

času 
Výzkum 
2010 

Výzkum 
2003 

Nic nechybí 26% 24% 
Cukrárny, kavárny, čajovny 20% 17% 
Internetová kavárna 6% 13% 
Sportovní h řišt ě 16% 34% 
Dětská h řišt ě 20% 42% 
Víceúčelová sportovní hala 27% 32% 
Klub pro mladé 14% 33% 
Společenský d ům pro ob čanské 
aktivity 28% 34% 
Jiné 12%   
 

 Nejvíce respondentů, kterým nic nechybí, je mezi invalidními důchodci (50 %), 

důchodci (38 %), osobami v domácnosti (33 %) a podnikateli (31 %). Se současným 

stavem jsou nejméně spokojeni respondenti na rodičovské dovolené (7 %) a studenti (8 %). 

Při zohlednění věku respondentů můžeme konstatovat, že nejvíce spokojených obyvatel je 

ve věkové skupině 76 a více let (42 %), 66 - 75 let (42 %)  a 55 - 65 let (31 %).  

Respondentů ostatních věkových kategorií, jež jsou spokojeni se současným stavem je 

podstatně méně (15 - 22 %). Podle vzdělání je se současným stavem spokojena více než 

polovina respondentů se základním vzděláním (53 %) a respondentů s učilištěm bez 

maturity (39 %). Nejméně spokojených obyvatel je mezi bakaláři (8 %) a respondentů s 

učilištěm s maturitou (10 %). 

 Cukrárny, kavárny, čajovny postrádají více ženy (24 %) než muži (15 %). Podle 

společenského statutu nejvíce chybí osobám v domácnosti (66 %). Rovněž studenti (29 %), 

osoby na rodičovské dovolené (26 %) a nezaměstnaní (23 %) by toto zařízení pro svůj 
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volný čas uvítali. Kavárny s přístupem k internetu v největší míře postrádají studenti (15 

%). Stejně tak respondenti ve věku nižším než 15 let (44 %). Závislost u tohoto typu 

zařízení vyšla i u proměnné "Bydliště", ve větší míře jej postrádají obyvatelé Předmostí 

(12 %) a ostatních městských částí (10 %). 

 Sportovní hřiště nejvíce chybí studentům (40 %) a osobám na rodičovské dovolené 

(37 %). Osoby v domácnosti, důchodci a invalidní důchodci jej naopak téměř nepostrádají            

(0 -  7 %). Při zohlednění věku bylo zjištěno, že sportovní hřiště by rádi využívali nejvíce 

respodenti ve věku méně než 15 let (44 %), 16 - 25 let (33 %), nejméně pak respondenti 

věkové kategorie 56 - 65 let (9 %) a 66 - 75 let (5 %).  Více toto zařízení chybí obyvatelům 

Předmostí (27 %) a ostatních městských částí (22 %). Dětská hřiště významně postrádají 

osoby na rodičovské dovolené (60 %), dále pak osoby v domácnosti (33%) a pracující (27 

%). Respondenti, jimž toto zařízení chybí jsou nejčastěji ve věku 26 - 35 let (37 %) a 36 - 

45 let (31 %).  

 Víceúčelovou halu by rádi využívali v největší míře studenti (46 %) a pracující (33 

%). Poměrně vysoké zastoupení odpovědí bylo naměřeno i u ostatních kategorií (26 - 

29 %), kromě důchodců a osob v domácnosti. Dle věku toto zařízení nejvíce schází 

respondentům ve věku 16 - 25 let (48 %), méně než 15 let (44 %) a 46 - 55 let (31 %). 

I vzdělání ovlivňuje potřebu využívat toto zázemí, převážně chybí respondentům 

bakalářského vzdělání (46 %), s učilištěm s maturitou (40 %) a středoškolákům (30 %). 

Překvapivě nejvíce schází klub pro mladé osobám v domácnosti (33 %). Větší 

zastoupení odpovědí pak bylo zjištěno u studujících (20 %) a pracujících (18 %). Při 

zohlednění věku jej postrádají nejvíce respondenti věkových skupin méně než 15 let, 16 - 

25 let, 46 - 55 let, 26 - 35 let a 36 - 45 let (22  - 16 %). Tento klub spíše chybí obyvatelům 

Předmostí (23 %). Společenský dům by chtělo využívat 50 % invalidních důchodců, 38 % 

důchodců, 33 % osob v domácnosti a 31 % podnikatelů. Nejvíce chybí respondentům 

věkové kategorie 26 - 35 let a dále pak respondentům všech následujících kategorií (31 - 

23 %). (tabulka 1.4) 

 

Tabulka 1.4 Chybějící zázemí pro trávení volného času podle identifikačních znaků 

Chyb ějící zázemí pro trávení volného 
času 

Nic 
nechybí  

Cukrárny, 
kavárny, 
čajovny 

Internetová 
kavárna 

Sportovní 
hřiště 

Dětská 
hřiště 

Víceúčelová 
sportovní 

hala 

Klub pro 
mladé 

Společenský 
dům pro ob č. 

aktivity 

Přerov I - M ěsto 28% 20% 5% 15% 20% 27% 12% 28% 

Přerov II - P ředmostí 18% 20% 12% 27% 15% 27% 23% 27% Bydlišt ě 

Ostatní m ěstské části 20% 14% 10% 22% 25% 35% 12% 27% 

Muži 27% 15% 5% 19% 19% 28% 11% 25% 
Pohlaví 

Ženy 25% 24% 7% 14% 21% 26% 16% 30% 

Společenský Pracující, zam ěstnanec 17% 20% 6% 20% 27% 33% 18% 28% 
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Student/ ka 8% 29% 15% 40% 17% 46% 20% 9% 

Podnikatel/ ka 31% 9% 4% 12% 16% 27% 12% 27% 

Nezaměstaný/ á 23% 23% 6% 16% 16% 26% 16% 29% 

Důchodce/ d ůchodkyn ě 38% 18% 3% 7% 13% 19% 8% 31% 

V domácnosti 33% 66% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 

Rodi čovská dovolená 7% 26% 1% 37% 60% 26% 11% 37% 

status 

Invalidní d ůchod/ práce 
neschopný/ á 50% 7% 0% 7% 0% 29% 7% 43% 

15 let a mén ě 0% 28% 44% 44% 11% 44% 22% 1% 

16-25 let 16% 34% 12% 33% 16% 48% 2% 14% 

26-35 let 17% 20% 6% 21% 37% 27% 17% 23% 

36-45 let 15% 16% 7% 26% 31% 42% 16% 24% 

46-55 let 22% 15% 4% 17% 15% 31% 19% 34% 

56-65 let 31% 20% 2% 9% 19% 18% 10% 34% 

66-75 let 42% 19% 5% 5% 13% 19% 5% 29% 

Věk  

76 let a více 42% 17% 0% 13% 6% 17% 6% 31% 

základní škola 53% 13% 0% 13% 0% 20% 7% 13% 

učilišt ě bez maturity 39% 13% 6% 14% 19% 17% 19% 25% 

učilišt ě s maturitou 10% 30% 0% 13% 40% 40% 13% 37% 

střední škola s maturitou 25% 21% 5% 15% 22% 30% 12% 29% 

vyšší odborná škola 25% 22% 5% 14% 16% 25% 14% 35% 

bakalá řské 8% 22% 5% 32% 11% 46% 24% 14% 

Vzdělání 

vysokoškolské 28% 18% 4% 16% 19% 22% 9% 30% 

3.2. Bezpečnost ve městě 

3.2.1. Pocit bezpečí 

 
 Celková průměrná spokojenost s bezpečností ve městě je 63 %.  Největší 

zastoupení odpovědí bylo naměřeno u možnosti "spíše ano" (48 %). Téměř stejný počet 

obyvatel, jež se zcela cítí bezpečně (22 %) , spíše pociťuje nebezpečí (21 %) (tabulka 

5.2.1). 

 
Tabulka 5.2.1 Spokojenost s bezpečností ve městě 

Spokojenost s 
bezpečností ve m ěstě 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost  

ano 173 22% 

spíše ano 377 48% 
SPÍŠE BEZPEČÍ 

70 % 

spíše ne 163 21% 

ne 47 6% 
SPÍŠE 

NEBEZPEČÍ 27 % 

nevyplnilo 20 3%  
 

 Po srovnání výsledků z minulého výzkumu můžeme konstatovat, že průměrná 

spokojenost s bezpečností ve městě se snížila o 7 %. V roce 2003 činila tato průměrná 

spokojenost 70 %.  O 12 % více respondentů nyní spíše pociťuje nebezpečí v části města, 
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ve které žije. Přibylo respondentů, kteří vnímají spíše pocit bezpečí (9 %) (pozn. v aktuální 

výzkumu nebyla zařazena možnost odpovědi "jak kdy") (graf 5.2.1). 

 

Graf 5.2.1 Spokojenost s bezpečností ve městě 
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 Při podrobnější analýze byla zjištěna vazba mezi spokojeností s bezpečností 

a proměnnými "Bydliště", "Společenský status" a "Věk". Průměrná vyšší spokojenost 

s bezpečností byla naměřena u obyvatel "ostatních městských částí" (76 %) než u obyvatel 

Přerova I - Město (63 %) a Přerova II - Předmostí (56 %). Nejméně bezpečně se cítí 

invalidní důchodci (54 %), osoby v domácnosti (56 %) a podnikatelé (58 %). S bezpečností 

jsou nejméně spokojeni respondenti ve věku 46 - 55 let (59 %) a 56 - 65 let (57 %). 

Největší pocit bezpečí byl zaznamenán u věkové kategorie méně než 15 let (73 %) a 76 a 

více let (72 %). (tabulka 1.5). 

 

Tabulka 1.5 Průměrná spokojenost s bezpečností ve městě. 
Průměrná spokojenost bezpe čností ve m ěstě Ø % 

  Celkem 2,11 63% 
Přerov I - M ěsto 2,12 63% 
Přerov II - P ředmostí 2,31 56% Bydlišt ě 
Ostatní m ěstské části 1,73 76% 
Muži 2,12 63% 

Pohlaví 
Ženy 2,10 63% 
Pracující, zam ěstnanec 2,14 62% 
Student/ ka 1,93 69% 
Podnikatel/ ka 2,27 58% 
Nezaměstaný/ á 2,00 67% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 2,11 63% 

Společenský 
status 

V domácnosti 2,33 56% 
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Rodičovská dovolená 1,93 69%  
Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 2,38 54% 
15 let a mén ě 1,80 73% 
16-25 let 1,97 68% 
26-35 let 1,93 69% 
36-45 let 2,12 63% 
46-55 let 2,23 59% 
56-65 let 2,28 57% 
66-75 let 2,10 63% 

Věk  

76 let a více 1,85 72% 
základní škola 2,00 67% 
učilišt ě bez maturity 2,26 58% 
učilišt ě s maturitou 2,00 67% 
střední škola s maturitou 2,11 63% 
vyšší odborná škola 2,14 62% 
bakalá řské 2,00 67% 

Vzdělání 

vysokoškolské 2,05 65% 
 
 

 Průměrná spokojenost s bezpečností byla podrobněji zkoumána u obyvatel Přerova 

I - M ěsto. Byla prokázána silná závislost mezi bydlištěm v určité části této čtvrti a 

pocitem bezpečí. Nejméně bezpečně se cítí obyvatelé části Husova-Kojetínská-

Komenského-Denisova (32 %) a obyvatelé části Jižní čtvrť - 9. května (44 %) (tabulka 1.6). 

  

Tabulka 1.6 Průměrná spokojenost s bezpečností v Přerově I - Město 
Spokojenost obyvatel P řerov I - M ěsto s bezpe čností 

ve městě Ø % Výzkum 
2010 

Výzkum 
2003 

Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 3,04 32% 1. 1. 
Jižní čtvr ť - 9. května 2,68 44% 2. 2. 
Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - Ztracená 2,33 56% 3. 4. 
centrum (V. Novosady - Komenského - Šrobárova) 2,21 60% 4. 7. 
Denisova - Ztracená - T řebízského - Gen. Rakov číka 2,13 62% 5.   
Velká Dlážka - Za Mlýnem - Osmek 2,04 65% 6. 6. 
Bayerova - Dvo řákova - nemocnice 2,02 66% 7.   
Tržní - Polní - Velká Dlážka 1,98 67% 8. 5. 
Bří. Hovůrkových - Želátovská - U H řbitova 1,96 68% 9.   
Za Mlýnem - Osmek - Bezru čova - Sadová 1,81 73% 10. 3. 
Dvořákova - Kabelíkova - Želátovská 1,80 73% 11.   
 
 

Pro porovnání s předchozím výzkumem byly lokality Přerova I - Město seřazeny 

podle hodnoty průměrné spokojenosti s bezpečností. Lokalita Husova - Kojetínská - 

Komenského - Denisova a dále Jižní Čtvrť - 9. května byly v obou výzkumech 

vyhodnoceny jako místa, jejichž obyvatelé pociťují největší nebezpečí.  Z aktuálního 

výzkumu vyplývá, že nyní se cítí méně bezpečně obyvatelé části Centrum (V. Novosady - 

Komenského  - Šrobárova), Tržní - Polní - Velká Dlážka, a Za Mlýnem - Osmek - 

Bezručova - Sadová, než jak tomu bylo v přechozím výzkumu (tabulka 1.6).  
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3.2.2. Oblasti nebezpečí 

 Podle průměrných hodnot každé oblasti nebezpečí vnímají obyvatelé Přerova 

největší nebezpečí z výskytu problémových osob (77 %) a nedostatečné pochůzkové 

činnosti městské policie (75 %). Rovněž obavy o majetek jsou vnímány jako výrazný 

rizikový faktor (66 %). Průměrné hodnoty dalších oblastí nebezpečí jsou však také vysoké 

a v hodnocení jednotlivých oblastí nejsou výrazné odchylky (57 - 50 %) (graf 5.2.2).  

  

Graf 5.2.2 Oblasti nebezpečí 
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 Při porovnání s výsledky z minulého výzkumu můžeme konstatovat, že se míra 

rizika vnímaná z jednotlivých oblastí nebezpečí nezměnila. Rozdílné hodnocení můžeme 

spatřit pouze v pořadí faktoru Výskyt problémových osob a Nedostatečná pochůzková 

činnost městské policie. V předchozím výzkumu byla jako největší rizikový faktor 

označena oblast Nedostatečná pochůzková činnost městské policie, zatímco v aktuálním 

výzkumu je nejrizikovějším faktorem Výskyt problémových osob (tabulka 1.7). 

 

Tabulka 1.7 Hodnocení oblastí nebezpečí 

Oblasti nebezpe čí Ø % Výzkum 
2010 

Výzkum 
2003 

Výskyt problémových osob 1,70 77% 1. 2. 
Nedostate čná poch ůzková činnost m ěstské policie 1,74 75% 2. 1. 
Obavy o majetek 2,01 66% 3. 3. 
Nevhodné chování spoluob čanů 2,28 57% 4. 4. 
Obavy z lidí žijících v této oblasti nebo čtvrti 2,44 52% 5. 5. 
Špatné pouli ční osv ětlení 2,50 50% 6. 6. 
 



 44 

 Při podrobnější analýze závislostí mezi jednotlivými oblastmi nebezpečí byly 

nalezeny vazby mezi vnímaným nebezpečím v některých oblastech pro proměnné 

"Bydliště (Přerov I - Město)", "Pohlaví", "Společenský status" a "Věk". 

 Nebezpečí z nevhodného chování spoluobčanů pociťují ve větší míře především 

obyvatelé ulic Denisova - Ztracená - Třebízského - gen. Rakovčíka (78 %), Jižní čtvrť - 

9. května (77 %) a Husova - Kojetínská - Komenského - Škodova (75 %). Překvapivě toto 

nebezpečí vnímají více muži (63 %) než ženy (51 %). Jako rizikovější faktor je hodnotí 

podle společenského statutu nejvíce podnikatelé (72 %), osoby v domácnosti (67 %) a 

pracující (65 %), dle věku pak osoby věkové kategorie 36 - 45 let (69 %), 46 - 55 let (68 

%) a 26 - 35 let (62 %). Nedostatečná činnost policie představuje nebezpečí téměř pro 

všechny věkové skupiny (83 - 71 %) kromě osoby ve věku 16 - 25 let,  které tento faktor 

považují za nejméně rizikový (36 %). 

 Obavy z lidí žijících v určité oblasti mají nejvíce obyvatelé částí Jižní čtvrť - 

9. května (78 %) a Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova (70 %). Nejmenší obavy 

mají respondenti s bydlištěm ve čtvrti Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - Ztracená (24 %). 

(tabulka 1.8, tabulka 1.9) 
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Tabulka 1.8 Hodnocení oblastí nebezpečí podle identifikačních znaků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti nebezpe čí 

Obavy z lidí 
žijících v této 
oblasti nebo 

čtvrti 

Nevhodné 
chování 

spoluob čanů 

Špatné 
pouli ční 
osvětlení 

Nedostate čná 
poch ůzková 
činnost 
městské 
policie 

Obavy o 
majetek 

Výskyt 
problémových 

osob 

  Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % 
Celkem 1,70 77% 1,74 75% 2,01 66% 2,28 57% 2,44 52% 2,50 50% 

Přerov I - M ěsto 2,43 52% 2,25 58% 2,54 49% 1,77 74% 2,03 66% 1,68 77% 
Přerov II - P ředmostí 2,52 49% 2,45 52% 2,31 56% 1,52 83% 2,07 64% 1,76 75% Bydlišt ě 

Ostatní m ěstské části 2,29 57% 2,29 57% 2,57 48% 2,00 67% 1,43 86% 1,88 71% 
Muži 2,35 55% 2,11 63% 2,62 46% 1,62 79% 1,87 71% 1,64 79% 

Pohlaví 
Ženy 2,53 49% 2,46 51% 2,39 54% 1,87 71% 2,14 62% 1,74 75% 
Pracující, zam ěstnanec 2,32 56% 2,06 65% 2,50 50% 1,75 75% 1,90 70% 1,63 79% 
Student/ ka 2,25 58% 2,38 54% 2,42 53% 2,23 59% 2,45 52% 1,83 72% 
Podnikatel/ ka 2,23 59% 1,85 72% 2,67 44% 1,38 87% 1,46 85% 1,38 87% 
Nezaměstaný/ á 2,38 54% 2,38 54% 2,29 57% 1,63 79% 2,50 50% 1,75 75% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 2,63 46% 2,59 47% 2,51 50% 1,71 76% 2,02 66% 1,78 74% 
V domácnosti 2,00 67% 2,00 67% 3,00 33% 3,00 33% 3,00 33% 2,00 67% 
Rodi čovská dovolená 2,50 50% 2,38 54% 2,25 58% 1,75 75% 2,63 46% 1,88 71% 

Spole čenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce 
neschopný/ á 3,00 33% 3,00 33% 3,00 33% 1,80 73% 2,20 60% 1,60 80% 

15 let a mén ě 1,75 75% 2,50 50% 2,25 58% 1,50 83% 3,00 33% 2,50 50% 
16-25 let 2,82 39% 2,64 45% 3,18 27% 2,91 36% 2,60 47% 1,60 80% 
26-35 let 2,40 53% 2,15 62% 2,48 51% 1,56 81% 2,08 64% 1,59 80% 
36-45 let 2,21 60% 1,93 69% 2,38 54% 1,83 72% 2,00 67% 1,77 74% 
46-55 let 2,35 55% 1,97 68% 2,29 57% 1,63 79% 1,68 77% 1,54 82% 
56-65 let 2,52 49% 2,48 51% 2,56 48% 1,75 75% 1,94 69% 1,75 75% 
66-75 let 2,54 49% 2,64 45% 2,46 51% 1,55 82% 2,11 63% 1,64 79% 

Věk  

76 let a více 3,00 33% 2,67 44% 3,00 33% 1,88 71% 2,33 56% 2,17 61% 
základní škola 3,50 17% 3,00 33% 1,67 78% 1,50 83% 1,33 89% 2,33 56% 
učilišt ě bez maturity 2,24 59% 2,33 56% 2,38 54% 1,89 70% 2,00 67% 1,58 81% 
učilišt ě s maturitou 2,75 42% 2,25 58% 2,13 63% 1,63 79% 2,25 58% 1,75 75% 
střední škola s 
maturitou 2,48 51% 2,21 60% 2,63 46% 1,77 74% 1,95 68% 1,62 79% 

vyšší odborná škola 2,72 43% 2,61 46% 2,47 51% 1,56 81% 2,06 65% 1,89 70% 
bakalá řské 2,14 62% 1,75 75% 2,43 52% 2,00 67% 1,86 71% 1,50 83% 

Vzdělání 

vysokoškolské 2,42 53% 2,36 55% 2,58 47% 1,69 77% 2,06 65% 1,78 74% 
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Tabulka 1.9 Oblasti nebezpečí podle bydliště v Přerově I – Město 

3.2.3. Nejnebezpečnější místa v Přerově 

 Otevřenou otázku, ve které měli respondenti uvést, které místo v Přerově považují 

za opravdu nebezpečné, zodpovědělo celkem 686 dotázaných. Nejnebezpečnějšími místy 

jsou podle dotázaných: 

Tabulka 5.3.1 Nejnebezpečnější místa v Přerově 

Výzkum 2010 Výzkum 2003 

Lokality Výskyt 
odpov ědí Lokality Výskyt 

odpov ědí 
Škodova 417 Škodova 635 
Nádraží a jeho okolí 276 Kojetínská 324 
Kojetínská 245 Nádraží a jeho okolí 207 
Husova 125 Husova 97 
Tovačovská 81 Tovačovská 83 
Lokality obydlené rómskou 
menšinou 36 Náměstí Svobody 39 

Náměstí Svobody 34 Nábřeží Bečvy 28 
Okolí supermarket ů 34 Předmostí 24 
Čechova 22 Podchody a podjezdy 23 
Podchody a podjezdy 20 Park Michalov 21 
Ostatní 206 Čechova 16 

Oblasti nebezpe čí (Přerov I - M ěsto) 

Obavy z lidí 
žijících v této 
oblasti nebo 

čtvrti 

Nevhodné 
chování 

spoluob čanů 

Špatné 
pouli ční 
osvětlení 

Nedostate čná 
poch ůzková 
činnost 
městské 
policie 

Obavy o 
majetek 

Výskyt 
problémových 

osob 

  Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % 
centrum (V. Novosady - Komenského 
- Šrobárova 2,33 56% 2,29 57% 2,82 39% 1,84 72% 1,97 68% 1,61 80% 

Bayerova - Dvo řákova - nemocnice 2,80 40% 2,50 50% 2,80 40% 1,70 77% 1,85 72% 1,45 85% 

Dvořákova - Kabelíkova - Želátovská 3,10 30% 2,80 40% 2,10 63% 1,82 73% 2,30 57% 2,10 63% 

Husova - Kojetínská - Komenského - 
Denisova 1,89 70% 1,76 75% 2,50 50% 2,50 50% 2,35 55% 1,76 75% 

Bří. Hovůrkových - 17. listopadu - 
Ztracená 3,27 24% 3,20 27% 2,19 60% 1,81 73% 2,25 58% 2,13 63% 

Bří. Hovůrkových - Želátovská - U 
Hřbitova 2,60 47% 2,60 47% 3,20 27% 2,20 60% 2,80 40% 1,83 72% 

Denisova - Ztracená - T řebízského - 
Gen. Rakov číka 2,67 44% 1,67 78% 2,00 67% 1,57 81% 1,80 73% 1,86 71% 

Jižní čtvr ť - 9. května 1,65 78% 1,70 77% 2,30 57% 1,67 78% 1,65 78% 1,47 84% 

Tržní - Polní - Velká Dlážka 2,25 58% 2,00 67% 2,75 42% 1,43 86% 2,25 58% 1,69 77% 

Velká Dlážka - Za Mlýnem - Osmek 2,31 56% 2,07 64% 2,31 56% 1,60 80% 1,92 69% 1,39 87% 

Za Mlýnek - Osmek - Bezru čova - 
Sadová 3,00 33% 2,00 67% 3,00 33% 1,00 100% 1,33 89% 1,33 89% 
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 Kategorie "Ostatní " zahrnuje odpovědi, jejichž četnost nebyla větší než 20 a jež 

nebylo možné zařadit do některé z předchozích kategorií. 

 Srovnání s uváděnými místy v minulém výzkumu není možné provést podle 

výskytu odpovědí, jelikož minule otázku zodpovědělo 1257 respondnetů. Podle pořadí 

uvedených lokalit však můžeme konstatovat, že za nejnebezpečnější místa v Přerova jsou 

považovány téměř totožné lokality jako v předešlém výzkumu (především prvních pět 

nejnebezpečnějších lokalit) (tabulka 5.3.1).  

3.3.   Bezbariérovost ve městě 

3.3.1. Hodnocení možností bezpečného pohybu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

  Průměrná spokojenost se zlepšováním možností bezpečného pohybu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace je 60 %. Více než polovina respondentů (57 %) 

si myslí, že možnosti pohybu pro tyto osoby se spíše zlepšují. 22 % respondentů zastává 

názor, že ke zlepšení možností bezpečného pohybu pro jmenované osoby spíše nedochází 

(tabulka 5.3.1). 

 

Tabulka 5.3.1 Hodnocení možnosti bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Zlepšující se možnosti bezpe čného 
pohybu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 83 15% 
spíše ano 321 57% 
spíše ne 127 22% 
ne 35 6% 

nedokázalo posoudit 214  

3.3.2. Nedostatky bezbariérovosti 

 Otevřenou otázku týkající se nejzávažnějších nedostatků v bezbariérovosti 

zodpovědělo 268 respondentů. Nejzávažnějšími nedostatky v tabulce 5.3.2. 

Tabulka 5.3.2 Nedostatky bezbariérovosti 

Výzkum 2010 Výzkum 2003 

Nedostatek Výskyt 
odpov ědí Nedostatek Výskyt 

odpov ědí 

Přístup do ve řejných institucí 108 Přístup do ve řejných institucí 126 
Špatný stav chodník ů 76 Doprava vlakem, MHD a zastávky 94 
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Přístup do obchod ů a restaurací 53 
Obrubníky, nájezdy a sjezdy u chodník ů 30 

Špatný stav chodník ů, obrubníky, 
nájezdy a sjezdy chodnk ů 64 

Přechody pro chodce 29 Přístup do obchod ů a restaurací 57 
Špatná údržba chodník ů v zim ě 23 Přechody pro chodce 25 
Doprava vlakem, MHD a zastávky 28   
Schody  13   
Jiné 47   

 

 Kategorie Jiné zahrnuje odpovědi, jež nebylo možné zařadit do některé z 

předchozích kategorií a jejichž četnost nebyla větší než 10 - výtahy v budovách (9), 

vlakové nádraží (8), akustická signalizace (4), reklamní tabule na chodnících (5), stojany 

na kola (2), přístup do obytných domů (8), Čechova ul. (2), ul. 9. května (1), magistrát ve 

Smetanově ul. (5), Předmostí (1), Tyršova ul. (1), Sportovní ul. (1). V předchozím 

výzkumu byla otázka zodpovězena 882 respondenty. I přes rozdílný počet odpovědí v 

obou výzkumech můžeme říct, že stále největším nedostatkem v bezbariérovosti je přístup 

do veřejných institucí, špatný stav chodníků, obrubníky, nájezdy a sjezdy chodníků. 

Doprava vlakem, MHD a zástavky jsou nyní vnímány jako daleko menší nedostatek než v 

předešlém výzkumu. Jako závažnější nedostatek však je hodnocen přístup do obchodů a 

restaurací. 

3.4.   Komerční služby a obchody 

3.4.1. Spokojenost s kvalitou služeb a obchodů 

 Průměrná spokojenost s kvalitou služeb a obchodů ve městě je 45 %.  Stejný 

počet respondentů je s kvalitou spíše spokojeno i spíše nespokojeno (obojí 39 %). Větší 

množství je však zcela nespokojeno (16 %) než zcela spokojeno (6 %) (tabulka 5.4.1). 

Tabulka 5.4.1 Spokojenost s kvalitou služeb a obchodů 
Spokojenost s kvalitou 

služeb a obchod ů 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 43 6% 

spíše ano 298 39% 

spíše ne 292 39% 

ne 123 16% 

nevyplnilo 24  
   
  

Hodnota Pearsonova koeficientu udává, že spokojenost s kvalitou služeb a a 

obchodů ovlivňují proměnné "Pohlaví", "Společenský status", "Věk"  i "Vzdělání". 

Celkově jsou více spokojeni muži (47 %) než ženy (42 %), důchodci (53 %), osoby v 
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domácnosti (50 %) a invalidní důchodci (50 %). Respondenti ve zbylých kategoriích 

společenského statutu jsou spokojeni podprůměrně. Dle věku hodnotí kvalitu služeb a 

obchodů nejlépe respondenti věkových kategorií 76 a více let (58 %), 66 - 75 let (55 %) a 

méně než 15 let (56 %). Obyvatelé ostatních věkových kategoriích hodnotí tuto kvalitu 

podprůměrně. Respondenti s učilištěm bez maturity jsou s kvalitou obchodů a služeb 

spokojeni nejvíce (53 %). (tabulka 1.10) 

 

Tabulka 1.10 Průměrná spokojenost s kvalitou služeb a obchodů ve městě 

Průměrná spokojenost s kvalitou služeb a obchod ů 
ve městě Ø % 

  Celkem 2,65 45% 
Muži 2,58 47% Pohlaví 
Ženy 2,73 42% 
Pracující, zam ěstnanec 2,82 39% 
Student/ ka 2,82 39% 
Podnikatel/ ka 2,94 35% 
Nezaměstaný/ á 2,79 40% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 2,41 53% 
V domácnosti 2,50 50% 
Rodičovská dovolená 2,71 43% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 2,50 50% 
15 let a mén ě 2,32 56% 
16-25 let 2,93 36% 
26-35 let 2,85 38% 
36-45 let 2,93 36% 
46-55 let 2,70 43% 
56-65 let 2,62 46% 
66-75 let 2,36 55% 

Věk  

76 let a více 2,26 58% 
základní škola 2,69 44% 
učilišt ě bez maturity 2,40 53% 
učilišt ě s maturitou 2,74 42% 
střední škola s maturitou 2,67 44% 
vyšší odborná škola 2,71 43% 
bakalá řské 3,03 32% 

Vzdělání 

vysokoškolské 2,70 43% 
 

3.4.2. Postrádaný typ služeb 

 Více než polovina obyvatel (52 %) nepostrádá ve městě žádné služby. 

Nejpostrádanější službou jsou drobné opravárenské služby, které chybí 38 % obyvatel. 

15 % respondentů postrádá služby typu oprav koženého zboží a obuvi. Ostatní typy 

služeb jsou požadovány pouze 10 %  obyvatel a méně (graf 5.4.2).  
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Graf 5.4.2 Postrádaný typ služeb 
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 V předchozím výzkumu nebyla možnost odpovědi "Žádné služby nepostrádám“ 

zařazena. Mnohem více respondentů však požadovalo všechny typy uvedených služeb. 

Především opravy obuvi a koženého zboží (o 28 %),  krej čovství a opravy oděvů (o 27 

%) a drobné opravárenské služby (o 25 %). Pořadí služeb, podle toho v jaké míře jsou 

postrádány, zůstalo stejné. 

3.4.3. Postrádaný typ obchodů 

 K otevřené otázce zjišťující jaký typ obchodů obyvatelé Přerova postrádají se 

vyjádřilo 265 respondentů. Mezi nejčastěji uváděné odpovědi patří: 

Tabulka 5.4.2 Postrádaný typ obchodů 

Typ obchodu Výskyt 
odpov ědí 

Obchody s kvalitními od ěvy 94 
Obchodní galerie, nákupní centrum 36 
Obuv 28 

Specializované obchody s potravinami, 
ovocem, zeleninou, zdravou výživou, 
kořením, kávou apod. 

27 

Fast food, bufet, mlé čný bar 21 
Obchody s českými výrobky  20 
Sklo, porcelán 18 
Nábytek 12 
Obchody se zna čkovým zbožím 10 
Hypermarket, supermarket 10 
Galanterie 10 
Jiné 81 
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 Kategorie Jiné zahrnuje odpovědi, jež nebylo možno zahrnout do některé 

z předchozích kategorií a jejichž četnost nebyla větší než 10 - hračkářství, hobbymarket 

(9), obchody se zbožím pro děti (8), knihkupectví, obchod se sportovním zbožím a 

turistickými potřebami (7), obchod s elektronikou (5), večerka, obchody s luxusním 

zbožím, lékárna, potřeby pro domácnost (4), cukrárna, papírnictví, nekuřácká restaurace, 

mlékárna (2), bižuterie, klenotnictví, pobočka T-Mobile, parfumerie, benzínová stanice, 

roznášková služba, sídlo internetových obchodů, půjčovna šatů, řeznictví, bazar, kožené 

zboží, kloboučnictví (1). 

3.5. Informovanost o dění ve městě 

3.5.1. Periodikum města Přerova 

 Otázku zjišťující, zda občané ví, jaké periodikum vydává město Přerov, 

zodpovědělo 638 respondentů. Ačkoli samotné město vydává jedno periodikum, jímž jsou 

Přerovské listy,  respondenti ve svých odpovědích uváděli i další periodika vydává jinými 

subjekty (tabulka 5.5.1).  

 

Tabulka 5.5.1 Uváděná periodika 

Uváděná periodika Výskyt 
odpov ědí 

Přerovské listy 592 
Nové Přerovsko 203 
Sedmička 128 
Přerovský deník 17 
Týdeník P řerovska 13 
Jiné 8 
 

 V kategorii Jiné se vyskytují následující odpovědi: Radniční listy (2), Olomoucký 

den, Region, Echo, kulturní přehled (1) a internetové zprávy (1). 

3.5.2. Potřeba být informován/a o dění ve městě 

 Průměrná potřeba být informován/a o aktivitách a záměrech města je 87 %. 

Zájem o informace týkající se dění ve městě je tedy značný. 68 % dotázaných má rozhodně 

zájem být informován o tom, co se v jejich městě děje. 28 % respondentů mají o něco nižší 

potřebu být informováno, přesto je tyto informace zajímají. Pouhé 4 % respondentů vůbec 

nebo téměř nezajímá dění ve městě (tabulka 5.5.2).  
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Tabulka 5.5.2 Potřeba být informován/a o dění ve městě 

Potřeba být informován/a 
o dění ve m ěstě 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 517 68% 

spíše ano 216 28% 

spíše ne 22 3% 

ne 11 1% 

nevyplnilo 14   
 

 Zda obyvatelé mají potřebu být informováni o aktivitách a záměrech města, 

ovlivňuje jejich společenský statut a věk. Nejmenší (stále však značnou) potřebu 

informovanosti mají osoby v domácnosti (78 %) a studenti (79 %). Nejvíce informováni 

chtějí být důchodci (89 %), invalidní důchodci (90 %) a pracující (88 %). Dle věku je 

nejvíce respondentů majících potřebu být informován/a v kalorii 66 - 75 let (92 %), 

nejméně pak v kategorii méně než 15 let (63 %). V ostatních kategoriích je tato průměrná 

potřeba vyvážená (87 - 85 %) (tabulka 1.11). 

 

Tabulka 1.11 Průměrná potřeba být informován/a o dění ve městě 
Průměrna pot řeba být informován/a o d ění ve m ěstě Ø % 

  Celkem 1,38 87% 
Muži 1,39 87% Pohlaví 
Ženy 1,37 88% 
Pracující, zam ěstnanec 1,35 88% 
Student/ ka 1,64 79% 
Podnikatel/ ka 1,50 83% 
Nezaměstaný/ á 1,47 84% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 1,34 89% 
V domácnosti 1,67 78% 
Rodičovská dovolená 1,21 93% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 1,31 90% 
15 let a mén ě 2,10 63% 
16-25 let 1,45 85% 
26-35 let 1,35 88% 
36-45 let 1,37 88% 
46-55 let 1,40 87% 
56-65 let 1,39 87% 
66-75 let 1,25 92% 

Věk  

76 let a více 1,40 87% 
základní škola 1,33 89% 
učilišt ě bez maturity 1,35 88% 
učilišt ě s maturitou 1,35 88% 
střední škola s maturitou 1,37 88% 
vyšší odborná škola 1,44 85% 
bakalá řské 1,27 91% 

Vzdělání 

vysokoškolské 1,35 88% 
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3.5.3. Spokojenost s informacemi o aktivitách a záměrech města 

 Průměrná spokojenost s informovaností o aktivitách a záměrech města činí 62 

%. Více než polovina respondentů (54 %) se cítí spíše informována. Přibližně stejný počet 

dotázaných je zcela spokojeno (19 %). (tabulka 5.5.3).  

Tabulka 5.5.3 Spokojenost s informacemi o aktivitách a záměrech města 

Spokoje nost s informacemi  
o aktivitách a zám ěrech 

města 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 141 19% 

spíše ano 412 54% 

spíše ne 163 21% 

ne 47 6% 

nevyplnilo 17   
 

Vzhledem k výsledkům předešlého výzkumu je možno říct, že došlo ke mírnému zvýšení 

spokojenosti obyvatel s informovaností o aktivitách a záměrech města. Průměrná 

spokojenost předtím byla 58 %. Výrazně stoupl počet obyvatel, kteří jsou s informovaností 

spíše spokojeni (24 %) (graf 5.5.1). 

 

Graf 5.5.1 Spokojenost s informacemi o aktivitách a záměrech města 
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 Z třídění druhého stupně a hodnot Pearsonova koeficientu výplývá, že spokojenost 

s informovaností závisí na pohlaví, společenském statutu, věku i vzdělání. Spokojenější 

jsou více ženy (64 %) než muži (59 %). Průměrná nižší spokojenost byla zaznamenána 

u respondentů věkových kategorií 46 - 55 let (55 %), 16 - 25 let (57 %), 26 - 35 let a 36 - 

45 let (59 %).  Respondenti s vyšším vzděláním  - bakalářské (63 %) a vysokoškolské (64 
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%) jsou průměrně více spokojeni než respondenti s nižším stupněm vzdělání - základní 

škola (56 %). Výjimkou jsem dotázaní s učilištěm bez maturity, jejichž průměrná 

spokojenost s informovaností činí 63 %.  Průměrná spokojenost je nejvyšší u osob v 

domácnosti (78 %), invalidních důchodců (69 %) a důchodců (66 %) (tabulka 1.12). 

 

Tabulka 1.12 Průměrná spokojenost s informovaností o aktivitách a záměrech města 
Spokojenost s informovaností o aktivitách a 

záměrech m ěsta Ø % 

  Celkem 2,15 62% 
Muži 2,22 59% Pohlaví 
Ženy 2,08 64% 
Pracující, zam ěstnanec 2,26 58% 
Student/ ka 2,22 59% 
Podnikatel/ ka 2,44 52% 
Nezaměstaný/ á 2,13 62% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 2,01 66% 
V domácnosti 1,67 78% 
Rodičovská dovolená 2,11 63% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 1,93 69% 
15 let a mén ě 2,10 63% 
16-25 let 2,28 57% 
26-35 let 2,23 59% 
36-45 let 2,23 59% 
46-55 let 2,36 55% 
56-65 let 2,07 64% 
66-75 let 2,00 67% 

Věk  

76 let a více 1,90 70% 
základní škola 2,33 56% 
učilišt ě bez maturity 2,10 63% 
učilišt ě s maturitou 2,26 58% 
střední škola s maturitou 2,19 60% 
vyšší odborná škola 2,23 59% 
bakalá řské 2,11 63% 

Vzdělání 

vysokoškolské 2,07 64% 
 
 

3.5.4. Chybějící informace 

 Z grafu můžeme vidět, že nejvíce obyvatelé města postrádají informace o dalším 

rozvoji města (38 %), o službách města pro občany (34 %) a o investicích a 

investičních záměrech města (33 %).  34 % respondentů je spokojeno s informacemi, 

které mají k dispozici a žádné informace nepostrádají (graf 5.5.2).  
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Graf 5.5.2 Chybějící informace 
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 V předchozím výzkumu tato otázka neobsahovala možnosti "Žádné informace mi 

neschází", "Informace o investicích a investičních záměrech" a "Informace o kulturních 

a sportovních událostech". Z relativních četností však můžeme vyčíst, že i nyní jsou 

nejvíce požadovány stejné typy informací (Informace o dalším rozvoji města, Informace 

o službách města pro občany) jako v minulém výzkumu. Počet obyvatel, jimž tyto 

informace chybí, se však výrazně snížil a to o 29 % u obou kategorií (graf 5.5.2). 

  

 Třídění druhého stupně prokázalo určité vazby mezi druhy chybějících informací 

a identifikačních znaků respondentů. 

 Žádné informace nepostrádají především osoby v domácnosti (100 %). Dále je 

poměrně vyšší zastoupení respondentů, jimž nechybí informace žádného typu mezi 

invalidními důchodci (43 %), osobami na rodičovské dovolené, nezaměstnanými (40 %) 

a důchodci (39 %). Nejméně respondentů, jež nepociťují nedostatek informací je mezi 

podnikateli (27 %),  pracujícími (28 %) a studenty (30 %). 

 Informace o sociálních službách postrádají v největší míře důchodci (21 %) 

a invalidní důchodci (19 %). Nejčastěji jsou to respondenti věkové kategorie 66 - 75 let (23 

%). 

 Více informací o privatizaci bytového fondu by uvítali především osoby na 

rodičovské dovolené (29 %). Rovněž tyto informace nejvíce chybí respondentům ve 

věkové kategorii 26 - 35 let (17 %). 

 Dozvědět se více o investicích a investičních záměrech mají větší zájem spíše 

muži (38 %) než ženy (28 %), dále podnikatelé (48 %) a pracující (39 %). Z hlediska věku 
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tento typ informací chybí více dotázaným ve věku 16 - 25 let (46 %), 46 - 55 let (43 %) a 

26 - 35 let (39 %). Investice a investiční záměry jsou důležitými informacemi zejména pro 

respondenty středního a vyššího vzdělání  - střední škola s maturitou, vyšší odborná škola 

a bakalářské vzdělání (38 %). 

 O záležitosti týkající se dalšího rozvoje města se zajímají více muži (42 %) než 

ženy (34 %) a respondenti věkových kategorií 16 - 25 let (59 %), 26 - 35 let (47 %) a 46 - 

55 let (44 %).  

 Zájem o informace kulturního a sportovního charakteru byl zjištěn ve větší míře 

u dotázaných se základním  a bakalářským vzděláním (19 %). 

(tabulka 1.13) 

 

Tabulka 1.13 Chybějící informace 

Chyb ějící informace 
Žádné 

informace 
nepostrádám 

Informace 
o 

službách 
města pro 

občany 

Informace 
o 

sociálních 
službách 

Informace 
o 

privatizaci 
bytového 

fondu 

Informace o 
dalším 
rozvoji 
města 

Informace o 
investicích 

a 
investi čních 

záměrech 
města 

Informace o 
kulturních a 
sportovních 
událostech 

Muži 31% 33% 12% 9% 42% 38% 11% Pohlaví 
Ženy 37% 36% 16% 9% 34% 28% 13% 
Pracující, 
zaměstnanec 28% 36% 12% 11% 41% 39% 16% 

Student/ ka 30% 33% 3% 6% 42% 32% 30% 
Podnikatel/ ka 27% 31% 4% 13% 42% 48% 12% 

Nezaměstaný/ á 40% 33% 13% 3% 50% 17% 17% 
Důchodce/ 
důchodkyn ě 39% 34% 21% 6% 34% 28% 5% 
V domácnosti 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Rodi čovská 
dovolená 40% 25% 7% 29% 32% 29% 18% 

Spole čenský 
status 

Invalidní d ůchod/ 
práce neschopný/ á 43% 32% 19% 6% 25% 13% 0% 

15 let a mén ě 47% 16% 5% 0% 16% 5% 37% 
16-25 let 22% 36% 2% 9% 59% 46% 28% 
26-35 let 25% 35% 13% 17% 47% 39% 17% 

36-45 let 40% 34% 7% 10% 32% 32% 16% 
46-55 let 27% 30% 12% 8% 44% 43% 12% 

56-65 let 36% 36% 18% 10% 33% 29% 9% 
66-75 let 42% 38% 23% 0% 36% 25% 4% 

Věk  

76 let a více 40% 29% 16% 6% 27% 27% 2% 

základní škola 38% 31% 25% 6% 31% 13% 19% 
učilišt ě bez maturity  38% 40% 20% 7% 33% 21% 10% 

učilišt ě s maturitou 27% 43% 20% 10% 40% 33% 10% 
střední škola s 
maturitou 34% 36% 15% 9% 39% 38% 13% 

vyšší odborná škola  35% 32% 10% 14% 37% 38% 8% 

bakalá řské 30% 27% 3% 8% 54% 38% 19% 

Vzdělání 

vysokoškolské 31% 35% 11% 7% 39% 34% 10% 
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3.5.5. Nejčastěji využívané informační zdroje 

 V průměru respondenti získávají informace o dění ve městě nejvíce z periodika 

Přerovské listy (86 %) nebo jiných regionálních (77 %). Častým zdrojem informací je 

také kabelová televize (75 %). Méně využívaným zdroje jsou pak plakátovací plochy (42 

%) a internetové stránky města Přerova (41 %). Ostatní zdroje jsou pro získávání 

informací využívány minimálně (tabulka 1.14,). 

 

Tabulka 1.14 Využívané zdroje k získávání informací ve městě 
Využívané zdroje k získávání 

informací a d ění ve m ěstě 
Výzkum 

2010 
Výzkum 

2003 

Přerovské listy 86% 89% 

jiná regionální periodika (Týdeník 
Přerovska, Nové P řerovsko, 
Sedmička) 

77% 94% 

Kabelová televize P řerov 75% 77% 

Plakátovací plochy 42% 54% 

Internetové stránky m ěsta 
Přerova (www.prerov.eu) 

41% 20% 

jiné internetové servery(nap ř. 
www.prerovan.cz) 

27% 14% 

Městské informa ční centrum 25% 31% 

Úřední desky magistrátu 14% 28% 

 

 Po srovnání nejčastěji využívaných zdrojů informací z výsledky z minulého šetření 

můžeme dojít k pozitivnímu závěru ohledně využití internetových stránek města. 

Obyvatelé města jich nyní využívají o 21 % častěji než jak uvedli v předešlém výzkumu. 

Rovněž se zvýšilo využití jiných internetových stránek, i když v menší míře (13 %). I 

nadále zůstávají periodikum Přerovské listy, jiná regionální periodika a kabelová 

televize nejčastěji využívanými zdroji informací. Obyvatelé města však nyní méně 

získávají informace z plakátovacích ploch, v průměru o 12 % . Využití úředních desek 

magistrátu k získávání informací, které v minulém výzkumu byly vyhodnoceny jako spíše 

méně častý zdroj, kleslo o 14 %. 

 Podle třídění druhého stupně a Pearsnonova koeficientu existují ve využívání 

informačních zdrojů významné rozdíly podle věku, pohlaví, vzdělání i společenského 

statutu respondentů.  

 Internetové stránky města Přerova využívají pro získávání informací nejméně 

důchodci (24 %),  u ostatních skupin se míra pohybuje od 41 - 51 %. Informace na 

webových stránek vyhledávají především osoby nižších věkových kategorií - 36 - 45 let 

(57 %), 26 - 35 let (55 %), méně než 15 let (53 %) a 16 - 25 let (52 %). S rostoucím věkem 
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potom využití těchto stránek klesá. V průměru pouze 10 % respondentů ve věku 76 a více 

let hledá informace na stránkách města. Největší návštěvnost stránek z hlediska vzdělání 

byla zjištěna u respondentů bakalářského vzdělání (64 %), vyučených respondentů s 

maturitou (53 %) a vysokoškoláků (47 %). Jiné internetové servery  využívají opět 

nejméně důchodci (15 %) a podnikatelé (26 %). Respondenti ostatních společenských 

statutů využívají jiné servery v průměru od 35 do 46 %. Rovněž z hlediska věku můžeme 

spatřit klesající trend ve využívání internetových stránek u věkové kategorie  46 - 55 let a 

dalších. Největší zastoupení bylo opět zjištěno u dotázaných bakalářského vzdělání (44 %) 

a s učilištěm s maturitou (33 %).  

 Přísun informací prostřednictvím kabelové televize preferují více ženy (76 %) než 

muži (73%), rovněž nejvíce osob v důchodu preferuje tento zdroj (83 %). Sledovanost 

kabelové televize narůstá přímo úměrně s věkem. Největší sledovanost byla zaznamenána 

u věkových kategorií 56 - 65 let (82 %), 66 - 75 let (84 %) a 76 a více let (88 %). 

Kabelovou televizí sledují nejčastěji učni bez maturity (83 %) a respondenti základního 

vzdělání (81 %).  

 Přerovské listy čtou více ženy (90 %) než muži (80 %), osoby v domácnosti (100 

%), invalidní důchodci (92 %), důchodci (91 %) a respondenti na rodičovské dovolené (89 

%). U respondentů ostatních věkových kategorií je však frekvence využívání tohoto 

periodika také velmi vysoká. Největší zastoupení čtenářů Přerovských listů je mezi 

respondenty ve věku 66 - 75 let a 76 a více let (93 %), nejnižší u věkové kategorie 15 let a 

méně (65 %). Z hlediska vzdělání je nejvíce čtenářů základního vzdělání (96 %). Jiná 

regionální periodika mají opět nepatrně vyšší čtenost u žen (79 %) než u mužů (74 %). 

Nejvyšší využití bylo nalezeno u invalidních důchodců (81 %), nejnižší u osob 

v domácnosti (67 %). Respondenti ostatních statutů tyto periodika využívají v průměru 

stejně (79 - 71 %). Mezi nejčastější čtenáře těchto periodik patří respondenti základního 

vzdělání (90 %).  

 Plakátovací plochy jako zdroj informací mají rovněž vyšší uplatnění u žen (45 %) 

než u mužů (38 %), většinou se jedná o osoby na rodičovské dovolené (61 %) nebo v 

domácnosti (56 %).    

 Informace z Městského informačního centra Přerova čerpají převážně osoby 

v domácnosti (100 %). Využití centra narůstá přímo úměrně s rostoucím věkem.  

(tabulka 1.15) 
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Tabulka 1.15 Využívané zdroje podle identifikačních znaků 

Využívání zdroj ů pro získávání informací 
o dění ve m ěstě 

Úřední 
desky 

magistrátu  

Internetové 
stránky 
města 

Přerova  

jiné 
internetové 

servery 

Kabelová 
televize 
Přerov 

Přerovské 
listy 

jiná 
regionální 
periodika  

Plakátovací 
plochy 

Městské 
informa ční 

centrum 

  Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % Ø % 

Muži 3,55 15% 2,73 42% 3,11 30% 1,82 73% 1,59 80% 1,78 74% 2,87 38% 3,26 25% 
Pohlaví 

Ženy 3,58 14% 2,83 39% 3,26 25% 1,71 76% 1,29 90% 1,62 79% 2,64 45% 3,27 24% 

Pracující, zam ěstnanec 3,60 13% 2,39 54% 2,95 35% 1,91 70% 1,53 82% 1,68 77% 2,69 44% 3,30 23% 

Student/ ka 3,63 12% 2,33 56% 2,70 43% 2,07 64% 1,76 75% 1,63 79% 2,85 38% 3,55 15% 

Podnikatel/ ka 3,52 16% 2,78 41% 3,22 26% 1,96 68% 1,67 78% 1,71 76% 2,76 41% 3,39 20% 

Nezaměstaný/ á 3,61 13% 2,61 46% 2,94 35% 1,83 72% 1,45 85% 1,87 71% 2,84 39% 3,19 27% 

Důchodce/ d ůchodkyn ě 3,54 15% 3,28 24% 3,56 15% 1,50 83% 1,26 91% 1,71 76% 2,79 40% 3,17 28% 

V domácnosti 3,00 33% 2,67 44% 3,00 33% 2,00 67% 1,00 100% 2,00 67% 2,33 56% 1,00 100% 

Rodi čovská dovolená 3,46 18% 2,54 49% 3,04 32% 1,86 71% 1,32 89% 1,71 76% 2,18 61% 3,36 21% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce 
neschopný/ á 

3,56 15% 2,38 54% 2,63 46% 2,06 65% 1,25 92% 1,56 81% 3,31 23% 3,25 25% 

15 let a mén ě 3,55 15% 2,40 53% 2,65 45% 2,25 58% 2,05 65% 1,65 78% 2,89 37% 3,45 18% 

16-25 let 3,79 7% 2,45 52% 2,81 40% 2,17 61% 1,66 78% 1,69 77% 2,82 39% 3,42 19% 

26-35 let 3,55 15% 2,35 55% 2,91 36% 2,14 62% 1,42 86% 1,72 76% 2,52 49% 3,37 21% 

36-45 let 3,54 15% 2,28 57% 2,82 39% 1,91 70% 1,53 82% 1,79 74% 2,86 38% 3,35 22% 

46-55 let 3,57 14% 2,61 46% 3,08 31% 1,83 72% 1,55 82% 1,63 79% 2,74 42% 3,28 24% 

56-65 let 3,55 15% 2,91 36% 3,36 21% 1,55 82% 1,38 88% 1,63 79% 2,73 42% 3,25 25% 

66-75 let 3,56 15% 3,33 22% 3,50 17% 1,49 84% 1,22 93% 1,73 76% 2,83 39% 3,13 29% 

Věk  

76 let a více 3,46 18% 3,69 10% 3,90 3% 1,35 88% 1,22 93% 1,75 75% 2,73 42% 2,94 35% 

základní škola 3,38 21% 3,63 13% 3,80 7% 1,56 81% 1,13 96% 1,31 90% 2,88 38% 3,38 21% 

učilišt ě bez maturity 3,61 13% 2,94 35% 3,30 23% 1,50 83% 1,39 87% 1,57 81% 2,88 37% 3,30 23% 

učilišt ě s maturitou 3,61 13% 2,42 53% 3,00 33% 2,13 62% 1,65 78% 1,81 73% 2,97 34% 3,33 22% 

střední škola s 
maturitou 3,56 15% 2,85 38% 3,18 27% 1,70 77% 1,38 87% 1,69 77% 2,69 44% 3,22 26% 

vyšší odborná škola 3,58 14% 3,16 28% 3,25 25% 1,77 74% 1,29 90% 1,70 77% 2,64 45% 3,09 30% 

bakalá řské 3,51 16% 2,08 64% 2,69 44% 1,95 68% 1,62 79% 1,57 81% 2,64 45% 3,38 21% 

Vzdělání 

vysokoškolské 3,56 15% 2,59 47% 3,25 25% 1,92 69% 1,48 84% 1,84 72% 2,79 40% 3,31 23% 

 

3.5.6. Preferovaná forma získávání informací 

 Více než polovina respondentů (65 %) preferuje jako zdroj informací tištěné 

periodikum . 44 % dotázaných dává přednost zasílání e-mailů. Hledání informací 

prostřednictvím webových stránek upřednostňuje 18 % dotázaných. 11 % respondentů 

nepreferuje žádný z informačních zdrojů a pro získávání informací používají jak tištěné 

periodikum, tak webové stránky (tabulka 5.5.4). 
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Tabulka 5.5.4 Preferovaná forma získávání informací 
Preferovaná forma získávání 

informací 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

webové stránky 142 18% 
zasílání e-mail ů 34 44% 
tišt ěné periodikum 507 65% 
jiné 18 2% 
bez preference 79 11% 

 

 Co se týče preferencí informačního zdroje, jsou zde rozdíly z hlediska všech 

identifikačních znaků.  

 Webové stránky preferují více muži než ženy (25 %) a (15 %), studenti (40 %) 

a invalidní důchodci (38 %). S narůstajícím věkem se preference webových stránek 

snižuje. Respondenti bakalářského vzdělání preferují tento zdroj informací ve větší míře 

(39 %) než respondenti ostatních vzdělanostních kategorií. 

 Tištěné periodikum má větší preference naopak u žen (79 %), důchodců (86 %), 

nezaměstnaných (78 %) a osob na rodičovské dovolené (73 %). 

 Respondentů jež nepreferují žádný z informačních zdrojů je nejvíce mezi 

osobami v domácnosti (33 %) (tabulka 1.16).  

 

Tabulka 1.16 Preferovaná forma informací 

Preferovaná forma informací Webové 
stránky 

Zasílání 
e-mailů 

Tišt ěné 
periodikum  

Bez 
preference  

Muži 25% 6% 66% 3% Pohlaví 
Ženy 15% 4% 79% 2% 
Pracující, 
zaměstnanec 28% 8% 62% 

2% 
Student/ ka 40% 5% 55% 0% 
Podnikatel/ ka 21% 4% 69% 6% 

Nezaměstaný/ á 15% 7% 78% 0% 
Důchodce/ 
důchodkyn ě 8% 2% 86% 4% 
V domácnosti 0% 0% 67% 33% 
Rodi čovská 
dovolená 19% 4% 73% 4% 

Spole čenský 
status 

Invalidní d ůchod/ 
práce neschopný/ á 38% 6% 56% 

0% 
15 let a mén ě 50% 5% 45% 0% 

16-25 let 35% 5% 60% 0% 
26-35 let 27% 10% 60% 3% 

36-45 let 29% 8% 63% 0% 
46-55 let 24% 5% 68% 3% 

56-65 let 15% 2% 79% 4% 
66-75 let 6% 2% 90% 2% 

Věk  

76 let a více 0% 2% 93% 5% 
Vzdělání základní škola 0% 0% 100% 0% 
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učilišt ě bez maturity  19% 6% 68% 7% 
učilišt ě s maturitou 23% 13% 63% 1% 
střední škola s 
maturitou 18% 4% 76% 

2% 
vyšší odborná škola  21% 2% 70% 7% 
bakalá řské 39% 6% 54% 1% 

 

vysokoškolské 17% 6% 75% 2% 

 

3.5.7. Používání internetu k získávání informací a návštěvnost internetových  
stránek města Přerova 

 Internet pro získávání informací využívá 65 % respondentů. Oproti minulému 

výzkumu se jedná o nárůst o 21 %. 

 Celková průměrná návštěvnost internetových stránek města je 69 %. Pravidelně 

tyto internetové stránky navštěvuje 26 % obyvatel. 60 % dotázaných stránky využívají, ale 

jen v omezené míře (tabulka 5.5.5, tabulka 1.17).  

 

Tabulka 1.17 Používání internetu k získávání informací 
 

Používání internetu 
k získávání 
informací 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 497 65% 
ne 271 35% 
nevyplnilo 12   
 

 

Tabulka 5.5.5 Návštěvnost internetových stránek města 

 

 

 Podle třídění druhého stupně a hodnot Pearsonova koeficientu závisí návštěvnost 

stránek města na věku a vzdělání respondentů. V průměru jej nejméně navštěvují 

respondenti věkové kategorie méně než 15 let (45 %). Návštěvnost stránek respondenty 

ostatních věkových kategorií se pohybuje od 67 do 76 %.  Rovněž respondenti základního 

vzdělání využívají stránky pro získávání nejméně (50 %) (tabulka 1.18).  

 

Návšt ěvnost internetových 
stránek m ěsta 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano, velmi často 126 26% 
ano, ale jen z řídka 298 60% 

ne, navštívil jsem je pouze 
jednou nebo dvakrát 51 10% 

ne, nikdy 19 4% 
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Tabulka 1.18 Návštěvnost internetových stránek města Přerova 

Návšt ěvnost internetových stránek m ěsta P řerova Ø % 

  Celkem 1,93 69% 
Muži 1,90 70% Pohlaví 
Ženy 1,95 68% 
Pracující, zam ěstnanec 1,86 71% 
Student/ ka 2,10 63% 
Podnikatel/ ka 2,02 66% 
Nezaměstaný/ á 1,88 71% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 1,90 70% 
V domácnosti 3,00 33% 
Rodičovská dovolená 2,04 65% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á 1,83 72% 
15 let a mén ě 2,65 45% 
16-25 let 2,00 67% 
26-35 let 1,97 68% 
36-45 let 1,75 75% 
46-55 let 1,91 70% 
56-65 let 1,90 70% 
66-75 let 1,85 72% 

Věk  

76 let a více 1,71 76% 
základní škola 2,50 50% 
učilišt ě bez maturity 1,87 71% 
učilišt ě s maturitou 1,79 74% 
střední škola s maturitou 1,90 70% 
vyšší odborná škola 2,08 64% 
bakalá řské 1,69 77% 

Vzdělání 

vysokoškolské 1,93 69% 
 

3.5.8. Hodnocení internetových stránek města Přerova 

 Respodenti, jež internetové stránky města využívají pro získávání informací, 

hodnotili také jejich vlastnosti. Celkově hodnotí stránky spíše nadprůměrně. Spokojenost s 

jednotlivými oblastmi, týkajícími se vlastnosti stránek, se příliš neliší a je přibližně na 

stejné úrovni. Nejlépe hodnoceným faktorem je grafické pojetí stránek (68 %). Uživatelé 

jsou také nadprůměrně spokojeni se strukturou stránek  (65 %), provázaností webu (63 

%) a orientací těchto stránek (62 %). Nižší průměrná spokojenost byla zaznamenána u 

rozsahu informací (56 %) a v hodnocení, jestli na stránkách občané najdou vždy ty 

informace, které hledají (56 %) (graf 5.5.4). 
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Graf 5.5.4 Hodnocení internetových stránek města Přerova 
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3.5.9. Nejčastěji využívané internetové připojení 

  Převážná většina respondentů (87 %) využívá internetové připojení na 

počítači u sebe doma. 10 % dotázaných uvedlo, že se nejčastěji připojuje k internetu v 

zaměstnání nebo ve škole. Ostatní internetová připojení nejsou téměř vůbec využívána 

(graf 5.5.5). 

Graf 5.5.5 Nejčastěji využívané internetové připojení 
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 V současné době využívá internetového připojení ve vlastní domácnosti o 54 % 

více obyvatel. Počet respondentů, jež se k internetu připojuje v zaměstnání či ve škole, 

klesl o 29 %. Oproti minulému výzkumu respondenti přestali využívat internetového 

připojení v internetových kavárnách (graf 5.5.5). 
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3.6.   Práce úřadů a investice 

3.6.1. Spokojenost s prací úřadů 

 Otázku vyplnilo tímto způsobem (označení škály spokojenosti bez vyplnění 

konkrétního úřadu)  pouze 302 respondentů. Jejich průměrná spokojenost s prací úřadů 

je 71 %.  Nadpoloviční většina těchto respondentů (52 %) je s prací úřadů spíše 

spokojena, 32 % potom zcela spokojena (tabulka 5.6.1). 

 

Tabulka 5.6.1 Spokojenost s prací úřadů 

Spokojenost s prací 
úřadů  

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

  
spokojen/a 97 32% 
spíše spokojen/a 157 52% 

SPOKOJENOST 
84 % 

spíše nespokojen/a 36 12% 
nespokojen/a 12 4% 

NESPOKOJENOST 
16 % 

nevyplnil 478    
 

 Dle třídění druhého stupně je hodnocení práce úřadů závislé na společenském 

statutu a vzdělání. Průměrně více jsou spokojeni invalidní důchodci (78 %), důchodci (77 

%) a osoby na rodičovské dovolené (72 %). S ohledem na věk jsou nejvíce spokojeni 

respondenti ve věku 76 a více let (81 %) a 66 - 75 let (76 %). Nejnižší průměrná 

spokojenost byla zaznamenána o dotázaných ve věku 15 let a méně (51 %) (tabulka 1.19). 

 
Tabulka 1.19 Průměrná spokojenost s prací úřadů 

Spokojenost s prací ú řadů Ø % 
Celkem 1,88 71% 

Muži 1,90 70% Pohlaví 
Ženy 1,85 72% 
Pracující, zam ěstnanec 2,02 66% 
Student/ ka 2,20 60% 
Podnikatel/ ka 2,15 62% 
Nezaměstaný/ á 2,10 63% 
Důchodce/ d ůchodkyn ě 1,70 77% 
V domácnosti 2,00 67% 
Rodičovská dovolená 1,83 72% 

Společenský 
status 

Invalidní d ůchod/ práce neschopný/ á  1,67 78% 
15 let a mén ě 2,46 51% 
16-25 let 1,88 71% 
26-35 let 1,90 70% 
36-45 let 2,00 67% 
46-55 let 2,07 64% 
56-65 let 1,84 72% 
66-75 let 1,72 76% 

Věk  

76 let a více 1,57 81% 
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základní škola 1,89 70% 
učilišt ě bez maturity 1,72 76% 
učilišt ě s maturitou 1,67 78% 
střední škola s maturitou 1,90 70% 
vyšší odborná škola 1,87 71% 
bakalá řské 1,44 85% 

Vzdělání 

vysokoškolské 1,93 69% 
 

 V otázce ohledně spokojenosti s prací úřadů někteří respondenti vyplnili konkrétní 

úřad či odbor. Zastoupení odpovědí u jednotlivých možností je však velice nízké a 

nelze z nich vyvozovat platné závěry. Hodnoty průměrné spokojenosti mají pouze 

ilustrativní charakter (tabulka 5.6.2, 5.6.3. a 5.6.4) 

 

Tabulka 5.6.2 Spokojenost s konkrétními úřady v Přerově 

Úřad Počet 
pozorování  Ø Průměrná 

spokojenost  

Magistrát m ěsta 
Přerova 97 1,92 69% 

Živnostenský ú řad 7 1,29 90% 
Stavební ú řad 45 2,76 41% 
Finan ční úřad 31 1,90 70% 
Úřad práce 35 2,86 38% 

Okresní správa 
sociálního zabezpe čení 25 2,48 51% 

Katastrální ú řad 13 2,23 59% 
Všeobecná zdravotní 
pojiš ťovna 3 1,67 78% 

 

Tabulka 5.6.3 Spokojenost s odbory Magistrátu města Přerova 

Magistrát m ěsta P řerova Počet 
pozorování  Ø Průměrná 

spokojenost  

Odbor rozvoje 9 3,00 33% 
Odbor správní 28 1,61 80% 
Odbor majetku 
města,jeho správy 
a provozu 

5 2,80 40% 

Odbor dopravy 18 2,22 59% 

Odbor socálních služeb 
a zdravotnictví 

13 2,08 64% 

Odbor životního 
prost ředí 14 2,57 48% 
Stavební ú řad 2 2,00 67% 
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Tabulka 5.6.4 Spokojenost s ostatními uvedenými možnostmi 

Ostatní Počet 
pozorování  Ø Průměrná 

spokojenost  

Pošta 8 1,88 71% 
Městská policie 9 3,33 22% 

3.6.2. Přizvání občanů k plánování zásadních rozhodnutí, změn, úprav 
a dalších kroků v oblasti rozvoje města 

 94 % obyvatel města si rozhodně myslí, že by občané měli být přizváni k 

projednávání těchto záležitostí. 61 % dotázaných jednoznačně zastává názor účasti občanů 

na těchto projednáváních, plánování zásadních rozhodnutí, změn úprav a dalších kroků v 

oblasti rozvoje města. V menší míře podporuje 33 % občanů. (tabulka 5.6.5). 

 

Tabulka 5.6.5 Přizvání občanů k veřejným projednáváním 

 Výzkum 2010 Výzkum 2003 

Přizvání ob čanů  Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano 465 61% 1027 58% 
spíše ano 251 33% 414 24% 
spíše ne 40 5% 50 3% 
ne 8 1% 43 2% 
nevyplnil 16       
  

Výsledky z minulého výzkumu se od současných výrazně neliší. Opět většina 

občanů zastává názor, že radnice města by rozhodně měla občany k projednávání 

zásadních rozhodnutí přizvat. 

3.6.3. Návštěvnost veřejných projednávání 

 Průměrná návštěvnost veřejných projednávání činí 29 %. Více než polovina 

obyvatel (51 %) tato projednávání téměř nikdy nenavštěvuje. 32 % občanů je nenavštívila 

nikdy. Pouze 1 % občanů navštěvuje projednávání pravidelně (tabulka 5.6.5). 

 

Tabulka 5.6.5 Návštěvnost veřejných projednávání 

Návšt ěvnost ve řejných 
projednávání 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ano, vždy 10 1% 
ano, tém ěř vždy 114 15% 
ne, tém ěř nikdy 386 51% 
ne, nikdy 242 32% 
nevyplnil 28   
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 Podle analýzy v kontingenčních tabulkách navštěvují veřejná projednávání spíše 

muži (32 %) než ženy (25 %). Dle společenského statutu je nejvyšší návštěvnost ze strany 

podnikatelů (36 %) a důchodců (33 %). Zainteresované osoby jsou nejčastěji ve věku 

76 a více let (39 %) a 56 - 65 let (34 %).  Veřejných projednávání se ve větší míře účastní 

občané vysokoškolského vzdělání (33 %), občané s vyšší odbornou školou a učilištěm bez 

maturity (31 %). 

3.6.4. Investice 

 K otevřené otázce ohledně investic města v uplynulých 7 letech se vyjádřilo 739 

respondentů. Nejčastěji byly uváděny tyto investice: 

 

Tabulka 5.6.6 Investice v Přerově 

Investice Výskyt 
odpov ědí 

Rekonstrukce autobusového nádraží 371 
Park Michalov 247 
Cyklostezky 182 
Kruhové objezdy 173 
Park Plovárna 137 
Rekonstrukce zimního stadionu 128 
Domov pro seniory 102 
Opravy komunikací 95 
Rekonstrukce zámku 92 
Regenerace P ředmostí 81 
Bazén 78 
Oprava Nám ěstí T. G. M. 70 
Areál Lagun 64 
Model m ěsta 64 
Kašna na Nam ěstí T. G. M. 59 
Most p řes Bečvu (u elektrárny) 56 
Sportovišt ě, školní a d ětská h řišt ě 55 
Památník lovc ů mamut ů 50 
Žerotínovo nám ěstí 41 
Opravy nám ěstí 40 
Opravy hradeb 37 
Rekonstrukce ulic 30 
Opravy chodník ů 28 
Rekonstrukce centra m ěsta 25 
Nábřeží Bečvy 23 
Modernizace kina Hv ězda 22 
Most Legií 17 
Parkovací místa 16 
Fasády dom ů  16 
Infokoutek v P ředmostí 15 
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Vlakové nádraží 15 
Parkovišt ě v Předmostí 12 
Vánoční osv ětlení 10 
Letišt ě 10 
Jiné 113 
 

 Do kategorie Jiné spadají nesourodé odpovědi, jež se nevyskytly více než 10 krát, 

např. Galerie města Přerova, Tyršův most, Muzeum města Přerova (9), kanalizační sítě, 

přechody pro chodce, naučné stezky, budova policie (8), autobusové zastávky (7), 

výstavba bytových domů, rekonstrukce hřbitova (6), podjezd v Předmostí (5), most u 

sokolovny (4), nová budova radnice, sportovní centrum Zubr, osvětlení, porodnice (3). 

Zbylé odpovědi byly zaznamenány pouze jednou. 

 

 
 
 
 

 


