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1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY1

Dotazník k anketě o Penny Marketu

Rada  města  Přerova  na  své  18.  schůzi  konané  2.října  2003  po  projednání  uložila

místostarostovi Ing. Martinu Kučerovi a odboru rozvoje vypracování anketního lístku, jenž by

měl zjistit veřejné mínění občanů žijících v okruhu cca 300 m Základní školy Svisle a který se

bude týkat výstavby nového školního hřiště a Penny Marketu. 

V Přerově, dne 5. listopadu 2003

Vážení občané,

již  delší  dobu probíhá přerovskou veřejností  živá diskuse na téma oprava školního

hřiště u Základní školy Svisle a výstavba Penny Marketu. Protože si myslíme, že tato věc se

dotýká nejvíce těch,  kteří  v blízkosti  projednávaného záměru bydlí,  dovolujeme si  oslovit

právě Vás.  Pokusíme se  podat v krátkosti ty nejdůležitější informace:

- Společnost EK 1 chce postavit v lokalitě ul. bří Hovůrkových - ul. Ztracená - ul. Svisle

samoobsluha, Penny Market.

- Pozemky  v  této  lokalitě  jsou  podle  závazné  části  územního  plánu  určeny  pro

občanskou vybavenost, kam stavba obchodu rovněž patří. 

- Aby  mohla  společnost  EK  1  záměr  realizovat,  musí  s  městem  Přerov  vyměnit

pozemky v tomto území.

- Směnou se zmenší využitelná plocha na sportoviště pro ZŠ asi o 1 400 m2, ale budoucí

sportoviště bude o 2200 m2 větší.

- Podle vyhlášky č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví využitelná plocha pro školu

již nyní není dostatečně velká v přepočtu na 1 žáka školy.

- Základní škola Svisle požádala v této věci Krajskou hygienickou stanici v Olomouci o

výjimku z uvedené vyhlášky a ta jí byla udělena.

- Po stavbě Penny Marketu je předpokládán v lokalitě tento pohyb vozidel: 1x denně

zásobování nákladním vozidlem, 2 vozidla denně na parkovací místo, tj. 180 vozidel

za den.

- K odhadu  míry závažnosti  zátěže  po  realizaci  stavby Penny marketu  byla  využita

metoda hodnocení zdravotních rizik. Ze závěru zpracovaného materiálu citujeme:

1 Srovnej http://www.mu-prerov.cz/clanek.php?cl=479&cat=7, zobrazeno dne 9.12. 2003.
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Dle provedených rozborů a závěrů doplněných hlukovou studií a rozptylovou studií

nebude  hodnot  souvisejících  s  odezvou  na  organismu  dosahováno,  realizace

posuzovaného  záměru  v  území  bude  možná  bez  nadměrného  ovlivnění  okolních

antropogenních systémů a provozu v areálu školy a hřiště.

      -    Náklady na obnovu kvalitního školního sportoviště jsou odhadovány na 8 mil. Kč

- Společnost EK 1 poskytne městu na stavbu sportoviště  finanční dar 3 mil. Kč, 1 mil

Kč  získá  město  za  směnu pozemků  a  na  zbývající  4  mil.  Kč  poskytne  výhodnou

půjčku.

Existuje  i  druhá  možnost,  opravit  školní  hřiště  bez  stavby samoobsluhy,  pouze  s

využitím finančních prostředků města, na pozemcích, které v současné době město vlastní.

V tomto případě nedojde ke scelení celé lokality a pozemek, který vlastní EK1 bude využit

jinak.

   Připravili  jsme  ve  spolupráci  s  Pedagogickou  fakultou  Univerzity  Palackého  v

Olomouci krátkou anketu. Doporučenou metodou náhodného výběru z obyvatel starších 18 -ti

let bude telefonicky nebo osobně osloveno 588 občanů žijících v okruhu do 300 až 500 metrů

od  předpokládaného  místa  stavby.  Dovolujeme  si  Vás  požádat,  posuzujte  obě  možnosti

uváženě a budete-li vyzváni, sdělte tazatelům Vaše odpovědi k jednotlivým otázkám ankety.

Vyhodnocení   bude přísně anonymní.  Průzkum proběhne v době od 18.  do 28.  listopadu.

Zpracované výsledky a závěrečná zpráva odborníků z Univerzity Palackého budou k dispozici

zastupitelům  města  při  jejich  konečném  rozhodování  o  směně  pozemků.  Teprve  tímto

rozhodnutím zastupitelstva  bude  společnosti  EK 1 dána možnost postavit samoobsluhu a

zároveň  pomoci  opravit  školní  hřiště.  V  přílohách  k  našemu  dopisu  najdete  jak  znění

anketních otázek, tak nákresy obou možností upraveného území - se stavbou obchodu a hřiště

nebo pouze s opraveným školním hřištěm. 

   

Děkujeme za Váš čas a trpělivost,

 

Ing. Martin Kučera

místostarosta města Přerov
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2. METODOLOGIE

Výzkumné šetření vzniklo na objednávku Městského úřadu v Přerově, odboru rozvoje

města,  jehož  zaměstnanci  specifikovali  otázky,  o  jejichž  popisnou  interpretaci  se  níže

pokusíme. Autoři této výzkumné zprávy jsou zde v roli konzultantů ve smyslu prezentovaném

Ch. W. Millsem.2

Sběr  dat  byl realizováno prostřednictvím telefonních rozhovorů.  Tazatelé  používali

k dotazování archy rozhovorů s uzavřenými otázkami.3 Respondenti byli předem seznámeni

informačními  letáky  s realizací  výzkumného  šetření,  s formulací  otázek  a  se  zkoumanou

problematikou. 

Reprezentativní  základní  soubor  byl  stanoven  na  základě  výpočtů  umožňujících

generalizaci na stanovenou cílovou populaci4,  tedy na obyvatele v okolí  lokality ZŠ Svisle

v Přerově. Výběr respondentů byl realizován systematickým výběrem mezi občany s trvalým

bydlištěm v lokalitě ZŠ Svisle v Přerově, kteří mají aktivní voličské právo.5

Do mapy Přerova byly vyznačeny soustředné kružnice o poloměru 300 a 500 m se

středem na školním hřišti ZŠ Svisle a byly vybrány všechny ulice jejichž jakákoliv část se

nachází  blíže  než  300m  od  lokality  případné  výstavby a  vymezeny  části  těchto  ulic  do

vzdálenosti max. 500m.

Na odboru evidence obyvatelstva byly vytvořeny seznamy občanů starších 18 let 

(k 1.11.2003) po jednotlivých určených ulicích nebo jejich částech. Na odboru rozvoje byly

dodané seznamy spojeny do jednoho seznamu a všichni občané průběžně očíslováni od 1 do

3123.  Systematickým výběrem bylo vybráno číslo  87  a  od  něj  na  obě  strany číselné  osy

označeno každé páté číslo.

U vybraných občanů (podle označených čísel)  byly vyhledány telefonní čísla,  která

byla všechna obtelefonována a odpovědi zastižených občanů zaznamenány do připravených

tabulek.

2 Role sociologa spočívá v tom, zůstat samostatným, dělat si svou vlastní práci, volit si vlastní problémy, avšak
adresovat  své dílo  právě  tak  „vladařům“ jako  veřejnosti.  Srovnej  MILLS,  Ch.  W.  Sociologická  imaginace.
Praha : Mladá fronta, 1968, s. 153. 
3 Viz Příloha č. 1
4 Srovnej  SCHNEIDER,  M.,  KOUDELKA,  F.  Úvod  do  základů  sociologických  výzkumů. Olomouc  :
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993, s. 109 –110. a JEŘÁBEK, H.  Úvod do sociologického
výzkumu. Praha : Karolinum, 1993, s. 37 – 41.
5 Srovnej JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Karolinum, 1993, s. 49 – 50.

4



Vybraní občané opakovaně nezastižení telefonem a ti, jejichž telefonní číslo nebylo

nalezeno ve  zlatých stránkách,  byli  navštíveni  a  osloveni  přímo v místě  trvalého bydliště

pracovníky odboru rozvoje MěÚ Přerov, kteří se prokazovali průkazem zaměstnance MěÚ 

v Přerově a zaznamenali odpovědi zastižených občanů do tabulek.

Místo  opakovaně  nezastižených  vybraných  občanů  (telefonicky  nebo  osobně)  byli

vybráni a osloveni náhradníci vybraných občanů.6

Výzkum byl realizován na v druhé polovině měsíce listopadu a prvním týdnu měsíce

prosince 2003.

K interpretaci výzkumu bylo použito prvního a druhého třídění dat a řada statistických

koeficientů.7 Výzkum byl zpracován na statistickém softwaru KontiStat  4.03. firmy

CASH, s.r.o.

2.1 Velikost vzorku 

Na  základě  matematicko  statistických  vzorců  jsme  spočítali  pro  určení  velikosti

výzkumného souboru velikost reprezentativního výzkumného souboru pro 500 metrový obvod

kolem  plánovaného  Penny  Marketu  v  Přerově,  kde  základním  souborem  je  obyvatelstvo

tohoto obvodu města Přerova 3123 (1453 mužů a 1670 žen) obyvatel.

Podle  Katriakova  schématu,  které  jsme  měli  k dispozici,  by  pro  reprezentativní

výzkumné šetření stačilo 279 respondentů, uvažovali-li bychom  pouze o populaci Přerova

nad 15 let věku, tak 242 respondentů. 

Základní soubor (populace) Výběrový soubor (vzorek)
100 jedinců 80, 0    % základního souboru

1000 jedinců 40,0     % základního souboru
10 000 jedinců   7,5     % základního souboru

100 000 jedinců   1,5     % základního souboru
1 000 000 jedinců   0,25   % základního souboru

10 000 000 jedinců   0,045 % základního souboru

Použili  jsme  následně  ještě  pro  zpřesnění  Nowakova  vzorce  pro  výpočet

reprezentativního výběrového souboru.8 

6 Srovnej http://www.mu-prerov.cz/clanek.php?cl=480&cat=7 , zobrazeno 9.12. 2003.
7 Viz Příloha č. 2
8 Srovnej  SCHNEIDER,  M.,  KOUDELKA,  F.  Úvod  do  základů  sociologických  výzkumů. Olomouc  :
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993, s. 109 –110.
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          t2 · p · (1 - p)
n = 
                 d2

n = velikost výběrového souboru
t = interval  spolehlivosti  směrodatné  odchylky  výběrových

souborů  (t  =  při  koeficientu  spolehlivosti  0,95,  což
znamená, že pracujeme s 95 % jistotou a s 5% rizika, je
roven 1,96)

p = odhad počtu osob v dané populaci, které mají daný znak
(1 – p) = odhad  skupiny  osob  v dané  populaci,  které  nemají

uvedený znak
d = absolutní velikost intervalu spolehlivosti,  resp. přípustný

rozdíl  (chyby) mezi  základním  souborem a  výběrovým
souborem (připouští se rozdíl 3 – 4 %, resp. 0,03 – 0,04)

hodnoty pro město Přerov jsou tedy následující:

t = 1,96
p = 3713, t.j. 86,6 %, resp. 0,866 (populace nad 15 let)
(1 – p) = 0,134 (populace do 15 let)
d = 0,03
n = 496

         1,962 · 0,866 · 0,134
n = 
                 0,032

Nowakův přesnější  vzorec pro výpočet reprezentativního souboru říká,  že pro
reprezentativní šetření by stačilo 496 respondentů (obyvatel Přerova nad 15 let věku).

t = 1,96
p = 3713, t.j. 83,5 %, resp. 0,835 (populace nad 18 let)
(1 – p) = 0,165 (populace do 18 let)
d = 0,03
n = 588

         1,962 · 0,835 · 0,165
n = 
                 0,032

CELKEM VYBRANÝCH OBČANŮ:   625   (303 mužů a 322 žen)

CELKEM ZAZNAMENANÝCH ODPOVĚDÍ:   596   (274 mužů a 322 žen)

- odpovědělo celkem:   483 vybraných občanů a 113 náhradníků

-  z vybraných  občanů  neodpovědělo  celkem:  142  (14  odmítlo  odpovědět  a  128  nebylo

zastiženo)
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3. DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Struktura podle pohlaví

Ve výzkumném šetření týkajícího se problematiky výstavby Penny Marketu v Přerově

bylo osloveno 596 respondentů, z toho 274 mužů (45,97 %) a 322 žen (54,03 %).

Struktura podle věku

Podle věku bylo oslovena 53,02 % respondentů v produktivním věku, tedy v rozmezí

18 – 55 let. Vzhledem k tomu, že v současné době se zvyšuje počet nezaměstnaných po 55

roce věku, kategorii postproduktivního věku jsme stanovili od 56 let, kde bylo osloveno 46,81

% dotazovaných. 

Věková struktura respondentů Absolutní četnosti Relativní četnosti
1. 18 až 25 let 48 8,05 % 
2. 26 až 35 let 99 16,61 % 
3. 36 až 45 let 90 15,10 % 
4. 46 až 55 let 79 13,26 % 

316 (53,02 %)

5. 56 až 65 let 155 26,01 % 
6. 66 až 76 let 76 12,75 % 
7. 76 a více let 48 8,05 % 

279 (46,81 %)

8. neodpověděl 1 0,17 % 1 (0,17)
Celkem 596 100,00 %
Tabulka č. 1: Věková struktura respondentů

Struktura podle bydliště

V následující tabulce, lze identifikovat zastoupení respondentů z jednotlivých lokalit,

v nichž byl výzkum realizován. 

Bydliště respondentů Absolutní četnosti Relativní četnosti
1. Petřivalského, Kouřílkova 61 10,23 % 
2. bří. Hovůrkových 98 16,44 % 
3. Šířava, Svisle, R.Stokláskové 45 7,55 % 
4. Jasínkova 95 15,94 % 
5. Tománkova 43 7,21 % 
6. Interbrigadistů 87 14,60 % 
7. Sušilova, Jungmannova, Ztracená,
gen.Štefánika, Nerudova, Macharova,Wolkerova 107 17,95 % 

8. 9.května, Čsl.letců, gen.Rakovčíka,
Partyzánská, Lančíkových 60 10,08 % 

Celkem 596 100,00 %

Tabulka č. 2: Bydliště respondentů
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4. INTERPRETACE

Pro interpretaci výsledků výzkumného šetření jsme použili analýzy dat prvního 

a druhého stupně a koeficientů deskriptivní statistiky. Analýzu dat druhého stupně uvádíme

pouze tam, kde se prokázala statistická závislost znaků. 

4.1 POVAŽUJETE ZA NUTNÉ OPRAVIT SPORTOVNÍ AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVISLE?

Na otázku,  jestli  respondenti  považují  za  nutné  opravit  sportovní  areál  Základní

školy Svisle, jsme obdrželi jednoznačnou odpověď ANO, a to v 92,45 % odpovědí. 

O tomto výsledku svědčí i průměrná hodnota odpovědi 1,27 a velmi silně kladná hodnota

V – koeficientu: V = +0,913. podrobnější četnosti odpovědí naleznete v tabulce. 

Je nutné opravit sportovní areál ZŠ
Svisle?

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti

Sumy odpovědí

1. určitě ano 486 81,54 %
2. spíše ano 65 10,91 %

551 (92, 45 %)

3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 38 6,38 % 
4. spíše ne 3 0,50 % 
5. určitě ne 4 0,67 %

7 (1,17 %)

Celkem 596 100,00 % 558 (93,62 %)
Tabulka č. 3: Názory na nutnost opravy sportovního areálu ZŠ Svisle  
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 4.2 DÁVÁM PŘEDNOST MOŽNOSTI PROVÉST OPRAVU SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ SVISLE 

S NÁKLADY ASI  8 MIL. KČ ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

- v blízkosti bude společností EK 1 postavena samoobsluha - Penny Market,

- společnost EK 1 poskytne městu na stavbu sportoviště finanční dar 3 mil. Kč, 1

mil  Kč  získá  město  za  směnu  pozemků  a  na  zbývající  4  mil.  Kč  poskytne

výhodnou půjčku,

- výstavbou samoobsluhy se  zmenší  pozemek školy o cca 1400 m2,  ale  budoucí

sportoviště bude o 2200 m2 větší.
 

Za výše  uvedených podmínek (spojením renovace  se  stavbou Penny Marketu)

polovina  odpovídajících  (50,5  %)  NESOUHLASÍ  s opravou  sportovního  areálu  ZŠ

Svisle. Naopak za těchto podmínek by s opravou souhlasily dvě pětiny (40,61 %) dotázaných.

Bezmála jedna desetina respondentů o této situaci neuvažovala. 

Průměrná hodnota odpovědi je 3,20 (jsou zde započítány i odpovědi těch, kteří o této

problematice nepřemýšleli). 

Hodnota V – koeficientu V = - 0,0990 svědčí o velmi slabém záporném hodnocení

k sociálnímu objektu, tedy opravě sportovního areálu ZŠ Svisle za podmínky výstavby Penny

Marketu.
      
Oprava  sportovního  areálu  ZŠ
Svisle a stavba Penny Marketu.

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti

Sumy odpovědí

1. určitě ano 178 29,87 %
2. spíše ano 64 10,74 %

242 (40,61 %)

3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 53 8,89 %
4. spíše ne 60 10,07 %
5. určitě ne 241 40,43 %

301 (50,50 %)

Celkem 596 100,00 % 543 (91,11 %)
Tabulka č. 4: Názory na opravu sportovního areálu ZŠ Svisle ve spojitosti se stavbou Penny
Marketu

Při  analýze  dat  druhého  stupně,  jsme  identifikovali  závislost  mezi  pohlavím

respondentů a opravou sportovního areálu ZŠ Svisle za předpokladu výstavby Penny Marketu.

(chi2 = 9,60 > chi2
0,05 = 9,49, Cnorm = 0,178, n = 596) Hodnota koeficientu Cnorm značí střední

závislost znaků.

S opravou sportovního areálu ZŠ Svisle za podmínky výstavby Penny Marketu

více nesouhlasí ženy než muži. Ženy projevily svůj nesouhlas v 55 % odpovědí (45,5 % +
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9,3 %). O něco více než jedné třetině žen (28,0 + 8,4 = 36,4 %) nevadí oprava sportovního

areálu ZŠ Svisle podmíněná výstavbou Penny Marketu.

Odpovědi mužů jsou ve škále odpovědí vyrovnané:  45, 6 % (32,1 % + 13,5 %)

mužů je pro opravu sportovního areálu ZŠ Svisle za přispění investorů Penny Marketu a jeho

výstavbu ve srovnání s  45,2 % (10,9 % + 34,3 %) mužů, kteří jsou proti opravě sportovního

areálu ZŠ Svisle za přispění investorů Penny Marketu a jeho výstavby.

Oprava sportovního areálu ZŠ Svisle a stavba
Penny Marketu v závislosti na pohlaví.

muži ženy
n % n %

1. určitě ano 88 32,1 90 28,0
2. spíše ano 37 13,5 27 8,4
3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 25 9,2 28 8,6
4. spíše ne 30 10,9 30 9,3
5. určitě ne 94 34,3 147 45,7

Celkem 274 100,0 322 100,0

Tabulka č. 5: Názory na opravu sportovního areálu ZŠ Svisle ve spojitosti se stavbou Penny

Marketu v závislosti na pohlaví

Statistická závislost se rovněž prokázala mezi věkovými skupinami respondentů 

a  odpovědí  na  otázku opravy sportovního areálu ZŠ Svisle  podmíněnou výstavbou Penny

Marketu. (chi2 = 41,19 > chi2
0,05 = 36,41, Cnorm = 0,285, n = 595) Hodnota koeficientu Cnorm

značí silnou závislost znaků.

Bezmála tři pětiny odpovídajících nesouhlasí s opravou sportovního areálu ZŠ Svisle

spojenou s výstavbou Penny Marketu, jedná se především o věkové kohorty 18 – 25 let,

26 – 35 let, 36 – 45 let. Ve zbývajících věkových kohortách nalezneme spíše příklon k opravě

sportovního areálu ZŠ Svisle za přispění investorů Penny Marketu.

18 až 25 let 26 až 35 let 36 až 45 let 46 až 55 let 56 až 65 let 66 až 76 let 76 a více let 
n % n % n % n % n % n % n %

určitě ano 10 20,8 21 21,2 17 18,9 28 35,4 58 37,4 26 34,2 17 35,4
spíše ano 6 12,5 9 9,1 10 11,1 11 13,9 17 11,0 9 11,8 2 4,2

nevím,
nepřemýšlel
jsem o tom 

4 8,3 8 8,1 9 10,0 7 8,9 9 5,8 6 7,9 10 20,8

spíše ne 6 12,5 16 16,2 15 16,7 5 6,3 13 8,4 3 3,9 2 4,2
určitě ne 22 45,8 45 45,5 39 43,3 28 35,4 58 37,4 32 42,1 17 35,4
Celkem 48 100,0 99 100,0 90 100,0 79 100,0 155 100,0 76 100,0 48 100,0

Tabulka č. 6: Názory na opravu sportovního areálu ZŠ Svisle ve spojitosti se stavbou Penny
Marketu v závislosti na věku respondentů
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 4.3 DÁVÁM PŘEDNOST MOŽNOSTI PROVÉST OPRAVU SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ SVISLE 

S NÁKLADY ASI 8 MIL. KČ Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA, NA POZEMCÍCH, KTERÉ 

V SOUČASNOSTI MĚSTO VLASTNÍ, BEZ VÝSTAVBY OBCHODU - PENNY MARKET

- termín opravy hřiště bude závislý na rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova,

- plocha pozemků určená pro školství ve vymezené lokalitě se nezmenší,

- pozemky vyznačené na situaci šrafováním zůstanou zatím ve vlastnictví společnosti

EK 1 a dalších soukromých vlastníků.

Za výše uvedených podmínek (tedy bez výstavby Penny Marketu) o něco málo více

než  polovina  odpovídajících  (54,7  %)  dává  přednost opravě  sportovního  areálu  ZŠ

Svisle. Naopak za těchto podmínek by s opravou nesouhlasila o něco více než jedna třetina

(36,91 %) dotázaných. Bezmála jedna desetina respondentů o této situaci neuvažovala.

Průměrná hodnota odpovědi  je  2,62 (jsou zde započítány i  odpovědi těch,  kteří  o této

problematice nepřemýšleli).

Hodnota  V  –  koeficientu  V  =  +  0,1779  svědčí  o  velmi  slabém  kladném  hodnocení

k sociálnímu objektu, tedy opravě sportovního areálu ZŠ Svisle za podmínky zamezení Penny

Marketu.

Oprava sportovního areálu ZŠ Svisle
a bez stavby Penny Marketu.

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti

Sumy odpovědí

1. určitě ano 262 43,96 %
2. spíše ano 64 10,74 %

326 (54,70 %)

3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 50 8,39 %
4. spíše ne 80 13,42 %
5. určitě ne 140 23,49 %

220 (36,91 %)

Celkem 596 100,00 % 546 (91,61 %)
Tabulka č. 7: Názory na opravu sportovního areálu ZŠ Svisle z prostředků rozpočtu města
Přerov

Statistická závislost se rovněž prokázala mezi věkovými skupinami respondentů 

a odpovědí na otázku opravy sportovního areálu ZŠ Svisle nepodmíněnou výstavbou Penny

Marketu. (chi2 = 36,53 > chi2
0,05 = 36,41, Cnorm = 0,269, n = 595) Hodnota koeficientu Cnorm

značí silnou závislost znaků.

V jednotlivých věkových kohortách jsou odpovědi,  které  svědčí  o tom, že dotázaní

občané si přejí opravit sportovní areál ZŠ Svisle.
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18 až 25 let 26 až 35 let 36 až 45 let 46 až 55 let 56 až 65 let 66 až 76 let 76 a více let 
n % n % n % n % n % n % n %

určitě ano 22 45,8 50 50,5 42 46,7 28 35,4 68 43,9 32 42,1 20 41,7
spíše ano 8 16,7 15 15,2 15 16,7 9 11,4 10 6,5 4 5,3 3 6,2

nevím,
nepřemýšlel
jsem o tom 

5 10,4 6 6,1 9 10,0 6 7,6 9 5,8 8 10,5 7 14,6

spíše ne 6 12,5 12 12,1 11 12,2 12 15,2 26 16,8 11 14,5 2 4,2
určitě ne 7 14,6 16 16,2 13 14,4 24 30,4 42 27,1 21 27,6 16 33,3
Celkem 48 100,0 99 100,0 90 100,0 79 100,0 155 100,0 76 100,0 48 100,0

Tabulka č. 8: Názory na opravu sportovního areálu ZŠ Svisle z prostředků rozpočtu města
Přerov v závislosti na věku respondentů
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5. ZÁVĚR

Devět  desetin  (92,45  %)  občanů  Přerova  bydlících  v blízkosti  ZŠ  Svisle  si  přeje

renovaci sportovního areálu ZŠ Svisle.

Polovina odpovídajících (50,5 %) nesouhlasí s renovací sportovního areálu ZŠ Svisle

spojenou s výstavbou Penny Marketu. 

Více  nesouhlasí  ženy  (v  55  %  odpovědí)  než  muži.  Muži  umístili  své  odpovědi

rovnoměrně mezi pro a proti. Pro renovaci sportovního areálu za přispění investorů Penny

Marketu je 45, 6 % mužů a proti je 45,2 % mužů.

Respondenti  ve  věkových kategoriích 18 – 25 let,  26 – 35 let  a  36 – 45 let  jsou

v bezmála  třech  pětinách  odpovědí  proti  renovaci  sportovního  areálu  ZŠ  Svisle  spojené

s výstavbou Penny Marketu.

K verzi,  kdy  renovace  sportovního  areálu  ZŠ  Svisle  bude  financována  z rozpočtu

města  a  nebude  umožněna  výstavba  Penny Marketu  se  přiklonila  o  něco  málo  více  než

polovina odpovídajících (54,7 %).

Výše uvedené výsledky jsou popisem získaných dat. 
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Příloha č. 1

Arch rozhovoru

1.    Považujete za nutné opravit sportovní areál Základní školy Svisle?

kód znak
1. určitě ano 1 1
2. spíše ano 2
3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 3
4. spíše ne 4
5. určitě ne 5

2.   Dávám  přednost  možnosti  provést  opravu  sportovního  areálu ZŠ Svisle s náklady
asi 8 mil. Kč za těchto podmínek:

- v blízkosti bude společností EK 1 postavena samoobsluha - Penny Market
- společnost EK 1 poskytne městu na stavbu sportoviště finanční dar 3 mil. Kč, 1 mil Kč

získá město za směnu pozemků a na zbývající 4 mil. Kč poskytne výhodnou půjčku
- výstavbou  samoobsluhy  se  zmenší  pozemek  školy  o  cca  1400  m2,  ale  budoucí

sportoviště bude o 2200 m2 větší
                                                                                   

kód znak
1. určitě ano 1 2
2. spíše ano 2
3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 3
4. spíše ne 4
5. určitě ne 5

3.   Dávám  přednost  možnosti provést  opravu  sportovního  areálu  ZŠ Svisle s náklady
asi 8 mil. Kč z  prostředků  města,  na  pozemcích,  které  v  současnosti  město  vlastní,
bez výstavby obchodu - Penny Market.

- termín opravy hřiště bude závislý na rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova
- plocha pozemků určená pro školství ve vymezené lokalitě se nezmenší 
- pozemky vyznačené na situaci šrafováním zůstanou ve vlastnictví společnosti EK 1 

a dalších soukromých vlastníků

kód znak
1. určitě ano 1 3
2. spíše ano 2
3. nevím, nepřemýšlel jsem o tom 3
4. spíše ne 4
5. určitě ne 5

4. Pohlaví respondenta:
kód znak

1. muž 1 4
2. žena 2
3. nevyplněno 3

5. Jaký je Váš věk:
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kód znak
1. 18 – 25 let 1 5
2. 26 – 35 let 2
3. 36 – 45 let 3
4. 46 – 55 let 4
5. 56 – 65 let 5
6. 66 – 75 let 6
7. 76 a více let 7
8. neodpověděl 8

6. V jaké lokalitě bydlíte:
kód znak

1. Petřivalského, Kouřílkova 1 6
2. bří. Hovůrkových 2
3. Šířava, Svisle, R.Stokláskové 3
4. Jasínkova 4
5. Tománkova 5
6. Interbrigadistů 6
7. Sušilova, Jungmannova, Ztracená, gen.Štefánika, Nerudova,
Macharova,Wolkerova 

7

8. 9.května, Čsl.letců, gen.Rakovčíka, Partyzánská, Lančíkových 8
9. neodpověděl 9

Děkujeme Vám za účast v naší anketě, jsme rádi, že jsme zjistili Váš názor.

Odbor rozvoje MěÚ Přerov
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Příloha č. 2

Použité statistické testy a koeficienty, jejich interpretace

Zpracování  se  uskutečnilo  na  úrovni  třídění  dat  1.  a  2.  stupně,  za  užití  ukazatelů

popisné statistiky, V - koeficientu a přímé míry asymetrie A (u znaménkových a preferenčních

znaků). V - koeficient zachycuje celkové možné chování vůči sociálnímu objektu od hodnot

extrémně pozitivních do hodnot extrémně negativních v intervalu 

V = <-1,1>.  V = [ (součet kladných hodnocení) - (součet záporných hodnocení)] : součet

všech hodnocení. Interpretace hodnot V - koeficientu:

0 - 0,19 - velmi slabě kladné (záporné)
0,20 - 0,39 - slabě kladné (záporné)
0,40 - 0,49 - středně kladné (záporné)
0,50 - 0,59 - silně kladné (záporné)
0,60 a více - velmi silně kladné (záporné)

Míra  pravděpodobnosti,  že  dosažená  distribuce  hodnot  je  nenáhodná  byla  v tomto

šetření stanovena na  5 % tzv.  hladiny významnosti. Je to vlastně hranice, která přibližně

odpovídá takovému rozložení, které se ocitlo v našem pokusu jen 5x ze 100 opakování, nebo

méněkrát.  Takové  rozložení  se  vyskytne  v pokusu  náhodně  tak  zřídka,  že  objeví-li  se,

můžeme s určitou pravděpodobností (95 %) tvrdit, že je náhodné. 

K tomu  abychom  mohli  zjistit  hladinu  statistické  významnosti  pro  určité  tvrzení,

slouží celá řada testů. Nejčastěji je používán tzv. test chi-kvadrátu („chi2“). Tímto testem se

ověřuje,  zda  četnosti,  které  byly získány zkoumáním určité  sociální  reality,  se  významně

odlišují od teoretických četností, které odpovídají dané nulové hypotéze. Nulovou hypotézou -

H0 - je míněn předpoklad, že mezi sledovanými jevy není žádný významný vztah. Jestliže H0

odmítneme, přijímáme tzv. alternativní hypotézu - HA -, tedy předpoklad, že mezi testovanými

jevy je významný vztah. Stručně, je-li: 

1. chi2 tabulkový >chi2 vypočítaný neexistuje závislost mezi znaky, platí H0,

2. chi2 tabulkový < chi2 vypočítaný existuje závislost mezi znaky, platí HA.

Testu chi2  nelze použít v případech, jestliže ve více než  20 % všech políček jsou očekávané

četnosti menší než 5, a dále v těch případech, kdy v jednom nebo více polích kontingenční

tabulky je očekávaná četnost menší než 1. 

Sílu,  stupeň  závislosti  znaků  jsme  posuzovali  nejčastěji  podle  Pearsonova

normalizovaného  koeficientu  kontingence  Cnorm.  Pearsonův  normalizovaný  koeficient
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kontingence „Cnorm“ nabývá hodnot v intervalu <0,1> a určuje sílu závislosti  mezi  znaky,

přičemž platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je stupeň závislosti mezi sledovanými

jevy: 

do 0,15 - nízká (slabá) závislost
0,15 - 0,25 - střední
0,26 - 0,50 - vysoká (silná)
0,51 a více - velmi vysoká (silná)
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