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1. Úvod
Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje
subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí
aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou
součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které
zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví,
kultura, atd.), možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem
ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování.
Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným
místem, čímž se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti.

2. Metodika
Naplnění indikátoru ECI A.1 bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření vybraného
vzorku 800 občanů Prostějova. Byl použit standardizovaný dotazník, který byl upraven pro
potřeby města Prostějova.
Šetření proběhlo v měsících květen a červen 2015 formou řízeného rozhovoru (tazatel se
ptá a respondent odpovídá). Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města
podle daných věkových kategorií.
Výsledky byly zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu tak, aby šla
získaná data zařadit do databáze TIMUR. Tato zpráva se věnuje indikátoru ECI A. 1
(shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů) a dalším otázkám
přidruženým k indikátoru ECI A.1. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové
iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Výsledky sledování).
3. Socio-demografické složení respondentů
Z celkového vzorku 800 občanů Prostějova bylo 46 % mužů a 54 % žen – viz graf č. 1.
Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií byly věkové skupiny 31 – 40 let (21 %)
a 41 - 60 let (18 %) – viz graf č. 2. Z hlediska sociální kategorizace respondentů
převažovali zaměstnaní občané.
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Graf č. 1

Graf č. 1a (Srovnání sledovaných roků)
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Graf č. 2

Graf č. 2a (Srovnání sledovaných roků)
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Graf č. 3

Graf č. 3a (Srovnání sledovaných roků
Pozn. V roce 2009 se navíc zjišťovalo, zda jsou ženy na mateřské či rodičovské dovolené (7 %).
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4. Výsledky titulkového indikátoru
Titulkový indikátor „zastupuje“ celý rozsáhlý indikátor A.1. Je možné jej uvádět
samostatně, pokud není prostor či zájem o publikování řady dílčích indikátorů, které tvoří
souhrnný indikátor Spokojenost občanů, nebo jako součást celkového pohledu na úroveň
spokojenosti ve městě.
Titulkovým indikátorem A.1 je průměrná spokojenost s místním společenstvím,
kdy respondenti odpovídali na otázku „Jak jste spokojen/a s Prostějovem jako s místem,

kde žijete a pracujete?“. Výsledky jsou shrnuty v grafech č. 4 a 5 a v tabulce č. 1.
Index průměrné spokojenosti za rok 2015 je 6,7. Ve srovnání s předchozími třemi
roky (kdy se index pohyboval na koeficientu 7,1), poklesl v roce 2015 na druhou nejnižší
úroveň během osmiletého sledování.
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

6,7
7,1
7,1
7,1
7,0
6,4
6,9
6,8

Respondenti vyjadřují spokojenost na škále od 1 do 10 bodů. Letošní rok vzrostl počet
oslovených, kteří vyjádřili svou spokojenost od nuly do 5 bodů ze 108 v roce 2014 na 153
v roce 2015. Zajímavé je, že naopak maximální spokojenost vzrostla. V roce 2014
„označilo maximální spokojenost deseti body 33 a v roce 2015 66 respondentů.
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V Prostějově dlouhodobě převládá počet spokojených občanů. S městem jako
místem pro život a bydlení je spokojeno 79 % respondentů. Oproti roku 2014
došlo ke snížení o šest procent (z 85 %). Přesto se jedná o poměrně vysoké hodnocení
spokojenosti občanů s místním společenstvím.
Graf č. 4.a

Graf č. 4.b

7

Graf č. 4. c (Srovnání let 2015, 2014 a 2013)

Graf č. 4.d (Srovnání sledovaných roků)
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Graf č. 5
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Graf č. 5a (Srovnání let 2015 a 2014)

2014

2015
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Tabulka č. 1
Spokojenost s obcí vyjádřená na bodové stupnici
počet odpovědí
míra spokojenosti
vyjádřená body
2014
2015
0
0
5
1
0
2
2
4
20
3
7
46
4
25
22
5
71
58
6
120
179
7
231
203
8
227
154
9
82
45
10
33
66
Index spokojenosti
7,1
6,7
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5. Spokojenost s jednotlivými oblastmi života v Prostějově
V následujících

otázkách

hodnotili

respondenti

na

stejné

bodové

škále

(0 = nespokojenost; 10 = spokojenost) jednotlivé oblasti života v Prostějově.
Čím vyšší hodnota, tím je úměrně vyšší míra spokojenosti.
Graf č. 6 uvádí průměrné indexy spokojenosti pro jednotlivé indikátory/otázky.
Z grafu vyplývá, že se všemi nabídnutými položkami/oblastmi jsou občané Prostějova
spíše spokojeni. Průměr všech hodnot přiřazených těmto položkám je 5,7. Nejlépe jsou
hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib (6,4) a mezilidské vztahy (6,4).
Naopak nejnižší hodnoty je dlouhodobě dosahováno u možností zaměstnání (4,8).
U všech hodnot byl ve srovnání s rokem 2014 zaznamenán pokles.
Graf č. 6
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Graf č. 6a (Srovnání sledovaných roků)
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Graf č. 7 uvádí spokojenost s vybranými základními veřejnými službami.
V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost
občanů Prostějova s MHD (7,2). Spokojenost s autobusovou dopravou v Prostějově se tak
dostala na historicky nejvyšší hodnotu a jako jediná ve srovnání s rokem 2014 vzrostla.
Hodnocení ostatních veřejných služeb pokleslo. Průměr všech hodnot přiřazených
těmto položkám je 6,0. Ve srovnání s rokem 2014, kdy se všechny vybrané oblasti
pohybovaly nad hranicí 6 bodů, tuto hranici v roce 2015 překročila polovina oblastí.
Nejnižší index spokojenosti (5,3) je u městské policie.
Graf č. 7
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Graf č. 7a (Srovnání sledovaných roků)
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6. Důležitost jednotlivých oblastí života pro občany
V další části dotazníku respondenti vyjadřovali, jak jsou pro ně jednotlivé oblasti života
v Prostějově důležité. Míru důležitosti šesti vybraných oblastí vyjadřovali tak, že tyto
oblasti seřadili za sebou od nejdůležitější po nejméně důležitou (1= nejvíce důležitý,
6 = nejméně důležitý).
Graf č. 8 uvádí hodnocení důležitosti vybraných oblastí života občanů.
Z nabídnutých položek jsou pro občany Prostějova nejdůležitější možnosti zaměstnání
(průměrná hodnota 2,2) a mezilidské vztahy (2,7). Dlouhodobě (od počátku sledování)
je

jako

spíše

nedůležitá

hodnocena

možnost

Graf č. 8
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účastnit

se

místního

plánování.

Graf č. 8a (hodnoty za rok 2014)

Graf č. 8b (hodnoty za rok 2013)
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Graf č. 8c (hodnoty za rok 2012)
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Graf č. 8d (hodnoty za rok 2011)
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Graf č. 8e (hodnoty za rok 2010)
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Graf č. 8f (hodnoty za rok 2009)

Důležitost jednotlivých oblastí života
2009

4,8

možnost účastnit se
místního plánování

3,6

možnost zaměstnání

3

kvalita životního prostředí
základní veřejné služby

3,3

možnost uplatnit své záliby

3,3
2,7

mezilidské vztahy

0

1

2

3

míra důležitosti
(1 = nejvíce důležité
6 = nejméně důležité)

19

4

5

Graf č. 8g (hodnoty za rok 2008)
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7. Další významné aspekty života v Prostějově
Poslední oblast otázek se týkala hodnocení dalších významných aspektů života
v Prostějově. K hodnocení sloužila bodová stupnice od 0 do 10, přičemž 10 = bezpečné
a 0 = nebezpečné.
Celkový souhrn nejvyšších indexů uvádí tabulka č. 2.
Bezpečnost v Prostějově
Graf č. 9 uvádí hodnocení bezpečnosti ve vybraných modelových situacích.
Bezpečnost v Prostějově posuzovali respondenti na čtyřech modelových situacích.
Dvě z nich vyhodnotili obyvatelé Prostějova jako spíše nebezpečné, přičemž nejméně
bezpečné je pro Prostějovany chodit v noci po veřejných prostranstvích (index
bezpečnosti 4,6) a po hlavních ulicích (index bezpečnosti 4,8). Přesto u těchto dvou
modelových situací ve srovnání s rokem 2014 vzrostl pocit bezpečí. Součástí
dotazníku byly také otázky týkající se hodnocení veřejného pořádku a městské policie.
V případě hodnocení veřejného pořádku převládá u občanů Prostějova spokojenost,
57 % oslovených si myslí, že je na tom Prostějov lépe než jiná města.
Graf č. 9
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Graf č. 9.a (Srovnání sledovaných roků)
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Grafy č. 9.b1, 9b.2, 9b, 9b.3 uvádí hodnocení veřejného pořádku ve městě
v porovnání s jinými městy.
66 % Prostějovanů hodnotí veřejný pořádek v Prostějově jako lepší než v jiných
městech. Jedná se o nejlepší hodnocení od začátku sledování v roce 2010.
Graf č. 9.b1

Graf č. 9.b2
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Graf č. 9.b3
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Graf č. 9.c uvádí znalost okrskových strážníků městské policie občany
Prostějova.
Svého okrskového strážníka zná 23 % Prostějovanů, osobně pak 10 % oslovených.
Graf č. 9.c
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Graf č. 9.e1 a 9.e2 uvádí spokojenost občanů s prací městské policie.
Práci městské policie v

Prostějově pozitivně hodnotí 79 % Prostějovanů.

Spokojenost občanů s prací městské policie se dlouhodobě pohybuje kolem 80 %.
Graf č. 9.e1

Graf č. 9.e2 (Srovnání za sledované roky)
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Graf č. 9.f uvádí pravděpodobnost kontaktu s městskou policií
49 % Prostějovanů přišlo ve sledovaném období do kontaktu s městskou policií.
Oslovení, kteří někdy jednali s městskou policií, pak tuto zkušenost hodnotí převážně
pozitivně (45 %). Ve srovnání s rokem 2014 vzrostla o 10 % pozitivní zkušenost
s městskou policií.
Graf č. 9.f

Graf č. 9.g (srovnání let 2015 a 2014)
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Kvalita kulturního a sportovního vyžití
Graf č. 10 uvádí hodnocení kvality vybraných možností kulturního
a sportovního vyžití v Prostějově.
Dlouhodobě je nejkvalitněji hodnocena činnost knihovny (index spokojenosti 6,9),
přestože ve srovnání s předchozím rokem spokojenost poklesla (7,8 v roce 2014). Ve
srovnání s rokem 2014 indexy spokojenosti u všech sledovaných oblastí poklesly.
Dlouhodobě klesá index spokojenosti u kina, ze 7,5 v roce 2013 na 6,3 v roce 2014 a u
knihovny, z 8,4 v roce 2012 na 6,9 v roce 2015.
Graf č. 10
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Graf č. 10a (Srovnání sledovaných roků)
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Dostupnost základních služeb
Graf č. 11 uvádí hodnocení dostupnosti základních služeb v Prostějově.
V roce 2015 vyhodnotili Prostějované jako nejlépe dostupné služby školství (6,9)
a MHD (6,6). U všech sledovaných hodnot došlo ve srovnání s rokem 2014 k poklesu
spokojenosti s dostupností. Dlouhodobě nižší hodnocení soc. a azylových domů vyplývá
z chybějící praktickou zkušeností respondentů.

Graf č. 11
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Graf č. 11a (Srovnání sledovaných roků)
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Hodnocení kvality městského prostředí
Graf č. 12 uvádí hodnocení kvality městského prostředí v Prostějově.
Z nabídnutých položek je nejlépe hodnocen odvoz odpadů a čištění silnic (index
kvality 7,0). Průměrného hodnocení kvality je dosahováno u hodnocení hlučnosti ve dne
a v noci a kvality ovzduší. Toto hodnocení je pravděpodobně ovlivněno lokalitou,
ve které bydlí oslovení Prostějované. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k výraznému
poklesu hodnocení parků se zelení.

V roce 2014 dosáhl index kvality nejvyšší

hodnoty 7,5. V roce 2015 pak hodnotu 5,8 - což je nejhorší hodnocení ve sledovaném
období od roku 2008.

Graf č. 12
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Graf č. 12a (Srovnání sledovaných roků)
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Hodnocení vybraných ekonomických ukazatelů
Graf č. 13 uvádí hodnocení kvality vybraných ekonomických ukazatelů.
Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke zhoršení hodnocení spokojenosti u tří
sledovaných kritérií.

U investičních akcí města a nezaměstnanosti došlo

naopak ke zlepšení. Z nabídnutých možností respondenti nejlépe hodnotili investiční
akce města (7,1), toto kritérium dosáhlo nejlepšího ohodnocení od začátku sledování a
dlouhodobě vykazuje rostoucí tendenci. Ve srovnání s rokem 2014 pokleslo hodnocení
hospodaření s majetkem města. V roce 2014 dosáhl index kvality 6,6 – což bylo nejlepší
hodnocení v historii sledování. V roce 2015 pak tento index poklesl na 5,6.
Graf č. 13
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Graf č. 13a (Srovnání sledovaných roků)
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Zapojení do rozhodování a řízení v místní samosprávě
Graf č. 14 uvádí hodnocení možnosti zapojení se do rozhodování v místní
samosprávě.
Dlouhodobě je při možnosti zapojení do rozhodování a řízení v místní samosprávě nejlépe
hodnocena možnost účasti v komunálních volbách.
Graf č. 14
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Graf č. 14a (Srovnání sledovaných roků)
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Tabulka č. 2 uvádí přehled oblastí, které od respondentů získaly nejvyšší
hodnotu – kladné hodnocení.
Tabulka č. 2
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2015
sledovaná oblast
index
knihovna
6,9
školy
6,9
MHD
6,6
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2014
sledovaná oblast
index
knihovna
7,8
policie
7,8
parky a zeleň
7,5
sportovní zařízení
7,5
odvoz odpadků a čištění silnic
7,3
školy
7,3
praktičtí lékaři
7,2
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2013
sledovaná oblast
index
knihovna
8,1
komunální volby
8,1
odvoz odpadků a čištění silnic
7,7
sportovní zařízení
7,8
kino
7,5
MHD
7,5
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2012
sledovaná oblast
index
knihovna
8,4
komunální volby
8,2
odvoz odpadků a čištění silnic
8,0
sportovní zařízení
8,0
kino
7,8
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Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2011
sledovaná oblast
index
komunální volby
8,3
odvoz odpadků a čištění silnic
7,8
praktičtí lékaři
7,8
školy
7,7
parky a zeleň
7,7
MHD
7,5
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2010
sledovaná oblast
index
parky a zeleň
7,1
školy
7,0
praktičtí lékaři
7,0
kvalita kulturního vyžití – muzeum a galerie
6,6
nemocnice
6,8
odvoz odpadků a čištění silnic
6,6
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2009
sledovaná oblast
index
sportovní zařízení
7,3
praktičtí lékaři
7,2
kvalita kulturního vyžití - kino
7,0
kvalita kulturního vyžití – muzeum a galerie
6,9
Hospodaření s majetkem města
6,8
MHD
6,7
Nejvyšší dosažené průměrné indexy - 2008
sledovaná oblast
index
možnost podílení se na plánovacím procesu
8,7
MHD
6,8
kvalita kulturního vyžití - kino
6,7
kvalita kulturního vyžití – muzeum a galerie
6,5
dostupnost škol
6,5
spokojenost s investičními akcemi
6,5
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8. Závěr
Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, přestože u většiny kritérií
došlo ve srovnání s rokem 2014 k poklesu spokojenosti. Index obecné míry spokojenosti,
který se od roku 2012 udržoval na stejné hodnotě kolem, poklesl v roce 2015 na 6,7.
S městem jako místem při život je spokojeno osm z deseti oslovených
Prostějovanů.
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