
Průzkum	  míry	  spokojenosti	  a	  postojů	  obyvatel	  	  

Jak	  to	  letos	  probíhalo	  
Pořádání	  průzkumu	  spokojenosti	  se	  stalo	  už	  téměř	  tradicí.	  Nikoli	  však	  rutinou	  či	  aktivitou	  stále	  stejnou.	  Jak	  jste	  jistě	  
zaznamenali,	  poslední,	  čtvrté	  kolo	  proběhlo	  ve	  znamení	  mnoha	  změn.	  	  

Jak	  příprava	  aktualizovaného	  dotazníku	  probíhala?	  Na	  základě	  rozhodnutí	  rady	  města	  anketu	  aktualizovat	  byly	  
všechny	  komise	  vyzvány,	  aby	  jejich	  členové	  dali	  podněty	  ke	  změnám	  a	  možným	  doplněním	  ankety.	  Nad	  těmito	  jsme	  
se	  následně	  sešli,	  jednotlivé	  možné	  změny	  diskutovali	  a	  postupně	  dávali	  dohromady	  výslednou	  podobu	  ankety.	  
Možných	  otázek	  je	  totiž	  mnoho	  a	  dotazník	  není	  nafukovací	  –	  současný	  rozsah	  čtyři	  strany	  při	  tištěné	  formě	  je	  pro	  nás	  
zásadním	  limitem.	  Některé	  otázky	  byly	  proto	  nahrazeny	  novými	  a	  přibyly	  i	  některé	  části,	  jejichž	  cílem	  nebylo	  ani	  tak	  
zjistit	  míru	  spokojenosti	  či	  preference,	  ale	  také	  například	  zájem	  o	  určité	  služby	  či	  možnosti	  ve	  městě.	  	  

Průzkum	  organizovaný	  Městským	  úřadem	  a	  Komisí	  pro	  informovanost	  a	  komunikaci	  probíhal	  v	  říjnu	  2015	  a	  
odevzdáno	  bylo	  349	  dotazníků.	  To	  představuje	  10	  %	  obyvatel	  města	  a	  také	  nárůst	  o	  85	  dotazníků	  (o	  25	  %)	  oproti	  
loňskému	  roku.	  Tištěné	  dotazníky	  byly	  doručeny	  do	  všech	  domácností.	  Na	  nich	  i	  na	  internetových	  stránkách	  města	  
byl	  pak	  uveden	  odkaz	  pro	  webové	  rozhraní,	  na	  kterém	  bylo	  možné	  vyplnit	  dotazník	  elektronicky.	  Letos	  poprvé	  
převážil	  podíl	  elektronicky	  vyplněných	  dotazníků:	  52	  %	  (pro	  srovnání:	  ještě	  v	  roce	  2013	  to	  byla	  pouhá	  ¼).	  	  

Věková	  struktura	  účastníků	  zhruba	  korespondovala	  se	  složením	  obyvatel	  našeho	  města.	  	  

Kromě	  jednoduchého	  odpovídání	  (kroužkování	  či	  klikání)	  využívali	  účastníci	  hojně	  také	  možnosti	  připsat	  komentář	  či	  
slovní	  hodnocení.	  Slovních	  komentářů	  se	  sešlo	  téměř	  jeden	  a	  půl	  tisíce.	  Tyto	  byly	  v	  elektronické	  podobě	  předány	  
radě	  města	  a	  na	  webových	  stránkách	  anketa.bubakov.net	  jsou	  k	  dispozici	  veřejnosti	  a	  všem,	  kdo	  se	  zajímají	  
o	  možnosti	  zlepšení	  života	  v	  našem	  městě.	  	  

Komise	  pro	  informovanost	  a	  komunikaci	  Vám	  v	  tomto	  čísle	  Novostrašeckého	  měsíčníku	  přináší	  základní	  souhrn	  
výsledků.	  Pokud	  by	  Vás	  zajímalo	  více,	  navštivte	  výše	  uvedenou	  internetovou	  adresu	  (anketa.bubakov.net),	  kde	  je	  
k	  dispozici	  nejen	  souhrn	  komentářů,	  ale	  i	  podrobnější	  závěrečná	  zpráva	  a	  další	  informace.	  

Vaše	  názory	  vyjádřené	  v	  dotazníku	  se	  stávají	  podstatným	  zdrojem	  pro	  rozhodování	  při	  vedení	  města.	  Výsledky	  byly	  
proto	  předány	  představitelům	  vedení	  města,	  aby	  se	  mohly	  stát	  inspirací	  a	  podnětem	  a	  současně	  zpětnou	  vazbou	  pro	  
jejich	  činnost.	  

Děkujeme	  všem,	  kdo	  neváhali	  věnovat	  svůj	  čas	  a	  energii	  vyplnění	  dotazníku.	  

Tereza	  Slavíková,	  Zdeněk	  Doležal,	  Peter	  Kodyš	  a	  David	  Satranský,	  Komise	  pro	  informovanost	  a	  komunikaci	  

Milí	  čtenáři,	  pokud	  byste	  měli	  jakékoli	  náměty	  či	  nápady	  pro	  další	  ročník	  průzkumu,	  neváhejte	  nám	  je	  předat	  
prostřednictvím	  emailu:	  novostraseckymesicnik@seznam.cz,	  případně	  písemně	  na	  adrese	  Novostrašeckého	  
měsíčníku.	  

Výsledky	  průzkumu	  spokojenosti	  obyvatel	  	  
Otázky	   v	  dotazníku	   zaměřené	  na	  hodnocení	   spokojenosti	   byly	   rozděleny	  do	   šesti	   okruhů.	   Každou	  otázku	  hodnotili	  
respondenti	   na	   škále	   1–4	   (1	   =	   velmi	   spokojen/-‐a;	   2	   =	   spíše	   spokojen/-‐a,	   3	   =	   spíše	   nespokojen/-‐a;	   4	   =	   velmi	  
nespokojen/-‐a).	  	  

Průměrná	   hodnota	   všech	   hodnocení	   všech	   otázek	   v	  dotazníku	   je	   2,1,	   což	   představuje	   převažující	   spokojenost,	  
přibližně	  odpovídající	  odpovědi	  „spíše	  spokojen/-‐a“;	  středová	  hodnota	  je	  při	  škále	  1–4	  je	  2,5.	  	  



Účastníci	  měli	  letos	  možnost	  označit	  podtržením	  otázky,	  které	  považují	  za	  zvláště	  důležité,	  a	  této	  možnosti	  skutečně	  
velmi	  využívali:	  V	  průměru	  bylo	  podtrženo	  5	  otázek	  (oblastí)	  na	  jednom	  dotazníku.	  V	  největší	  míře	  byly	  jako	  zvláště	  
důležité	  označovány	  otázky	  patřící	  do	  oblasti	  vzdělávání	  –	  nejvíce	  podtržení	  získaly	  otázky	  ohledně	  kvality	  předškolní	  
výchovy,	  školní	  výuky	  a	  stravování	  ve	  školní	  jídelně	  (všechny	  po	  49).	  U	  žádné	  z	  otázek	  se	  nestalo	  se,	  že	  by	  nebyla	  ani	  
jednou	  podtržena	  –	  nejmenší	  počet	  podtržení	  byl	  17x,	  průměrně	  byla	  každá	  z	  otázek	  podtržena	  zhruba	  30x.	  	  

Pro	   úplnost	   uvádíme	   i	   přehled	   průměrného	   hodnocení	   za	   jednotlivé	   okruhy.	  Nejpozitivněji	   je	   hodnocena	   správa	  
města	  a	  informovanost,	  ostatní	  okruhy	  ji	  následují	  s	  poměrně	  malým	  odstupem.	  Výjimkou	  je	  nejkritičtěji	  hodnocená	  
sociální	  a	  zdravotní	  oblast,	  která	  má	  od	  ostatních	  okruhů	  naopak	  značný	  odstup.	  Tento	  výsledek	  je	  ovlivněn	  zejména	  
otázkou	  na	  pracovní	  příležitosti	  ve	  městě,	  které	  jsou	  nejkritičtěji	  hodnoceny	  v	  tomto	  ročníku	  i	  ve	  všech	  předchozích.	  

	  

Oblast	  –	  okruh	  hodnocení	   Průměrná	  hodnota	  	  
(při	  hodnocení	  na	  škále	  1–4)	  

Správa	  města	  a	  informovanost	   2,04	  
Životní	  prostředí	  a	  odpadové	  hospodářství	   2,08	  
Vzdělávání	   2,09	  
Volný	  čas	   2,15	  
Bezpečnost	  a	  infrastruktura	   2,16	  
Sociální	  a	  zdravotní	  oblast	   2,40	  

Největší	  a	  nejmenší	  spokojenost	  
Nejlepšího	  hodnocení	  ze	  všech	  otázek	  dosáhla	  stejně	  jako	  v	  uplynulých	  letech	  městská	  knihovna.	  Další	  nejlépe	  
hodnocené	  otázky,	  které	  dosáhly	  průměrného	  hodnocení	  „nejhůře“	  1,9	  –	  tzn.	  mezi	  velmi	  a	  spíše	  spokojen/-‐a,	  
naleznete	  v	  přehledu	  „Nejlépe	  hodnocené	  otázky“	  níže.	  

	   	   	   	  

	  

Nejlépe	  hodnocené	  otázky	   Průměr	  
	  

	  
	  	  Knihovna	  (otevírací	  doba,	  nabídka	  služeb)	  	   1,47	  

	  
	  
	  	  Nová	  služba	  svozu	  bioodpadů	  od	  občanů	  	   1,63	  

	  
	  
	  	  Autobusové	  spojení	  s	  ostatními	  městy	  	   1,64	  

	  
	  
	  	  Dostupnost	  a	  počet	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  	   1,66	  

	  
	  
	  	  ZUŠ	   1,67	  

	  
	  
	  	  Služby	  sběrného	  dvora	  	   1,71	  

	  
	  
	  	  Vstřícnost	  a	  ochota	  pracovníků	  MěÚ	  	   1,78	  

	  
	  
	  	  Novostrašecký	  měsíčník	  	   1,78	  

	  
	  
	  	  Dostupnost	  kontejnerů	  na	  bioodpad	  	   1,82	  

	  
	  
	  	  Kvalita	  stravování	  v	  mateřských	  školách	  	   1,84	  

	  
	  
	  	  DDM	   1,84	  

	  
	  
	  	  Kvalita	  předškolní	  výchovy	  v	  mateřských	  školách	  	   1,85	  

	  
	  
	  	  Nabídka	  kroužků	  a	  oddílů	  pro	  děti	  	   1,86	  

	  
	  
	  	  Úřední	  hodiny	  na	  MěÚ	  	   1,87	  

	  
	  
	  	  Bezpečnost	  dětí	  před	  školou,	  jídelnou	  a	  školkami	  (doprava,	  úprava	  okolí	  aj.)	  	   1,89	  

	  
	  
	  	  Webové	  stránky	  města	  (www.novestraseci.cz)	  	   1,90	  

	  
	  
	  	  Infocentrum	   1,90	  

	  	   	   	   	  
Nejhůře	  hodnocena	  byla	  již	  zmíněná	  problematika	  pracovních	  příležitostí	  ve	  městě,	  která	  jako	  jediná	  v	  průměru	  
přesáhla	  hodnotu	  3	  (tj.	  hodnotu	  „spíše	  nespokojen/-‐a“);	  v	  uplynulých	  třech	  ročnících	  průzkumu	  byla	  tato	  otázka	  
rovněž	  hodnocena	  nejhůře	  (hodnoty	  3,49	  –	  3,60).	  Těsně	  pod	  „psychologickou	  hranicí“	  hodnoty	  3	  zůstala	  otázka	  
týkající	  se	  úklidu	  po	  psech,	  která	  se	  jako	  druhá	  nejhorší	  umisťuje	  rovněž	  od	  počátků	  pořádání	  průzkumu	  (dříve	  
hodnoty	  3,02	  –	  3,32).	  V	  tabulce	  se	  můžete	  seznámit	  s	  dalšími	  nejkritičtěji	  hodnocenými	  otázkami	  do	  hodnoty	  2,3.	  
Tučně	  jsou	  vyznačena	  témata,	  u	  nichž	  skutečně	  v	  průměru	  převládá	  nespokojenost	  nad	  spokojeností,	  tj.	  průměrné	  



hodnocení	  přesahuje	  hodnotu	  2,5.	  Ostatní	  otázky	  je	  třeba	  vnímat	  jako	  relativně	  kritičtěji	  hodnocené	  (ve	  srovnání	  
s	  jinými),	  protože	  se	  pohybují	  v	  průměru	  od	  hodnoty	  2,3	  do	  2,5.	  

	   	   	  

	  

	  	  Nejhůře	  hodnocené	  otázky	   Průměr	  

	  
	  	  Pracovní	  příležitosti	  ve	  městě	  	   3,41	  

	  
	  	  Úklid	  po	  psech	  ve	  městě	  	   2,98	  

	  
	  	  Veřejné	  WC	  	   2,93	  

	  
	  	  Stav	  a	  opravy	  komunikací	  a	  chodníků	  	   2,82	  

	  
	  	  Dostupnost	  míst	  v	  domě	  s	  pečovatelskou	  službou	  	   2,64	  

	  
	  	  Kvalita	  stravování	  ve	  školní	  jídelně	  	   2,53	  

	  
	  	  Parkování	  v	  místě	  Vašeho	  bydliště	  	   2,47	  

	  
	  	  Nabídka	  kulturních	  programů	  v	  NKC	  	   2,44	  

	  
	  	  Možnost	  občanů	  podílet	  se	  na	  rozhodování	  o	  řízení	  města	  	   2,39	  

	  
	  	  Možnosti	  sportovního,	  kulturního	  a	  volnočasového	  vyžití	  pro	  mládež	  nad	  15	  let	  	   2,38	  

	  
	  	  Hospodaření	  s	  prostředky	  města	  	   2,37	  

	  
	  	  Vzhled	  okolí	  v	  místě	  Vašeho	  bydliště	  	   2,32	  

	  
	  	  Kulturní	  akce	  ve	  městě	  	   2,32	  

	  
	  	  Pošta	   2,30	  

Další	  náměty	  
Součástí	   dotazníku	   byla	   i	   část,	   zjišťující	   zájem	  občanů	   o	   určité	   služby,	  možnosti	   či	   opatření,	   které	   se	   objevily	   jako	  
podněty	  zejména	  ze	  strany	  různých	  komisí	  města	  atp.	  Největší	  zájem	  projevili	  účastníci	  o	  zlepšení	  podmínek	  pro	  jízdu	  
na	  kole	  ve	  městě	  a	  okolí,	  které	  si	  přeje	  více	  než	  polovina	  všech	  respondentů.	  To	  je	  dáno	  zřejmě	  i	  tím,	  že	  to	  je	  téma,	  
které	  se	  týká	  prakticky	  všech	  rodin	  –	  zřízení	  míst	  pro	  grilování	  si	  výrazně	  více	  přejí	  obyvatelé	  sídlišť.	  Omezení	  pohybu	  
psů	  je	  zas	  téma,	  které	  si	  celkem	  pochopitelně	  nepřejí	  vlastníci	  psů.	  

	  Měl/-‐a	  byste	  zájem	  o… Počet	  odpovědí
„Ano“

Podíl	  z	  celku

	  zlepšení	  podmínek	  pro	  jízdu	  na	  kole	  ve	  městě	  a	  okolí?	   204 58%
	  omezení	  volného	  pohybu	  psů	  po	  městě?	   169 48%
	  moderní	  formy	  vyřizování	  na	  MěÚ	  (web,	  e-‐mail,	  e-‐podpis)?	   149 43%
	  zřízení	  vyhrazeného	  prostoru	  na	  venčení	  a	  volné	  pobíhání	  psů?	   116 33%
	  zřízení	  míst	  vyhrazených	  na	  grilování	  v	  blízkosti	  sídlišť?	   73 21%
	  

Kde	  se	  nám	  líbí,	  kde	  ne	  
V	  závěrečné	  části	  mohli	  respondenti	  uvést,	  které	  místo	  považují	  za	  nejhezčí	  a	  které	  naopak.	  

Jako	  nejhezčí	  místo	  ve	  městě	  bylo	  jednoznačně	  nejvíce	  (122x)	  uvedeno	  náměstí.	  Další	  uváděná	  místa	  následovala	  se	  
značným	  odstupem	  (25x	  až	  10x):	  šlo	  o	  Podhůrku	  a	  rybníky,	  kostel	  a	  jeho	  okolí,	  Palouček	  a	  oblast	  Kocourku	  a	  Fortny.	  

V	  negativním	  hodnocení	  nebyly	  výsledky	  tak	  jednoznačné.	  Přeci	  jen	  nejčastěji	  byly	  ostudou	  města	  označovány	  horní	  
i	   dolní	   areál	   bývalého	   Hamira	   (23x).	   Náměstí	   bylo	   zmiňováno	   i	   v	  této	   negativně	   laděné	   otázce,	   a	   to	   často	   ve	  
spojitosti	  s	  jezírkem/kašnou	  (22x),	  dále	  nádraží	  (19x),	  NKC	  a	  jeho	  okolí	  (18x)	  stejně	  jako	  stav	  chodníků,	  ať	  již	  obecně	  
či	  konkrétně	  (18x).	  	  

Další	   informace	  k	  jednotlivým	  otázkám	   týkajícím	   se	   spokojenosti	  občanů	   se	  dozvíte	   z	  grafické	  přílohy	  v	  tomto	  čísle.	  
Kdo	  chce	  vědět	  ještě	  více,	  doporučujeme	  navštívit	  internetovou	  stránku	  anketa.bubakov.net.	  	  

Tereza	  Slavíková,	  Zdeněk	  Doležal,	  Peter	  Kodyš,	  David	  Satranský	  

Za	  Komisi	  pro	  informovanost	  a	  komunikaci	  
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Nejkritičtěji	  je	  hodnocena	  otázka	  stavu	  a	  oprav	  komunikací	  a	  chodníků,	  ve	  které	  převažují	  odpovědi	  vyjadřující	  
nespokojenost.	  Následuje	  parkování	  v	  místě	  bydliště,	  které	  je	  extrémně	  hůře	  hodnoceno	  obyvateli	  Křivoklátské	  a	  
Topinkovy	  ulice.	  V	  ostatních	  otázkách	  převažují	  pozitivní	  odpovědi,	  zejména	  pokud	  jde	  o	  autobusové	  spojení,	  
bezpečnost	  v	  místě	  bydliště	  a	  bezpečnost	  dětí	  před	  školou,	  jídelnou	  a	  školkami.	  

	  

Celkově	  je	  okruh	  hodnocen	  pozitivně,	  zejména	  poslední	  tři	  otázky	  týkající	  se	  bioodpadu	  a	  tříděného	  odpadu.	  
Výraznou	  výjimkou	  je	  otázka	  úklidu	  po	  psech,	  která	  je	  druhou	  nejhůře	  hodnocenou	  otázkou	  vůbec.	  Kritičtější	  jsou	  
v	  tomto	  bodě	  senioři	  nad	  65	  let,	  tolerantnější	  jsou	  lidé	  do	  35	  let.	  U	  otázky	  vzhledu	  okolí	  bydliště	  byli	  kritičtější	  
obyvatelé	  Křivoklátské	  a	  Topinkovy	  ulice.	  

	  



V	  okruhu	  týkajícího	  se	  volného	  času	  najdeme	  nejlépe	  hodnocenou	  knihovnu.	  Relativně	  nejkritičtěji	  je	  v	  této	  oblasti	  
hodnoceno	  volnočasové	  vyžití	  pro	  mládež	  nad	  15	  let,	  výrazně	  kritičtější	  byli	  rodiče	  mládeže	  v	  tomto	  věku	  (průměr	  
2,55	  oproti	  celkovému	  2,38).	  Dětská	  hřiště	  jsou	  hodnocena	  celkově	  kladně,	  ale	  rodiče	  dětí	  jsou	  v	  této	  otázce	  
kritičtější.	  	  

	  

Pracovní	  příležitosti	  ve	  městě	  jsou	  nejkritičtěji	  hodnocenou	  otázkou	  vůbec:	  více	  než	  polovina	  odpovídajících	  je	  velmi	  
nespokojena,	  další	  zhruba	  třetina	  je	  spíše	  nespokojena.	  To	  představuje	  téměř	  90	  %	  negativních	  odpovědí.	  Převažující	  
nespokojenost	  vidíme	  také	  v	  otázce	  dostupnosti	  míst	  v	  domě	  s	  pečovatelskou	  službou,	  kde	  byli	  kritičtější	  lidé	  nad	  50	  
let.	  Senioři	  nad	  65	  let	  hodnotili	  první	  čtyři	  otázky	  výrazně	  pozitivněji,	  než	  byl	  celkový	  průměr	  –	  toto	  se	  však	  netýkalo	  
pracovních	  příležitostí.	  	  

	  

V	  otázce	  vzdělávání	  je	  zřejmá	  převažující	  spokojenost	  –	  nejčastější	  odpovědí	  u	  všech	  otázek	  bylo	  „spíše	  spokojen/-‐a“.	  
Nejhůře	  hodnocenou	  otázkou	  okruhu	  je	  kvalita	  stravování	  ve	  školní	  jídelně,	  která	  v	  průměrném	  hodnocení	  (2,53)	  
mírně	  převažuje	  k	  nespokojenosti,	  což	  je	  v	  tomto	  ročníku	  poprvé	  (dříve	  hodnoty	  2,36	  až	  2,42).	  Mateřské	  školy	  jsou	  
hodnoceny	  velmi	  pozitivně	  (kvalita	  výchovy,	  stravování,	  provozní	  doba),	  o	  něco	  hůře	  pak	  jejich	  dostupnost	  a	  
kapacity.	  Kvalita	  výuky	  na	  ZŠ	  i	  kvalita	  družiny	  je	  vnímána	  převážně	  pozitivně;	  dostupnost	  družiny	  o	  něco	  méně,	  avšak	  
rozdíl	  není	  tak	  výrazný	  jako	  u	  MŠ.	  Nabídka	  kroužků	  pro	  děti	  je	  znatelně	  lépe	  hodnocena	  ve	  srovnání	  s	  nabídkou	  
kroužků	  pro	  náctileté.	  Rodiny	  s	  dětmi	  jsou	  v	  otázkách	  tohoto	  okruhu	  celkově	  kritičtější.	  



	  

	  

Okruh	  týkající	  se	  správy	  města	  a	  informovanosti	  (rozděleno	  do	  dvou	  grafů)	  zahrnoval	  množství	  otázek	  týkajících	  se	  
Městského	  úřadu,	  hospodaření,	  infomačních	  zdrojů	  a	  institucí/služeb	  ve	  městě	  (nikoli	  však	  jen	  městských).	  Ve	  všech	  
otázkách	  převažovala	  spokojenost,	  výraznou	  výjimkou	  bylo	  veřejné	  WC,	  které	  bylo	  hodnoceno	  velmi	  negativně	  (3.	  
nejhorší	  hodnocení).	  Instituce	  týkající	  se	  dětí	  a	  mládeže	  (ZUŠ,	  DDM,	  Gymnázium)	  byly	  hodnoceny	  naopak	  velmi	  
pozitivně.	  V	  případě	  ZUŠ	  bylo	  hodnocení	  ze	  strany	  rodičů	  od	  dětí	  ještě	  výrazněji	  pozitivnější	  (průměr	  dokonce	  1,45	  
oproti	  celkovému	  1,67),	  podobně	  DDM	  hodnotili	  ještě	  pozitivněji	  ti,	  kdo	  jeho	  služeb	  využívají.	  


