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Ve městě Olomouci bylo od roku 1990 uskutečněno několik dotazníkových šetření, k problémům 

veřejného života, rozvoji města i dalším dílčím oblastem (například bezpečnost, sport, podnikání, 

sociální problematika atd.). Autoři této zprávy měli k dispozici tři dřívější průzkumy. V listopadu 

1997 Středisko empirických výzkumů pro město uskutečnilo šetření na vzorku 692 respondentů 

nazvané Komunální politika města Olomouce. Jeho cílem bylo pro politickou reprezentaci zjistit 

názory obyvatel na aktuální události, popularitu politiků, politickou situaci a život ve městě. 

Ostravská společnost SocioFactor v roce 2009 připravila šetření Průzkum veřejného mínění 

k územnímu plánu a kvalitě života ve městě Olomouci. Třetím bylo šetření, které realizovala Katedra 

politologie a evropských studií FF UP v Olomouci před komunálními volbami v roce 2014: Postoje 

občanů statutárního města Olomouce 2014. Zúčastnilo se jej 1003 respondentů. 

Tato tři dotazování byla koncipována různými způsoby, protože sledovala poněkud jiné cíle. 

V prvním případě šlo o zjišťování názorů občanů na politiku, hlavní problémy města a podporu 

politickým stranám. Druhý výzkum sledoval zejména problematiku územního plánu, ale jeho autoři 

se dotazovali i na některé aktuální problémy města. Třetí dotazníkové šetření sledovalo, jaké 

postoje zaujímají Olomoučané k vybraným oblastem života ve městě, jak jsou s nimi spokojeni, jaká 

je návštěvnost kulturních a sportovních institucí a rovněž to, jak vidí svoje město. Výzkum 

reflektoval i konec volebního období 2010–2014.  

Po 25 letech od změny režimu, kdy se třetí šetření uskutečnilo, byly v podstatě hlavní 

investiční záměry realizovány, instituce veřejné správy se stabilizovaly, Olomouc byla etablovaným 

krajským městem a směřování politických reprezentací se stále více zaměřuje na zvyšování kvality 

života. Základním sledovaným ukazatelem je tedy spokojenost občanů se životem ve městě. 

Důležitým aspektem dotazování v roce 2014 bylo zjišťování názorů na to, jaké atributy obyvatelům 

město nejvíce symbolizují. 

Vedle těchto tří výzkumů máme k dispozici nejrůznější dílčí šetření či zprávy, které se věnují 

kupříkladu bezpečnosti (Olomouc, zpracoval SocioFactor, s.r.o 2016), postojům mladých k životu 

ve městě (Olomouc, zpracoval SocioFactor, s.r.o 2009), podnikatelskému prostředí (zpracovává od 

roku 2000 vždy po dvou letech Berman Group, s.r.o) atd. Pokud bychom chtěli vzít v potaz další 

data a analýzy, máme k dispozici přinejmenším desítku kvalitních závěrečných prací, jejímiž autory 

jsou absolventi (či pracovníci) Univerzity Palackého. Ti velmi často realizovali vlastní průzkumy, 

které se týkají jak vnitřních politik města, hodnocení vývoje, tak třeba image města či názorů 

návštěvníků. 
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Bohužel tři výše uvedená hlavní dotazníková šetření neumožňují dostatečný časový průnik, 

srovnávání v čase znesnadňují odlišná zadání dotazování a přirozeně i různá znění otázek, které 

autoři formulovali. Tazatelé se sice v některých případech ptali na podobné věci, ale odlišné bylo 

znění otázek, škály či formulace proměnných. Přesto mohou být některá dřívější zjištění zajímavá a 

užitečná i pro nynější dotazování, které slouží jako podklad ke strategickému řízení. V několika málo 

případech tak vybraná data z dřívějších výzkumů uvádíme i v této zprávě. 

 

Metodologie výzkumu a reprezentativita datového souboru 

 

Pro dosažení reprezentativity výběrového souboru byla zvolena metoda kvótního výběru. Hlavními 

kvótními znaky byly pohlaví, věk a vzdělání, dalším zohledněným znakem bylo bydliště respondentů 

(příslušnost k městským částem). Šetření se uskutečnilo plošně na celém území města, nikoliv 

pouze v některých jeho částech, třeba v centru. Pro zpracování výsledků v této zprávě jsme 

odpovědi respondentů z jednotlivých částí města sloučili do pěti obvodů: střed (Olomouc-střed), 

jihozápad (Nový svět, Nové Sady, Nemilany, Nedvězí, Slavonín, Povel, Nová ulice), západ (Olomouc-

západ, Tabulový vrch, Neředín, Topolany, Řepčín, Hejčín), severovýchod (Chomoutov, Černovír-

Hradisko, Lazce, Týneček, Pavlovičky, Chválkovice, Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov) a 

východ (Staré Hodolany a Bělidla, Nové Hodolany, Holice). Při tomto slučování jsme vycházeli 

přibližně z dřívějšího rozdělení města na volební obvody a populace jednotlivých částí. Smyslem 

bylo získat přibližně stejně velké (z hlediska počtu obyvatel) celky, aby statistická chyba při 

výpočtech byla vždy přibližně stejná. Kvótní předpis pro pohlaví, věk a vzdělání byl konstruován na 

základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Po dohodě se zadavatelem průzkumu jsme 

se tázali nejen respondentů, kteří mají v Olomouci trvalé bydliště, ale i těch, kteří ve městě bydlí 

většinu roku. Z tohoto důvodu byl kvótní předpis upraven tak, aby zahrnoval i významnou skupinu 

studentů Univerzity Palackého, kteří nemají v Olomouci trvalé bydliště, ale zdržují se zde větší část 

roku. Pro tento účel jsme jako oporu využili informace o struktuře studentů z UP, které poskytnul 

rektorát UP. 

Celkem jsme získali odpovědi od 1017 respondentů, po důkladné kontrole jsme některé 

dotazníky vyřadili a pracovali tak nakonec s odpověďmi 1010 respondentů. Sběr se uskutečnil 

v druhé polovině ledna a v únoru a dodatečný sběr pak během března. Využita byla metoda PAPI 

(dotazování skrze papírový dotazník formou osobního rozhovoru s tazatelem; 846 dotazníků) a 

metoda CAWI (on-line dotazování; 164 dotazníků). Soubor byl mírně vážen podle věku a vzdělání. 
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Sociodemografické charakteristiky respondentů  

 

Základní sociodemografické charakteristiky respondentů ve výzkumu jsou následující. Mezi 

respondenty bylo 46,4 procent mužů a 53,6 procent žen, což odpovídá rozložení obyvatel ve městě 

Olomouci (obyvatelé s trvalým bydlištěm a dlouhodobě žijících – obvykle studentů UP). Další hlavní 

kvótní znaky – věk a vzdělání – představují tabulky 1 a 2. Věk je transformován do ordinální 

proměnné o pěti kategoriích. Ty byly konstruovány tak, aby v každé kategorii byl přibližně stejně 

velký počet respondentů (cca 20 procent). Průměr přesahují dvě krajní kategorie respondentů, tj. 

mladí do 24 let a senioři 65+. Důvodem je fakt, že jsme nechtěli dělit určité přirozené skupiny 

obyvatel. První skupina zahrnuje (mimo jiné) studenty, druhá seniory pobírající obvykle starobní 

důchod.  Vzhledem k zahrnutí dlouhodobě žijících studentů UP do výzkumu se rozložení věkových 

kategorií liší od toho, jak byly konstruované např. v minulém výzkumu v roce 2014. Tabulka 3 pak 

obsahuje údaje o počtu respondentů na základě městské části, v níž bydlí (podrobnější popis 

jednotlivých městských částí viz výše). 

 

Tabulka 1: Věková struktura respondentů (v %)  

Věkové kategorie v % Počet respondentů 

Do 24 let 20,4 206 

25–36 19,0 192 

37–48 19,9 201 

49–64 19,4 196 

65 a více 21,3 215 

Celkem 100,0 1010 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 2: Struktura respondentů dle vzdělání (v %) 

Vzdělání v % Počet respondentů 

Základní nebo nedokončené základní vzdělání 12,6 127 

Vyučení nebo střední bez maturity 23,8 241 

Vyučení nebo střední s maturitou 39,0 394 

Vysokoškolské, VOŠ 21,9 221 

Vysokoškolské postgraduální 2,7 27 

Celkem 100,0 1010 

Zdroj: Výzkum 2017 
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Tabulka 3: Struktura respondentů dle městské části (počet respondentů) 

Městská část v % Počet respondentů 

Střed 21,7 219 

Jihozápad 25,6 259 

Západ 20,2 203 

Východ 15,8 160 

Severovýchod 14,8 149 

Celkem 98,1 990 

Zdroj: Výzkum 2017 
Poznámka: Čtyři respondenti uvedli odpověď „bez domova“, 14 respondentů se neidentifikovalo s žádnou městskou 
částí, respektive odmítlo sdělit bydliště, a dva respondenti uvedli jako místo bydliště neurčitou okrajovou část 
Olomouce. 
 

Zájem obyvatel o dění ve městě 

 

Vstupní otázka výzkumného dotazníku zněla „Jak moc se zajímáte o veřejné dění v Olomouci?“ (č. 

2). Poskytuje nám důležitou výpověď o tom, zda je respondent aktivní či pasivní vzhledem ke 

společenskému a politickému dění ve městě. Na základě zájmu pak lze předpokládat rostoucí šance 

na vyšší míru angažovanosti a participace. Sociálně-vědní výzkumy nám ukazují, že lidé se zájmem 

o veřejné dění se účastní voleb v mnohem větší míře než ti, kteří se o dění nezajímají.  Z průzkumu 

vyplývá, že velmi a spíše se zajímá o veřejné dění v Olomouci více než 61 procent respondentů (graf 

1). V této otázce se nabízí možnost srovnat odpovědi s dotazováním z roku 2014. Otázka byla sice 

stejná, lišily se ovšem nabízené možnosti odpovědí (zajímám se velmi, dost se zajímám, jen trochu 

se zajímám a vůbec ne – viz graf 2). O dění v Olomouci se zajímala (velmi a dost) necelá polovina 

respondentů (45 procent). Posun mezi lety 2014 a 2017 může být dán do jisté míry skutečným 

nárůstem zájmu o dění v Olomouci, pravděpodobněji je však důsledkem jiné nabízené škály 

odpovědí.  Údaje z obou grafů tak nelze dost dobře porovnávat. 
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Graf 1: Zájem o veřejné dění (2017) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Graf 2: Zájem o veřejné dění (2014) 

 

Zdroj: Výzkum Postoje občanů statutárního města Olomouce 2014 

 

Grafy 3 a 4 ukazují, jakým způsobem ovlivňuje věk a vzdělání zájem o dění ve městě. Prostřední tři 

věkové kategorie (25 až 64 let) se od sebe v  podstatě příliš neliší. Naopak obě krajní kategorie se 

signifikantně rozcházejí. U mladých lidí ve věkové kategorii do 24 let převažuje nezájem (54 

procent), naopak senioři 65 a více let deklarují největší zájem o veřejné dění. (73 procent).  Rozdíly 

jsou patrné i v jednotlivých vzdělanostních kategoriích. Vztah mezi zájmem o veřejné dění a 

vzděláním je v podstatě lineárně rostoucí. Narušuje jej až poslední kategorie občanů 

s postgraduálním vzděláním (viz níže). Nezájem o dění naprosto převažuje u respondentů, kteří 

mají pouze základní vzdělání, nebo je ani nedokončili (68 procent), v dalších kategoriích již 

převažuje zájem, který se vzděláním dále roste až na 74 procent u vysokoškoláků. Zjištění odpovídá 
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výsledkům řady sociálně-vědních průzkumů, ve kterých nižší vzdělání vede k nižšímu zájmu o 

společenské dění, politiku atd.  

Míra zájmu o veřejné dění bez ohledu na obtížnou porovnatelnost grafů 1 a 2 se pohybuje 

zhruba do 60 procent. Z hlediska podílu jednotlivých odpovědí můžeme říci, že obyvatel vůbec se 

nezajímajících o veřejné dění je méně než obyvatel velmi se zajímajících. Stejný podíl pozorujeme 

i při porovnání kategorií „spíše se zajímám“ a „spíše se nezajímám“. Ačkoli se může zdát procento 

vysoké, na komunální úrovni by procento zajímajících se obyvatel mohlo být pravděpodobně vyšší. 

Svou roli mohou hrát deziluze z celostátní politiky a obecně klesající míra participace nejen 

v politice, ale i občanské společnosti. Jak bude řečeno dále v této zprávě, existují nástroje, jak 

participaci obyvatel na věcech veřejných zvýšit skrze usnadnění přístupu k otevřeným, přehledným 

a názorným informacím a pohodlnější komunikaci s úřady. 

V kontextu jednotlivých věkových skupin je patrný velmi nízký zájem o veřejné dění 

v kategorii obyvatel do 24 let včetně studentů. Výsledek de facto kopíruje celostátní výzkumy, kdy 

mladá generace nemá pocit, že by svou aktivitou dokázala něco změnit, chybí jí autority a dobré 

příklady hodné následování. Vzhledem k absenci koncepčně řešeného občanského vzdělávání ani 

mladí lidé nedisponují potřebnými dovednostmi demokratického občanství, jež mají velký vliv 

právě na politickou a občanskou participaci. Věková kategorie mladých lidí je rovněž složena 

z obyvatel nižšího vzdělání, u kterých je nízká politická participace běžná. V následujících třech 

kategoriích lidí od 25 do 64 let je participace srovnatelná jak v kategorii „velmi se zajímám“, tak 

„spíše se zajímám“ s mírným poklesem u věkové kategorie od 49 do 64 let. Výsledky kopírují období 

produktivního věku s předpokládaným poklesem před seniorským věkem. Zájem dosahuje hodnot 

přes 60 procent. Poslední kategorie seniorů od 65 let výše vykazuje vyšší míru zájmu o veřejné dění 

pravděpodobně ze tří důvodů. Jednak jsou starší generace, kvůli životu v období povinné 

participace před rokem 1990, zvyklé se zajímat o společenské dění, jednak může hrát roli 

nastupující důchodový věk a s tím související větší množství volného času a možností jej vyplňovat 

právě zájmem o veřejné dění. Posledním důvodem může být skutečnost, že čím déle lidé pobývají 

na určitém místě, tím více se o ně zajímají. Takové místo jim pak není lhostejné. 

Jak již bylo řečeno v kontextu vzdělání, nejnižší zájem o veřejné dění pozorujeme v kategorii 

obyvatel s nedokončeným základním vzděláním a základním vzděláním s tím, že s dalšími 

vzdělanostními kategoriemi se míra zájmu de facto lineárně zvyšuje. Potvrdil se tak běžný trend 

vyššího zájmu o veřejné dění s vyšším vzděláním. Spolehlivost zjištění, že míra zájmu o veřejné dění 

klesá v kategorii postgraduálně vzdělaných, snižuje fakt, že je těchto respondentů v souboru velmi 

málo. Pokud bychom se přesto chtěli pokusit tento jev interpretovat, vysvětlením by mohla být 

specifická struktura této skupiny obyvatel z hlediska délky jejich pobytu v Olomouci. Jedná se o 

jedinou skupinu obyvatel, kde převažují lidé, kteří žijí v Olomouci méně než polovinu svého života, 
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což může vést u některých z nich k jejich vlažnějšímu zájmu o veřejné dění ve městě. Současně je 

dost možné, že jejich hlavní motivací k pobytu v Olomouci je zaměstnání a nikoli silnější vztah 

k městu. Na druhé straně, jejich zájem není nikterak nízký a je srovnatelný se zájmem středoškolsky 

vzdělaných obyvatel Olomouce (viz graf 4). 

Vyšší zájem o veřejné dění mezi podnikateli lze vysvětlit obecně vyšším zájmem o 

ovlivňování projednávaných řešení v jejich vlastní prospěch, např. územní plánování upravené pro 

podporu developerských a jiných business projektů. Vyšší zájem skupiny důchodců pak již 

zmíněným dospíváním a strávením velké části produktivního života v minulém režimu. 

 

Graf 3: Zájem o veřejné dění v Olomouci podle věku (2017) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 
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Graf 4: Zájem o veřejné dění v Olomouci podle vzdělání (2017) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Z hlediska pohlaví respondentů lze říci, že více se o dění zajímají ženy (65 procent) než muži (58 

procent). Ze socioekonomického hlediska se o dění ve městě nezajímají většinově pouze studenti a 

učni (52 procent) a nezaměstnaní (57 procent). Naopak vysoký zájem jeví podnikatelé (71 procent), 

dále důchodci (69 procent) i zaměstnanci (64 procent). 

Již zmíněná délka života se taktéž signifikantně promítá do zájmu o veřejné dění. Nicméně 

vztah je to poněkud komplikovanější. V kategorii mírného nezájmu roste procento respondentů 

s tím, jak se zkracuje podíl života, který prožili v Olomouci. Naopak v kategorii velkého zájmu roste 

procento respondentů s podílem jejich života stráveného v Olomouci. Nejvyšší zastoupení mají ti, 

kteří strávili v Olomouci větší část svého života, nikoli však celý život. Vztah mezi zájmem o veřejné 

dění a délkou života strávenou v Olomouci ukazuje tabulka 4. 
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 Tabulka 4: Zájem o veřejné dění v Olomouci podle délky života strávené ve městě (v %) 

 Do 5 let včetně 
Méně než 

polovina života 

Více než 

polovina života 

Celý život (ev. 

téměř celý) 

Velmi se zajímám 6,8 17,3 21,6 16,5 

Spíše se zajímám 46,3 44,3 45,5 46,4 

Spíše se nezajímám 39,0 30,8 25,8 27,7 

Vůbec se nezajímám 7,8 7,6 7,0 9,4 

Celkem 100 100 100 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Získaná data ukazují na obecné trendy, jež lze pozorovat i v jiných městech, regionech či na 

celostátní úrovni. Nižší zájem o veřejné dění, zejména v kategorii mladých lidí, ale i starších 

kategorií, a s tím související nižší politickou i občanskou participaci lze zvýšit zaváděním prvků 

demokratických inovací, o kterých budeme hovořit níže. 

 

Spokojenost s životem v Olomouci 

 

Pozitivní zjištění ukázaly odpovědi na otázku č. 3: „Jak jste spokojený/á s životem v Olomouci?“ 

Dohromady 91 procent respondentů je velmi spokojeno nebo spíše spokojeno, jak můžeme 

názorně vidět v grafu 5. Nespokojenost deklarovalo 9 procent respondentů. Tento údaj můžeme 

porovnat s jinými vybranými městy nejen v České republice, která si nechala v posledních letech 

zhotovit dotazníkové šetření.1 Z tabulky 5 vyplývá, že Olomouc patří k městům, kde jsou obyvatelé 

s životem velmi spokojeni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Počet respondentů Opava N=666; České Budějovice 588 on-line, papírových 58, kompletně vyplněných 338; Písek N=710 (většina 
on-line); Ostrava pro tvorbu strategického plánu zvolila jinou metodiku dotazování (pouze on-line), ze zprávy vyplývá průměrná 
spokojenost s životem ve městě 64 procent. Prostějov N=800. Data v tabulce uvedená pro města Ostrava, Bratislava, Miškolc, 
Graz, Curych pocházejí z Eurobarometru 2015. 
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Graf 5: Spokojenost s životem v Olomouci 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 5: Spokojenost s životem (vybraná města, údaje v %) 

  
Velmi a spíše 

spokojen 
Ani spokojen, ani 

nespokojen 
Velmi a spíše 
nespokojen 

Nevím 

Curych 99 - 1 - 

Graz 96 - 4 - 

Opava 91 - 8 1 

Olomouc 91 - 9 - 

Bratislava 90 - 9 1 

Pardubice2 90 - 10  

České Budějovice 86 - 14 - 

Ostrava 83 - 16 1 

Písek  80 11 8 1 

Prostějov 79 - 21 - 

Miškolc 79 - 20 1 
Zdroj: Dílčí výzkumy měst, Eurobarometer 2015 

 

Na spokojenost se můžeme podívat podrobněji, a to dle vybraných kategorií. Spokojenější jsou 

ženy, těch je 93 procent, mužů je spokojených 89 procent. Nespokojených s životem v Olomouci je 

pouze 7 procent žen a 11 procent mužů. Dále se podívejme na spokojenost dle věku, vzdělání, 

životní úrovně a místa bydliště.  

 

 

 

                                                           
2 V případě Pardubic jde o součet odpovědí velmi a mírně spokojen a mírně a velmi nespokojen. 

35%

57%

7%

1%

Velmi spokojený

Spíše spokojený

Spíše nespokojený

Velmi nespokojený
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Tabulka 6: Spokojenost s životem v Olomouci dle věku (v %) 

  Do 24 25-36 37-48 49-64 65 a více 

Velmi spokojen 42,4 40,6 27,9 29,1 32,2 

Spíše spokojen 55,6 53,1 57,7 61,2 57,0 

Spíše nespokojen 1,5 5,2 12,9 7,7 9,8 

Velmi nespokojen 0,5 1,0 1,5 2,0 0,9 

Celkem  100 100 100 100 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 6 jednoznačně ukazuje, že nejvíce spokojeni jsou v Olomouci mladí lidé. Sloučíme-li obě 

kategorie spokojených odpovědí, zjistíme u mladých do 24 let 98procentní spokojenost. V ostatních 

kategoriích spokojenost s životem v Olomouci osciluje přibližně mezi 85 až 94 procenty 

respondentů. Odpověď „velmi spokojen“ je nejčastější u nejmladších respondentů (do 24 let a 24 

až 36 let), a to přibližně 40 procent. Přestože pozitivní odpovědi ve všech věkových skupinách jasně 

převažují, mezi obyvateli středního věku (37 až 48) je spojenost s životem v Olomouci nejnižší. 

 

Tabulka 7: Spokojenost s životem v Olomouci dle vzdělání (v %) 

  
ZŠ nebo 

nedokončené 
Vyučení, SŠ 

bez maturity 
Vyučení, SŠ s 

maturitou 
VŠ Ph.D. 

Velmi spokojen 29 31 37 39 22 

Spíše spokojen 53 59 56 57 74 

Spíše nespokojen 13 9 7 4 0 

Velmi nespokojen 5 1 0 0 4 

Celkem  100 100 100 100 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Vzdělání (tabulka 7) je rovněž proměnnou, která má vliv na pocit spokojenosti s životem ve městě. 

Platí, že čím vyšší je úroveň vzdělání, tím větší je spokojenost s životem ve městě. U respondentů, 

kteří mají jen základní vzdělání anebo je ani nedokončili, činí spokojenost s životem v Olomouci 82 

procent, u vysokoškoláků naopak 96 procent. V tabulce 8 sledujeme vliv životní úrovně, přičemž 

předpoklad, že čím vyšší je, tím vyšší bude i spokojenost, se zjevně naplňuje. Respondenti s velmi 

dobrou životní úrovní vyjadřují největší spokojenost s životem ve městě (96 procent). Spokojenost 

pak zřetelně klesá se snižující se životní úrovní.  V případě těch, kteří uvedli, že jejich životní úroveň 

je velmi špatná, nelze odpovědi považovat za zcela relevantní výpověď o dané skupině kvůli velmi 

nízkému počtu respondentů v této kategorii. 
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Tabulka 8: Spokojenost s životem v Olomouci dle životní úrovně (v %) 

  Velmi dobrá Spíše dobrá 
Ani dobrá, 
ani špatná 

Spíše špatná Velmi špatná 

Velmi spokojen 58 33 26 13 42 

Spíše spokojen 38 62 65 45 32 

Spíše nespokojen 3 5 8 30 16 

Velmi nespokojen 1 0 1 12 10 

Celkem 100 100 100 100 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Z hlediska územního rozložení respondentů, pak mezi jejich výpověďmi není podstatný rozdíl, s 

výjimkou poměrně očekávatelné vyšší spokojenosti lidí žijících v centru Olomouce (95 procent 

spokojených respondentů v části Olomouc-střed). Tyto údaje ukazuje tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Spokojenost s životem v Olomouci dle bydliště (v %) 

  Střed Jihozápad Západ Východ Severovýchod 

Velmi spokojen 43 34 37 29 27 

Spíše spokojen 52 55 55 60 64 

Spíše nespokojen 5 9 7 8 9 

Velmi 
nespokojen 

0 2 1 3 0 

Celkem 100 100 100 100 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Respondentů jsme se ve výzkumu dále tázali, co se jim v Olomouci líbí a co se jim nelíbí. Obě otázky 

(č. 4 a 5) byly konstruovány pro otevřené odpovědi. V obou případech mohli respondenti uvést až 

tři odpovědi. V tabulce 10 uvádíme nejčastější odpovědi na otázku, co se respondentům na 

Olomouci nejvíce líbí. Ne všichni respondenti na otázku odpověděli a ne všichni využili možnosti 

všech tří odpovědí (1010 respondentů dohromady uvedlo 2318 odpovědí). Pakliže to bylo možné, 

velmi podobné odpovědi jsme slučovali do obecnějších kategorií. Nejvíce se respondentům líbí 

kulturní a společenské vyžití (30 procent), kulturní památky (28 procent), historické centrum a 

parky/zeleň (obojí 26 procent), s odstupem následují univerzita (12 procent) a sportovní vyžití (9 

procent). Detailněji viz tabulka 10. 
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Tabulka 10: Nejvíce se na Olomouci líbí (výběr v % respondentů) 

Kulturní a společenské vyžití 30,40 

Kulturní památky 28,30 

Historické centrum 25,70 

Parky/městská zeleň 25,60 

Univerzita 12,00 

Sportovní vyžití 9,0 

Přiměřená velikost města/pěší dostupnost 8,50 

Historie 8,10 

Celková atmosféra/krása města 7,00 

Dostupnost MHD/veřejná doprava 6,40 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Odpovědí na otázku „Co se Vám naopak nelíbí, čili co vyžaduje nezbytně změnu?“ se sešlo 1798 

odpovědí. Odpověď, která naprosto dominovala nad všemi ostatními, bylo bezdomovectví (28 

procent), následovaly špatný stav chodníků/silnic (14,5 procenta), nepořádek/nečistota (14 

procent) a nedostatečné spoje MHD/veřejná doprava (12 procent). Detailněji viz tabulka 11. 

 

Tabulka 11: Nejvíce se nelíbí na Olomouci (výběr v % respondentů) 

Bezdomovectví 27,90 

Špatný stav chodníků/silnic 14,50 

Nepořádek/nečistoty 14,00 

Nedostatečné spoje MHD/veřejná doprava 11,90 

Parkování 11,20 

Dopravní situace 10,00 

Málo městské zeleně 5,7 

Nedostatek/neodpovídající pracovní příležitosti 4,80 

Politika/politická reprezentace 4,70 

Vlakové a autobusové nádraží 4,60 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V roce 1997 Středisko empirických výzkumů zjistilo, že Olomoučanům se ve městě „vůbec nelíbí“ 

oblast bezpečnosti (18 procent, z celkových 100 procent) a dopravní systém (15 procent), naopak 

„nejvíce se líbí“ památky (61 procent). Nejhůře hodnocenými oblastmi (škála hodnocení, jako 

známky ve škole) byly „výstavba domů a bytů“ a „bezpečnost občanů“. (STEM 1997) 
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Pro srovnání uvádíme v tabulce 12 pozitiva a negativa v případě dvou srovnatelných měst, jak je 

uváděli respondenti v Pardubicích a Ústí nad Labem.  

 

Tabulka 12: Pozitiva negativa, Pardubice, Ústí n/L 

 Pozitiva Negativa 

Pardubice Možnosti aktivního trávení 
volného času (živé město, 
dostatek sportovního, kulturního a 
společenského vyžití, vhodné 
podmínky pro cyklistiku a in-line 
brusle); 
dobrá dopravní dostupnost a 
výhodná poloha (blízkost Prahy, 
Hradce Králové, dopravní uzel, 
dopravní dostupnost v rámci celé 
ČR díky poloze ve středu republiky, 
přítomnost letiště); 
vhodné podmínky pro život (nízká 
nezaměstnanost, s níž souvisí 
dostatek pracovních příležitostí, 
nízká kriminalita, bezpečné město, 
klidné a zelené město); 
kvalitní služby (školství, MŠ, ZŠ, 
Univerzita Pardubice, obslužnost 
MHD, možnosti rozvoje). 
 

Dopravní situace ve městě a 
absence obchvatů; 
stav ovzduší; 
urbanismus a architektura 
města. 
 

Ústí nad Labem Dobrá dopravní dostupnost a 
výhodná poloha (blízkost Prahy, 
Německa); 
možnosti aktivního trávení 
volného času (dostatek 
sportovního, kulturního a 
společenského vyžití); 
přírodní památky (okolní příroda); 
univerzita. 
 

Situace sociálně 
znevýhodněných; 
nezaměstnanost; 
stav ovzduší vzniklý kvůli 
silnému industriálnímu 
potenciálu města. 
 

 Zdroj: Výzkum STEM 1997 

 

Nejrozsáhlejší otázkou (č. 6) byla ta, v níž jsme se ptali, které problémy jsou podle respondentů 

naléhavé, a tedy radnice by je měla řešit přednostně, a které tolik důležité nejsou. Jedná se o 

celkovou naléhavost řešení těchto problémů. Respondenti pro svá hodnocení vybírali ze škály od 0 

do 10, kde hodnota 0 znamená „zcela nedůležité“ a hodnota 10 znamená „velmi důležité“. 

Respondenti odpovídali na 38 položek, přičemž mohli samozřejmě uvést odpověď „nevím“.  
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Tabulka 13: Důležitost řešení problémů (bodové průměry ze škály 0 až 10) 

Důležitost řešení bezdomovectví 8,04 

Důležitost řešení stavu chodníků 6,98 

Důležitost řešení kriminality a bezpečnosti 6,96 

Důležitost řešení možnosti zaměstnání 6,92 

Důležitost řešení parkování ve městě 6,9 

Důležitost řešení úklidu a čistoty města 6,82 

Důležitost řešení nabídky dostupného bydlení pro seniory a sociálně potřebné 6,77 

Důležitost řešení čistoty ovzduší 6,61 

Důležitost řešení množství heren a kasin 6,47 

Důležitost řešení stavu veřejných komunikací 6,43 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Z tabulky 13, kde vybíráme 10 položek s největší důležitostí řešení, jednoznačně vyplývá, že 

obyvatelé za problém, který vyžaduje nejvyšší důležitost řešení, považují bezdomovectví (průměrná 

hodnota 8,04 na 11ti bodové škále 0–10). Opakuje se tak zjištění z předchozí otázky č. 5. Náskok 

problému bezdomovectví před ostatními problémy, které je nutné řešit, je navíc mimořádně 

vysoký. Následují (mezi bodovou hodnotou 7–6,5 a tedy s přibližně stejnou intenzitou) řešení stavu 

chodníků, kriminality a bezpečnosti, možnosti zaměstnání, parkování ve městě, úklidu a čistoty 

města, nabídky dostupného bydlení pro seniory a sociálně potřebné a čistoty ovzduší. 

Je možné, že obyvatelé města si nemusejí některé problémy uvědomit, jiné třeba nazírají 

perspektivou vnímání celostátních médií. Přestože je město Olomouc bezpečné, respondenti jako 

třetí nejdůležitější problém k řešení uvádějí „kriminalitu a bezpečnost“. Z dat je zřejmé, že problém 

bezdomovectví a problém bezpečnosti občané vnímají velmi podobným způsobem a mezi oběma 

postoji existuje poměrně silná korelace (R=0,485).  Naproti tomu v podstatě nebyly reflektovány 

kupříkladu změny v Olomouci, o nichž psala Lenka Čiháková: „Mezi roky 1998 a 2016 ubylo 103 

maloobchodních jednotek. Důvodem poklesu je úpadek malých lokálních, většinou soukromých 

prodejen. Ty byly lokalizovány hlavně v městském centru. Konkurence na maloobchodním trhu 

velmi rychle stoupá, hlavně od druhé poloviny 90. let, kdy se na území města Olomouc začaly stavět 

první supermarkety a hypermarkety. Drobní podnikatelé v městském centru nedokáží konkurovat 

levnému zboží, které nabízí zahraniční obchodní řetězce. Během první poloviny 90. let byly prodejní 

kapacity v centru města zaplněny a investoři začali hledat nové možnosti výstavby maloobchodních 

jednotek. Z tohoto důvodu poklesl podíl prodejní plochy městského centra na celkovou prodejní 

plochu města z 60 procent na 12,8 procenta a výstavba maloobchodních jednotek se přesunula do 
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okrajových částí vnitřních měst a do periferií.“3 Takový stav, který se vyskytuje ovšem i v řadě 

dalších měst, vede k vylidňování centra a v podstatě ke ztrátě „živosti“. Jak již ale bylo řečeno, 

občané tento problém ve výzkumu výrazněji nereflektovali. 

 

Tabulka 14: Důležitost řešení problémů dle kategorií (bodové průměry ze škály 0 až 10) 

Kategorie/Téma Bezdomovectví 
Stav 

chodníků 
Kriminalita, 
bezpečnost 

Zaměstnání Parkování 

  Věk 

Do 24 let 7,9 6,9 6,5 6,9 6,6 

25-36 8,0 7,1 7,0 7,1 7,1 

37-48 8,0 6,7 7,6 7,4 7,2 

49-64 8,3 7,0 7,0 7,1 7,1 

Nad 65 8,0 7,3 6,8 5,8 6,4 

  Pohlaví 

Muži 7,9 6,7 6,8 6,9 6,8 

Ženy 8,2 7,2 7,1 6,9 7,0 

  Vzdělání 

ZŠ + bez ZŠ 8,1 6,7 7,0 6,4 5,8 

Vyučení bez 
maturity 

8,2 7,0 7,1 6,7 6,7 

SŠ s maturitou 8,0 7,1 6,9 7,0 7,0 

VŠ 7,9 7,0 6,8 7,4 7,4 

Postgraduální 8,2 6,6 7,7 6,8 7,0 

  Bydliště 

Střed 8,4 7,2 6,6 7,3 7,2 

Jihozápad 7,6 7,0 7,0 6,8 6,8 

Západ 8,1 6,7 7,0 6,7 6,7 

Východ 8,2 7,2 7,2 7,1 7,0 

Severovýchod 8,0 6,9 6,9 6,7 6,9 

  Resident 

Trvalé bydliště 8,0 7,0 7,0 7,3 6,9 

Bydlí většinu roku 
v Olomouci 

8,1 7,0 6,8 6,8 6,8 

Celkem 8,0 7,0 7,0 6,9 7,0 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 14 zobrazuje průměrné postoje v pěti oblastech, které považují respondenti za 

nejdůležitější k řešení. Tyto postoje jsou tříděny podle čtyř sociodemografických kategorií: věk, 

pohlaví, vzdělání, místo bydliště a pak podle toho, zda má respondent trvalé bydliště ve městě či 

nikoli (ale tráví zde většinu roku – kategorie resident). Všichni obyvatelé považují za nejdůležitější 

                                                           
3 Proměny maloobchodní sítě v intraurbánní struktuře města Olomouc v období globalizace maloobchodu, s. 50–51. (Olomouc 
2016). 
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řešit v Olomouci problematiku bezdomovectví, nejvíce však ti, kteří žijí v samotném centru 

(Olomouc-střed). Na problém možnosti zaměstnání je pochopitelně nejmenší důraz kladen ve 

věkové kategorii nad 65 let. Řešení parkování je nejnaléhavěji vnímáno u vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel (hodnota 7,4 bodu), zatímco u těch, kteří mají základní vzdělání, činí pouze 5,8 bodu. 

Problematika bezdomovectví, na niž respondenti upozornili ve dvou výše uvedených 

otázkách, se pro volené politiky stává zásadní výzvou k řešení situace v nejbližším období.  

  

Participace občanů na aktivitách města 

 

Jedním ze způsobů, jak oživit lokální politiku, je zavádění demokratických inovací. K této formě patří 

mj. také hlubší zapojování obyvatel do rozhodovacího procesu. Na vybrané formy participace jsme 

se zaměřili v otázce č. 8, v níž jsme se tázali: „Myslíte si, že by se občané měli více podílet na 

některých rozhodnutích týkajících se rozvoje města?“  

 

Tabulka 15: Participace občanů na rozhodnutích (v %) 

  
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 
ne 

Nevím Celkem 

Ve využití veřejných 
prostranství 

40 39 11 3 7 100 

V rozhodování o části 
rozpočtu města 

24 32 24 10 10 100 

Ve využití městských 
pozemků nebo budov 

24 37 23 7 9 100 

V rozhodování o 
městských investicích   

20 31 29 11 9 100 

V tvorbě strategických 
dokumentů města 

15 22 29 17 17 100 

V tvorbě územního plánu 
města 

19 25 25 16 15 100 

Zdroj: Výzkum 2017 
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Graf 6: Participace občanů na rozhodnutích 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V tabulce 15 a grafu 6 jsme uvedli rovněž odpovědi „nevím“, které se nám zdají podstatné pro 

zjištění reálné podpory jednotlivých návrhů. S odkazem na obecnou problematiku participace na 

úrovni obcí můžeme v získaných datech pozorovat tři základní trendy. Jednak chtějí obyvatelé 

města Olomouce více participovat na rozhodnutích týkajících se jejich bezprostředního okolí či 

osobních zájmů, a to zejména v oblasti využití veřejných prostranství (79 procent) a využití 

městských pozemků nebo budov (61 procent). Pozorovat zde můžeme působení NIMBY faktoru 

(„Not In My BackYard“, v překladu „Ne na mém dvorku“), kdy obyvatelé participují zejména v 

případech, v nichž by rozhodování města či soukromých subjektů mohlo ohrozit poklidné prostředí 

nebo vzhled jejich bydliště či okolí, kde se pohybují, přineslo do čtvrti jejich bydliště jiné 

nepopulární vlivy apod. Častým důvodem větší ochoty participovat je i možnost zapojit se do 

rozhodování o podobě úpravy a využití tzv. brownfieldů nebo dosud nevyužívaných prostor v 

zástavbě. Běžná je i nespokojenost nikoli s účelem, ale architektonickým řešením plánované 

výstavby. V řadě případů v posledních letech byly zájem i snaha podílet se na rozhodování o podobě 

lokalit Olomoučanů patrné.  

Druhým pozorovaným trendem je neochota obyvatel města Olomouce participovat na 

rozhodnutích, pokud vyžadují přímou a dlouhodobější účast na jednáních pracovních skupin či 

zastupitelstva a vyžadují od občanů vyšší časové náklady. Ochota účastnit se tvorby strategických 

dokumentů města (37 procent) a tvorby územního plánu města (44 procent) může být negativně 

ovlivněna také potřebou schopnosti lépe porozumět navrhovaným dokumentům, tedy vyšší 
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kompetencí. Vyjádřit se k problémům dotýkajících se bezprostředního okolí obyvatel je pro 

obyvatele snadnější a pohodlnější než se vyznat např. v územním plánu města či jiných 

strategických dokumentech, pokud nejsou předkládány v dostatečně srozumitelné a názorné 

podobě. Rovněž samotné označení „strategický dokument“ může být pro některé respondenty 

příliš abstraktní a tedy ne příliš srozumitelné. 

Třetím pozorovaným trendem je jen mírně nadpoloviční ochota respondentů více 

participovat v otázkách týkajících se financí města, tedy rozhodování o části rozpočtu města (56 

procent) a rozhodování o městských investicích (51 procent). V tomto případě lze hledat vysvětlení 

v předchozích dvou problémech. Obyvatelé města Olomouce chtějí více participovat v oblastech 

jim blízkých (např. investice v jejich místě bydliště či oblasti, kde se pohybují) a potřebují dostávat 

široké informace nutné k participaci v dostupné, přehledné a názorné podobě. I tak ale můžeme 

mírně nadpoloviční souhlasné stanovisko respondentů považovat za přesvědčivé, protože 

spolurozhodování o rozpočtu odmítlo pouze 34 procent respondentů a o investicích 40 procent 

respondentů. Proaktivní odpovědi tedy vždy převažují nad pasivními. 

Problémy, s nimiž se potýkají samosprávy, lze řešit zaváděním prvků demokratických 

inovací, jež dokáží překlenout propast pohodlnosti a uzavřenosti a nabízejí názornost a 

dostatečnou osobní účast. Prvky demokratických inovací mohou pomoci řešit problémy 

s participací i v případech, kdy je nespokojenost občanů neodůvodněná (vycházející z nedostatku 

informací) či není v přímé gesci vedení města. Přímým důsledkem většího zapojení občanů je pak 

větší spokojenost s výsledky jednání a lepší přijetí realizovaných řešení širokou veřejností. 

Můžeme-li parafrázovat jednoho z teoretiků demokracie Roberta Dahla, pak platí, že „fungující 

lokální demokratický systém vytváří veřejnou politiku takovým způsobem, který je systematicky 

otevřený participaci společenských aktérů“.  

Prvním krokem k větší a efektivnější participaci obyvatel je otevřenost a transparentnost, 

která umožní obyvatelům města přístup k relevantním informacím nutným k jejich efektivní 

participaci. Zmínit můžeme zejména transparentní účet, který po propojení s registrem smluv (v 

ideálním případě rozvinutým nad zákonný rámec) a/nebo rozklikávacím rozpočtem představuje 

velice silný nástroj transparentnosti. Zmíněný rozklikávací rozpočet je pak vhodné zveřejňovat 

nejen na úrovni oblastí financování či položek, jak to dosud město Olomouc činí na svých stránkách, 

ale až na úrovni faktur. Součástí otevřenosti města jsou i tzv. otevřená data, zpravidla zveřejněná 

na internetu ve strojově čitelné podobě a umožňující jak výzkumníkům, tak řádovým obyvatelům 

snadný přístup k informacím, statistické zpracování řady problémů a jejich případnou vizualizaci 

v geografických programech. Všechny tyto nástroje mohou vést k nárůstu participace obyvatel 

města díky snadnějšímu a pohodlnějšímu přístupu k informacím. Pro město taková řešení 

znamenají výrazné snížení byrokratické zátěže např. díky eliminování řady žádostí o informace dle 
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jejich zavádění navíc není spojeno 

s výraznými investicemi, jelikož řada řešení již existuje. Pro otevřenost dat můžeme zmínit web 

mapasamospravy.cz propojující geografická data se záznamy z úředních desek, pro rozklikávací 

rozpočet např. web rozpocetobce.cz nebo jeho další rozvoj na stránkách města. Dobrým příkladem 

přehledného podávání informací obyvatelům je i mapa investičních akcí města Olomouce 

(menimeolomouc.eu). 

Na otevřenost a transparentnost mohou v druhé fázi navazovat prvky posílení rozhodovací 

moci obyvatel. Zmínit můžeme participativní rozpočet, participativní plánování a pocitové mapy.  

Hovoříme-li o participativním rozpočtu, je nutné zmínit, že prozatím neexistuje jednoznačná 

definice, která by obsahově zachytila jeho přesná kritéria a mechanismy. Obecně lze ale 

participativní rozpočtování vymezit jako proces, ve kterém nevolení občané rozhodují o alokaci 

veřejných peněz. Na začátku tohoto procesu je rozhodnutí samosprávného orgánu o vyčlenění 

určité části rozpočtu, o níž pak spolurozhodují občané. Ti se s představiteli měst setkávají na 

diskusích, kde jsou občany předkládány návrhy na využití těchto prostředků. Výsledné návrhy jsou 

předkládány radnici a po posouzení jejich realizovatelnosti o nich hlasují samotní občané. 

Částečnou náhradou může být převedení rozhodování o větší části rozpočtu města do kompetencí 

komisí městských částí, kde je pravděpodobnost participace obyvatel vyšší než na úrovni celého 

města (rozhodování o nejbližším okolí). Doprovázeno to však musí být již zmíněnou otevřeností a 

transparentností jako nezbytného základu pro efektivní participaci. 

Druhým vhodným prvkem je participativní plánování, kterému zpravidla rozumíme jako 

zapojení občanů do procesu přípravy a realizace nejrůznějších veřejných staveb a obnovy veřejných 

prostranství typu parků, hřišť apod. Prostřednictvím moderované diskuze mezi veřejností, obcí a 

architektem lze dosáhnout výsledku, který by měl ztělesňovat potřeby a zájmy různorodých skupin 

obyvatel, kteří budou danou stavbu v budoucnosti využívat. Jedná se o demokratickou inovaci, 

která i v českém prostředí nabývá stále větší popularity mezi představiteli obcí. Určitou náhradou 

tohoto postupu může být veřejné projednání řešeného projektu, v takovém případě se však jedná 

pouze o základní umožnění občanům vyjádřit se k navrhovanému projektu s minimální možností 

případný projekt změnit a upravit dle potřeb specifické komunity. Participativním plánováním tak 

v ryzí podobě chápeme zapojení občanů od návrhu, přes přípravu až po samotnou realizaci 

projektu. 

Poslední zmiňovanou možností jsou pocitové mapy a geoparticipace. Tyto prvky již město 

Olomouc úspěšně využívá pro mapování hluku, zápachu či míst, kde se Olomoučané bojí. Možnosti 

využití tohoto nástroje jsou však mnohem širší, je možné se obyvatel ptát, kde by si přáli opravu 

chodníků či silnic, řešení městské zeleně, bezbariérové řešení komunikací, řešení nedostatečného 
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či poškozeného mobiliáře a celou řadu dalších problémů včetně propojení s prvky participativního 

plánování. Z uvedeného vyplývají výhody, proč byla metodika pocitových map použita i v rámci 

toho výzkumu. 

Všechny zmíněné formy demokratických inovací mají vysoký potenciál zvýšit participaci 

obyvatel města Olomouce, snížit celkovou byrokratickou zátěž veřejné správy a v konečném 

důsledku redukovat finanční náročnost získávání podnětů od obyvatel města. 

 

Jaká Olomouc?  

 

Otázka č. 9 také nabízela možnost otevřených odpovědí. Ptali jsme se „Co se Vám vybaví, když se 

řekne „město Olomouc“? Respondenti mohli opět uvést až tři odpovědi. Na otázku nejvíce 

dotazovaných odpovědělo: univerzita (21 procent), dále památky (14 procent), orloj (13 procent), 

Flora (11 procent), historie a parky (obojí 9 procent), viz tabulka 16. Celkem se sešlo 2 373 

odpovědí. Kompletní výčet odpovědí je obsažen v tabulkové příloze. 

 

Tabulka 16: Co se Vám vybaví, když se řekne Olomouc? (výběr v % respondentů) 

Univerzita Palackého 21,2 

Památky 13,7 

Orloj 13,3 

Flora 11,1 

Historie 9,0 

Parky 8,6 

Domov 8,4 

Sloup Nejsvětější Trojice 6,8 

Tvarůžky 6,1 

ZOO Olomouc 5,4 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Opět pro srovnání můžeme uvést vybraná témata či skutečnosti, na které jsou hrdi obyvatelé 

Pardubic a Ústní nad Labem. Východočeši uváděli sport a sportovní akce (Velká pardubická, lední 

hokej, Zlatá přilba), významné osobnosti, kulturní památky a univerzitu. Severočeši byli hrdi 

zejména na historické památky, přírodní památky, dobrou dopravní dostupnost a univerzitu. 

Dotazníkové šetření v Olomouci v roce 2014 se rovněž zaměřilo na otázky týkající se vnímání 

města Olomouce obyvateli. Respondentům tazatelé představili soubor 10 výroků, přičemž ti se měli 

vyjádřit k tomu, nakolik jim uvedené atributy symbolizují město. Výsledky šetření uvádíme v 

tabulce 17. 
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Tabulka 17: Výroky symbolizující město Olomouc podle výsledků z šetření v roce 2014 (v %) 

  Velmi Trochu Vůbec Celkem 

Historické město 87,9 10,7 1,4 100 

Památky 86,3 12,7 0,9 100 

Univerzita 77,8 19,8 2,5 100 

Kultura 71,1 26,4 2,5 100 

Krajské město 62,9 30,4 6,7 100 

Zeleň 55,4 39,5 5,1 100 

Církev 46,7 31,3 22,1 100 

Fotbal 43,4 33,4 23,2 100 

Hokej 42,7 34,4 22,9 100 

Průměrné město 18,2 37,9 43,9 100 

Zdroj: Výzkum Postoje občanů statutárního města Olomouce 2014 

 

V tabulce 17 jsou odpovědi respondentů seřazeny sestupně, dle míry jejich souhlasu 

s předloženými výroky. Z tabulky je patrné, že pro občany byl nejsilnějším symbolem Olomouce 

atribut „historické město“ (88 procent), následovaly „památky“ (86 procent) a na třetím místě 

„univerzita“ (78 procent). Významným symbolem byla i „kultura“ (71 procent), přibližně o osm 

procentních bodů zaostala Olomouc coby „krajské město“. Pouze pro necelou pětinu dotázaných 

pak bylo symbolem Olomouce sousloví „průměrné město“. Za zmínku rovněž stojí vnímání církve, 

jakožto charakteristického rysu města. Ačkoliv církevní historie je s Olomoucí velmi významně 

spjata, je zde řada významných církevních památek, pouze necelé polovině obyvatel symbolizovala 

město „církev“. Pozice církve byla v podstatě srovnatelná s vnímáním fotbalu a hokeje. Je 

pravděpodobné, že poněkud nedoceněná role církve ve městě souvisela v roce 2014 s vypjatou 

diskusí a negativním vnímáním tzv. církevních restitucí českou veřejností.  

Strategie města je přirozeně orientována do budoucnosti, proto jsme se ptali také na vizi 

2030. Tedy, jak by podle respondentů mohlo a mělo vypadat město za 13 let. V tabulce 18 jsme 

nabídli devět vizí, přičemž respondenti k odpovědím používali 11ti bodovou škálu od 0 do 10, kde 

hodnota 0 znamená „zcela nedůležité“ a hodnota 10 znamená „velmi důležité“. Vize lze rozdělit do 

dvou kategorií, na ty, které respondenti ohodnotili průměrně osmi a více body, a na ty, které jsou 

pod hranicí osmi bodů (v tabulce 18 uvádíme průměry v setinách procent, jelikož je mezi nimi v 

některých případech minimální rozdíl). Občané zastávají především vizi Olomouce jako bezpečného 

města (9 bodů z 10), dále města s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb, města zeleně 

a kvalitního životního prostředí, kulturně-společenského centra, univerzitního města a centra 

vzdělání a klidného města s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a akcí pro veřejnost. O 

něco méně respondenti podporují vizi Olomouce jako města sportu a aktivního trávení volného 

času (7,6), města orientovaného na cestovní ruch (7) a centra zaměřeného na podnikatelské aktivity 
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(6,4). Na druhou stranu, všechny vize daleko překonali hodnotu 5, která je středem škály. Proto lze 

říci, že všechny předložené vize vnímali lidé v průměru pozitivně. Pouze intenzita pozitivního 

vnímání byla různá. 

 

Tabulka 18: Vize Olomouce v roce 2030 (bodové průměry) 

Olomouc jako bezpečné město 8,88 

Olomouc jako město s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb 8,46 

Olomouc jako město zeleně a kvalitního životního prostředí 8,35 

Olomouc jako kulturně-společenské centrum 8,26 

Olomouc jako univerzitní město a centrum vzdělání 8,21 

Olomouc jako klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a 
akcí pro veřejnost 

8,09 

Olomouc jako město sportu a aktivního trávení volného času 7,66 

Olomouc jako město orientované na cestovní ruch 6,99 

Olomouc jako centrum zaměřené na podnikatelské aktivity 6,42 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V grafu 7 uvádíme, jak se liší vnímání jednotlivých vizí na základě věkových kategorií. Například s vizí 

města jako města s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb či vizí bezpečného města se 

nejvíce identifikují respondenti od 49 let a výše. Naopak třeba mladí lidé ve věku 25 až 36 let se 

nejvíce identifikují s vizí města jako kulturně-společenského centra či vizí univerzitního města a 

centra vzdělání. Tyto názory vycházejí pravděpodobně z každodenního života a v případě starších 

respondentů z jejich specifických potřeb (např. v případě zdravotnictví). Celkově nejméně zastávali 

respondenti napříč věkovými kategoriemi vizi Olomouce jako centra zaměřeného na podnikatelské 

aktivity, což koresponduje s výše uváděnými zjištěními ohledně dostatku, respektive nedostatku 

kvalitních pracovních příležitostí, zejména u vzdělanějších respondentů. Druhou nejméně 

akcentovanou vizí bylo město zaměřené na cestovní ruch, což může naznačovat jednak únavu 

občanů z potkávání turistů nebo reakci na mezinárodní situaci ohledně imigrační krize. 
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Graf 7: Vize Olomouce v roce 2030 – dle věku respondentů (bodové průměry) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Z grafu 8 vyplývá, že rovněž vzdělání hraje důležitou roli v definování vize 2030. Vysokoškolsky 

vzdělaní lidé podporují  zejména takovou budoucnost, která je založena více na kvalitě života, 

například Olomouc jako město zeleně a kvalitního životního prostředí.  Rovněž podporují nejvíce 

vizi města jako univerzitního centra. Respondenti se základním vzděláním se mnohem méně než 

ostatní skupiny přiklánějí k nějaké vizi, zásadně nejméně pak podporují vizi města coby centra 

zaměřeného na podnikatelské aktivity. Celkově se občané pozitivně přiklánějí k budoucím vizím, 

které odrážejí jejich spokojenost v určitých oblastech v současnosti, jako je například kulturní a 

společenské vyžití, univerzitní prostředí, rozvinutá síť služeb či městská zeleň apod. Z toho lze 

usuzovat, že si občané napříč věkovými kategoriemi přejí, aby se vysoká úroveň v těchto oblastech 

ani v budoucnu nezměnila. V podstatě lze soudit, že si přejí, aby se město zásadněji neodklánělo od 

toho, co je v něm vnímáno pozitivně a aby se tímto směrem dále rozvíjelo. 
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             Graf 8: Vize Olomouce v roce 2030 - dle vzdělání respondentů (bodové průměry) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

 

Nabídka práce a možnost odstěhování se z Olomouce 

 

Otázka č. 7 směřovala k možnostem pracovního uplatnění: „Domníváte se, že v Olomouci je 

dostatek kvalitních pracovních příležitostí pro lidi, jako jste Vy?“ Velmi často bývá totiž nabídka 

práce z hlediska vzdělání nedostačující a bývá příčinou odstěhování se do jiné lokality.  Polovina 

dotázaných se domnívá, že nabídka je v tomto směru dostatečná, druhá si myslí, že nikoliv (viz graf 

9). V tabulce 19 pak uvádíme odpovědi respondentů dle věku, pohlaví a vzdělání.  
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Klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro
setkávání a akcí pro veřejnost

Město s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb

Bodová škála 0-10

Ph.D.
VŠ
Vyučení nebo SŠ s maturitou
Vyučení nebo SŠ bez maturity
Nedokončená ZŠ nebo ZŠ
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Graf 9: Dostatek kvalitních pracovních příležitostí v Olomouci 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Z tabulky 19 vyplývá, že nedostatek kvalitních pracovních příležitostí pociťují zejména respondenti 

ve věku mezi 49 až 64 lety, což je pro tuto skupinu obecně typické. Zvláště pokud ztratí práci, 

podobná se jim hledá hůře, stejně jako v případech, kdy hledají práci třeba méně náročnou, platově 

výhodnější, blíže bydlišti atd. Z hlediska pohlaví neexistují v tomto směru žádné rozdíly, polovina 

mužů i žen odpovědělo na otázku kladně, polovina záporně. 

Z hlediska vzdělání odpověděli respondenti se základním vzděláním, vyučení a středoškoláci 

s maturitou vesměs ano, domnívají se, že odpovídající kvalitní práci seženou. Vysokoškoláci se 

ovšem většinově domnívají, že v Olomouci dostatek kvalitních příležitostí, které by odpovídaly 

jejich vzdělání, není. Myslí si to 57 procent z nich. To je bohužel poměrně závažné zjištění, jelikož 

se Olomouc stává neatraktivní pro vzdělanou pracovní sílu. Ta pak bude mít tendenci častěji 

odcházet za zaměstnáním jinam, což může dále negativně ovlivňovat vzdělanostní strukturu města 

(viz níže). 
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Tabulka 19: Kvalitní pracovní příležitosti v Olomouci (dle kategorií) 

  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Celkem 

  Věk 

Do 24 let 11 42 35 12 100 

25-36 15 36 38 12 100 

37-48 7 51 26 16 100 

49-64 11 34 36 19 100 

Nad 65 7 32 39 23 100 

  Pohlaví 

Muži 12 37 36 15 100 

Ženy 9 41 33 17 100 

  Vzdělání 

ZŠ + bez ZŠ 10 41 22 27 100 

Vyučení bez maturity 15 35 34 16 100 

SŠ s maturitou 8 44 34 14 100 

VŠ 8 35 42 15 100 

Ph.D. 10 39 35 16 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V Průzkumu podnikatelského prostředí 2016 jeho autoři uvádějí: „Největším a nejčastěji 

zmiňovaným problémem je již druhým rokem po sobě dostupnost kvalifikovaných pracovníků, na 

kterou si stěžuje 68 procent dotázaných (100 procent ve stavebnictví, nejméně naopak ve 

službách). (…). 84 procent podniků (mimo jiné všechny s více než 50 zaměstnanci) pociťuje 

nedostatek zaměstnanců s klíčovými dovednostmi a kvalifikací. Od minulého průzkumu 

nepozorujeme zlepšení a seznam chybějících profesí (technické, případně kombinace technik s 

jazykovou výbavou) se rovněž nezměnil. Čím dál častěji chybí i pracovníci s nejvyšší kvalifikací (do 

vedení firem) a blíží se problém s věkovou strukturou dělníků a techniků a s odchodem do důchodu 

generace 50. let“4 

 

S předchozí problematikou úzce souvisí dotazy č. 10 a 11, které se týkaly případného odstěhování 

se z Olomouce. O tom uvažuje zhruba čtvrtina dotázaných, jak můžeme vidět v grafu 10. 

Z celkového počtu 889 respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, jich tedy o odstěhování 

uvažuje 215. Z nich polovina tvrdí, že by to bylo kvůli práci. Pětina pak kvůli vyšší atraktivitě jiné 

lokality, pětina pak uvádí kvůli rodině, partnerovi/partnerce. Podrobněji viz tabulka 20.  

 

                                                           
4 http://www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/pruzkum-podnikatelskeho-prostredi (rok 2016,s. 
4, 7). 

http://www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/pruzkum-podnikatelskeho-prostredi
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Graf 10: Respondenti, kteří uvažují o odstěhování (v %) 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 20: Důvody pro odstěhování z Olomouce (v %) 

Odchod za prací 47,3 

Rodina, partner/partnerka 20,4 

Dostupnost bydlení 2,3 

Špatné životní podmínky 4,0 

Vyšší atraktivita jiné lokality 21,3 

Jiný důvod 4,8 

Celkem 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V tabulce 21 ukazujeme odpovědi těch, kteří o odstěhování uvažují, dle kategorií věku, 

pohlaví, vzdělání a životní úrovně. O odstěhování uvažují především mladí lidé do 24 let. V této 

kategorii je to více než polovina. To je pochopitelně pro budoucnost města nepříliš dobrá zpráva. 

S přibývajícím věkem se uvažování o odstěhování významně snižuje. Rozdíl v tomto směru není 

mezi muži a ženami. Z hlediska vzdělání o odstěhování uvažuje přibližně třetina vysokoškolsky 

vzdělaných respondentů, zatímco u vyučených a se středním vzděláním bez maturity je to pouze 

15 procent. Pokud jde o životní úroveň tak platí lineární vztah, že čím vyšší úroveň, tím méně úvah 

o odstěhování. Celkově tak můžeme shrnout, že Olomouci významným způsobem hrozí, že ji bude 

opouštět mladé vzdělané obyvatelstvo, které zde nevidí kvalitní pracovní příležitosti. Tím se do 

budoucna může proměňovat vzdělanostní a věková struktura města.  
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Tabulka 21: Uvažuje o odstěhování (dle kategorií v %) 

  ANO NE Celkem 

  Věk 

Do 24 let 51,7 48,3 100 

25-36 35,6 64,4 100 

37-48 24,1 75,9 100 

49-64 7,6 92,4 100 

Nad 65 6,1 93,9 100 

  Pohlaví 

Muži 24,6 75,4 100 

Ženy 23,8 76,2 100 

  Vzdělání 

ZŠ + bez ZŠ 22,9 77,1 100 

Vyučení bez maturity 15,3 84,7 100 

SŠ s maturitou 26,7 73,3 100 

VŠ 31,4 68,6 100 

Ph.D. 18,2 81,8 100 

  Životní úroveň 

Velmi dobrá 20 80 100 

Spíše dobrá 21,9 78,1 100 

Ani, ani 27,4 72,6 100 

Spíše špatná 38,3 61,7 100 

Velmi špatná 31,6 68,4 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Poslední otázka směřovala k tomu, jak respondenti hodnotí kvalitu života ve své čtvrti. Otázka 

zněla: „Když si porovnáte kvalitu života ve Vaší čtvrti s kvalitou života ve zbytku Olomouce, řekli 

byste, že je…“ Respondentům byla nabídnuta ordinální symetrická pětibodová škála odpovědí. 

Z grafu 11 pak lze vyčíst, že 35 procent respondentů odpovědělo kladně (součet odpovědí rozhodně 

vyšší a spíše vyšší), 50 procent odpovědělo, že je asi tak stejná. Za nižší kvalitu života ve své čtvrti 

ve srovnání se zbytkem Olomouce považuje pouze 15 procent dotázaných.  
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Graf 11: Kvalita života ve čtvrti bydliště oproti zbytku Olomouce 

 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

Tabulka 22 shrnuje porovnání kvality života s kvalitou ve zbytku Olomouce, a to dle věku, 

obvodu/čtvrti respondenta a vzdělání. Nejvíce zastoupenou odpovědí je, že se respondenti v těchto 

třech kategoriích domnívají, že je stejná jako ve zbytku Olomouce. Procentuální údaje se nijak 

zásadně neliší, až na dva. Respondenti, kteří žijí v centru (Olomouc-střed), se domnívají, že kvalita 

života v jejich bydlišti je vyšší (47 procent), totéž se domnívají vzdělanější respondenti. 

Vysokoškolsky a postgraduálně vzdělaní se to domnívají ve 46 procentech, a to v obou kategoriích. 

Pravděpodobně vzdělání a s tím související příjmy měly vliv na to, že si tito respondenti vybrali 

lokalitu s příhodnějšími podmínkami k životu. 
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Tabulka 22: Porovnání kvality života ve čtvrti bydliště oproti zbytku Olomouce (v %) 

  
Rozhodně 

vyšší 
Spíše vyšší 

Asi tak 
stejná 

Spíše nižší 
Rozhodně 

nižší 
Celkem 

Věk 

Do 24 let 11 29 51 8 2 100 

25-36 10 28 48 11 3 100 

37-48 10 26 48 15 2 100 

49-64 8 25 52 13 2 100 

Nad 65 6 25 51 16 2 100 

Obvod/část Olomouce 

Střed 20 27 45 6 2 100 

Jihozápad 5 26 58 10 1 100 

Západ 7 31 51 10 1 100 

Východ 4 19 52 22 3 100 

Severovýchod 9 28 39 18 6 100 

Vzdělání 

ZŠ + bez ZŠ 5 27 48 15 5 100 

Vyučení bez maturity 5 19 62 13 1 100 

SŠ s maturitou 9 27 49 13 2 100 

VŠ 13 33 41 11 2 100 

Ph.D. 23 23 42 8 4 100 

Zdroj: Výzkum 2017 

 

V následujícím grafu 12 (data z roku 2014) jsou zachyceny odpovědi občanů na otázku: „Ve které 

části Olomouce byste chtěli žít?“ V této otevřené otázce respondenti nevybírali ze seznamu 

městských částí, ale byla jim ponechána volnost výběru.  Variantu „nevím“ zvolila pětina 

dotázaných. Níže uvedený graf 12 předkládá sestupně seřazený seznam lokalit, v nichž by obyvatelé 

Olomouce chtěli žít. Téměř pětina uvedla centrum a přibližně osm procent lokalitu Svatý Kopeček.  
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Graf 12: Ve které části Olomouce byste chtěli žít? (v %) 

 

Zdroj: Výzkum Postoje občanů statutárního města Olomouce 2014 
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Diskuse, návrhy 

 

1) Proměnnou, která nejvíce formuje názory a postoje respondentů, se ukazuje být vzdělání a 

v některých případech věk. Čím vyšší je vzdělání, tím větší jeví respondenti zájem o dění 

v Olomouci, jsou spojenější s životem ve městě atd. 

2) Naprostá většina Olomoučanů je spokojena s životem ve městě.  

3) Většina respondentů si přeje, aby byl řešen zejména problém bezdomovectví ve městě. Tuto 

problematiku, která se „nelíbí“, jmenovali respondenti na prvním místě rovněž v otevřené 

otázce. V případě pocitových map se rovněž jako problematická jevila místa s vyšší koncentrací 

bezdomovců. 

4) Vize města souvisí s rozvojem kvality života ve městě, respondenti například o něco více preferují 

Olomouc jako město s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb a město orientované na 

zeleň a kvalitní životní prostředí, než na cestovní ruch či rozvoj podnikatelského prostředí. 

5) O odstěhování přemýšlejí nejmladší respondenti a to zvláště kvůli kvalitní práci, která by 

odpovídala jejich požadované úrovni. Kvalitní pracovní příležitosti postrádají především 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti. 

6) Obyvatelům město nejvíce symbolizují univerzita a obecně historie (památky). Ztotožňují se 

rovněž s parky, tedy konceptem zeleného města. 

7) Kromě historie se respondentům nejvíce líbí možnost kulturního a společenského vyžití. Nejvíce 

se jim nelíbí bezdomovectví, jak již bylo uvedeno výše. 

8) Respondenti by se ochotně podíleli na rozhodování, zejména ve využití veřejných prostranství 

(79 procent), využití městských pozemků a části rozpočtu města.   

 


