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1. Úvod
Na začátku procesu strategického plánování se v Dobrušce uskutečnil Průzkum spokojenosti obyvatel
města. Tento průzkum představuje subjektivní analýzu, která byla provedena vyplňováním tištěné
nebo elektronické verze dotazníku. Průzkum spokojenosti obyvatel byl realizován během měsíců září,
října a listopadu 2018.
Cílem průzkumu bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb
obyvatel Dobrušky. Výstupy z průzkumu poskytují informace o spokojenosti obyvatel s jednotlivými
oblastmi života a zároveň přispějí k lepšímu zaměření strategických záměrů obce do budoucna.
Průzkum se zaměřil především na následující oblasti:


identifikaci spokojenosti obyvatel s životem ve městě,



identifikaci spokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života,



identifikaci pocitu bezpečí obyvatel města,



preferenci obyvatel v oblasti třídění odpadu,



identifikaci spokojenosti obyvatel s činností Městského úřadu Dobruška,



identifikaci zdrojů informovanosti obyvatel.

V následujících kapitolách jsou shrnuta hlavní zjištění, která se dělí do dvou kategorií – pozitivní a
negativní. Výsledky jsou prezentovány v přehledné grafické a tabulkové podobě. Jednotlivá zjištění
bude možné využít jako podklad při plánování konkrétních aktivit vedoucích ke zvýšení kvality života
v Dobrušce.
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2. Shrnutí hlavních zjištění z průzkumu
V této části uvádíme pouze přehled zjištění bez komentářů. Podrobné výsledky jsou popsány
v navazujících kapitolách.
Za nejdůležitější zjištění průzkumu lze považovat:
-

Téměř všichni (98 %) respondenti jsou se životem ve městě spokojeni. Necelá třetina z nich
(31 %) pak označila svou míru spokojenosti se životem v Dobrušce za velmi vysokou.

-

Necelé dvě třetiny respondentů (60 %) považují kvalitu života ve městě v porovnání
s okolními městy a obcemi za vysokou či velmi vysokou. Dalších 38 % ji pak označila v tomto
směru za průměrnou.

-

Opět zhruba dvě třetiny dotazovaných (64 %) očekávají v následujících 5 letech změnu
v kvalitě života ve městě k lepšímu. Pouze pět procent respondentů očekává negativní
změny.

-

Přibližně polovina dotazovaných neví, jaké jsou v Dobrušce možnosti odborné rekvalifikace
(48 %) či jaké jsou zde možnosti podpory podnikatelských záměrů (42 %). Pouze 17 %
dotazovaných pak shledává nabídku pracovních příležitostí ve městě za velkou.

-

Tři čtvrtiny obyvatel, kteří se zúčastnili tohoto průzkumu, nepokládá žádnou z lokalit ve
městě za nebezpečnou.

-

Výrazná většina respondentů uvedla, že alespoň v nějaké míře třídí odpad. Nejvíce z nich
(pokaždé přes 90 %) pak třídí plasty, sklo a papír.

-

Hodnocení zaměstnanců městského úřadu vyneslo převážně známky lepšího průměru.
Nejlépe byla hodnocena (2,22) jejich zdvořilost a ochota pomoci, a také profesionalita.

-

Občané jsou s poskytováním informací o dění ve městě spokojeni. Pouze čtyři procenta
respondentů uvádějí, že nejsou spokojeni. Respondenti získávají informace o dění ve městě
nejčastěji (82 %) z Dobrušského zpravodaje. Na druhé straně dotazovaní nejčastěji postrádají
informace týkající se možných pracovních příležitostí ve městě (33 %).

-

Z hlediska celkového hodnocení jednotlivých charakteristik města nejlépe dopadly
dostupnost školských a vzdělávacích zařízení (1,72) a nabídka sportovních a volnočasových
aktivit (1,93). Na druhé straně se umístila dostupnost a kvalita bydlení (3,26) a parkování
(3,45).

-

Drtivá většina obyvatel (90 %) si přeje být informována, případně se chce zapojit do tvorby
strategického plánu města. Jako témata, kterým by měla být věnována pozornost,
respondenti doporučují – dopravu ve městě, dostupnost a rozvoj bydlení a dále například
podporu malého a středního podnikání.
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3. Základní charakteristika vzorku respondentů
Průzkumu se v Dobrušce zúčastnilo celkem 444 respondentů, kteří odpověděli alespoň na nějakou
otázku. Většina výsledků je tvořena odpověďmi od 413 z nich, kteří odpověděli prakticky na všechny
otázky. Zbývající respondenti odpověděli téměř shodně pouze na otázky týkající se třídění odpadu a
zdrojů informovanosti o dění ve městě.
Z hlediska pohlaví bylo rozložení respondentů rovnoměrné. Na otázky odpovědělo 219 mužů a 205
žen. Zbývající účastníci průzkumu na tuto identifikační otázku neodpověděli.
Věková struktura respondentů je uvedena v tabulce (Tabulka 1). Největší zastoupení mají
respondenti ve věku 45 – 64 let, dále pak senioři (26,8 %) a věková skupina 30 - 44 let. Naopak
nejmenší zájem projevila o průzkum nejmladší skupina obyvatel ve věku do 29 let.
Tabulka 1

Věková a vzdělanostní struktura respondentů

Věková struktura
0-17 let
18-29 let
30-44 let
45-64 let
65+ let
Nevyplněno

Podíl (%)
0%
15,1 %
23,0 %
30,9 %
26,8 %
4,3 %

Vzdělanostní struktura
Základní vzdělání
Střední vzdělání bez maturity
Střední vzdělání s maturitou
Vysokoškolské vzdělání
Nevyplněno

Podíl (%)
2,9 %
15,8 %
44,1 %
32,9 %
4,3 %

Z hlediska vzdělanostní struktury (Tabulka 1Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) byla nejvíce
astoupena skupina obyvatel se středním vzděláním s maturitou (44,1 %), vysokoškolským vzděláním
(32,9 %), středním bez maturity, a jen 2,9 % lidí uvedlo základní vzdělání jako nejvyšší dosažené.

4. Obecná míra spokojenosti obyvatel se životem ve městě
Průzkum ukázal, že téměř všichni obyvatelé (98 %) jsou se životem ve městě a jeho kvalitou
spokojeni. Zhruba dvě třetiny respondentů (67 %) uvedly, že jsou se životem ve městě spíše
spokojeni. Velmi spokojena je pak téměř další zbývající třetina obyvatel (31 %). Pouhá dvě procenta
dotazovaných uvedla, že jsou s kvalitou života ve města nespokojena. Důvody jejich nespokojenosti
se snažila identifikovat volná otázka.
V ní nejvíce respondentů za příčinu své nespokojenosti s kvalitou života ve městě označilo
nedostatečné možnosti kulturního a společenského vyžití pro mládež. Druhým nejčastěji
zmiňovaným problémem je nedostatek volných bytů a místa pro bydlení obecně. Dalším spontánním
důvodem nespokojenosti občanů byl nedostatek kvalitních restaurací a obchodů.
Muži i ženy v tomto ohledu odpovídali stejně. Přiměřeně stejné rozložení v jednotlivých odpovědí
nalezneme i z pohledu věku jednotlivých respondentů. Nedá se tedy říci, že by mezi nespokojenými či
spokojenými obyvateli převažovala některá věková skupina.
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Graf 1 Míra spokojenosti se životem ve městě
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Už ne tak jednoznačně dopadla otázka, ve které měli občané Dobrušky hodnotit kvalitu života v místě
svého bydliště v porovnání s okolními obcemi a městy. Většina z nich (56 %) ji sice stále považuje za
vysokou (Graf 2), ale více než třetina respondentů (38 %) ji považuje za průměrnou. Na druhou stranu
opět jen 2 procenta dotazovaných, kteří ve městě žijí či pracují, se domnívá, že se v Dobrušce nežije
lépe než v okolních městech a obcích.
Graf 2 Zhodnocení kvality života ve městě v porovnání s okolními obcemi
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S předchozími dotazy souvisí i následující otázka, která mapuje představy obyvatel o tom, zda a jak se
kvalita života ve městě v následujících 5 letech změní (Graf 3). Téměř dvě třetiny dotazovaných (64
%) očekávají zlepšení dosavadní kvality života. Dalších 25 % respondentů neočekává žádnou změnu.
Zhoršení kvality života ve městě očekává 11 % účastníků průzkumu.
Graf 3 Očekávání změny v kvalitě života ve městě v následujících 5 letech
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Při hodnocení kvality života byli respondenti požádání, aby posoudili nejzávažnější problémy v obci.
Nejvíce odpovědí v otázce "Zkuste popsat 4 nejzávažnější problémy v Dobrušce" bylo nashromážděno
v oblasti bydlení. Ze získaných odpovědí vyplývá, že lidé jako nejzávažnější vnímají především nízký
počet volných či nových bytů ve městě nebo absenci volných ploch pro stavbu rodinných domů.
Dalším velkým problém města je podle respondentů, kteří zde žijí, případně i pracují, doprava (16,1
%). Mezi odpověďmi tohoto charakteru nalezneme nejčastěji negativní hodnocení možností
parkování ve městě. V menší míře, ale rovněž nezanedbatelně byla negativně hodnocena křižovatka u
benzinové stanice směrem na městskou část Doly. Zde je však už v řešení její přeměna na kruhový
objezd.
Dvanáct procent respondentů za největší problém označilo nedostatek obchodních příležitostí ve
městě. Nejčastěji se objevovala stížnost na absenci dalšího supermarketu (konkrétně Lidlu, jehož
budování je už ovšem v plánu). Podobný počet odpovědí (9,3 %) se týkal i dostupnosti a kvality
zdravotní péče ve městě. Podle zkoumaného vzorku respondentů je ve městě zdravotní péče
zajišťovaná v nedostačující podobě zejména kvůli nízkému počtu zubních lékařů.
Nižší počet odpovědí (4 %), avšak mezi různými nedostatky stále vyčnívajícími, se týkal rovněž
absence kvalitních restaurací nebo minimálně jejich nedostatečného počtu. Přibližně dvě procenta
občanů, jako už v podobných průzkumech tradičně, nebylo spokojeno se stavem chodníků
(především podle jejich názoru velkým množstvím psích exkrementů) či stavem komunikací ve městě
obecně.
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5. Možnosti zaměstnanosti, rekvalifikace a podpory nových
podnikatelských záměrů ve městě
Další část průzkumu byla zaměřena na zhodnocení možnosti získání práce, realizace podnikatelských
záměrů a možnosti odborné rekvalifikace. Tyto výsledky příliš pozitivní nejsou. Velmi podstatná část
obyvatel neví, jaké tyto možnosti ve městě jsou. U možností získání práce nedokázalo odpovědět sice
jen 10 % občanů, ale téměř polovina (48 %) neví o možnostech odborné rekvalifikace. O možnostech
podpory podnikatelských záměrů neví 42 % respondentů. .
Nejčetnější odpovědí bylo průměrné hodnocení. Přibližně dvě třetiny dotazovaných (67 %) tak
hodnotily možnost získat práci a 41% možnosti odborné rekvalifikace. Možnosti podpory
podnikatelských záměrů jako průměrné hodnotilo 44 % respondentů.
Ve všech třech otázkách však vždy zhruba 5 až 10 % respondentů zvolilo jako odpověď „žádné“.
V případě možnosti získat zaměstnání se ale objevil jako protiváha vysoký podíl (17 %) těch, kteří
hodnotili možnosti získat práci Dobrušce jako vysoké.
V případech otázek na možnosti podpory podnikatelských záměrů či odborné rekvalifikace však
občané vidí vysoký počet těchto možností pouze ve 4, resp. 3 procentech. Například 56 % občanů se
domnívá, že možnosti odborné rekvalifikace ve městě jsou buď žádné nebo o nich vůbec neví. U
možností podpory podnikatelských záměrů je to pak 52 % všech odpovědí.

Graf 4 Možnosti zaměstnanosti, rekvalifikace a podpory nových podnikatelských záměrů ve městě Dobruška
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6. Bezpečnost v Dobrušce
Součástí hodnocení kvality života ve městě byla také otázka na pocit bezpečí. Z následujícího grafu
(Graf 5) vyplývá, že 75 % obyvatel Dobrušky se ve svém městě cítí bezpečně. Zbylých 25 % obyvatel,
kteří se někde bezpečně necítí, označilo i místa, kvůli kterým tuto odpověď uvedlo.
Graf 5 Vnímáte v Dobrušce nějakou lokalitu, kde se necítíte bezpečně?

25%

75%
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Součástí hodnocení pro tuto kapitolu byla i volná otázka sloužící k určení míst, kde se občané ve
městě necítí bezpečně. Zde se objevovaly poměrně různorodé odpovědi, ale na několika místech se
shodla větší část respondentů. Nejčastěji zmiňovaným místem je v tomto ohledu místní park a jeho
okolí, zejména ve večerních a nočních hodinách. Ve všech částech dne, ale opět s důrazem na večerní
hodiny, občané zmiňovali také okolí autobusové zastávky Laichterova v souvislosti s blízkou večerkou.
V souvislosti průmyslovou zónou v Kvasinách pak někteří obyvatelé negativně vnímají přítomnost
nových obyvatel, zejména mužů, kteří se vyskytují v okolí hospod a heren. Jinak lze tvrdit, že
Dobruška v tomto ohledu žádné významnější problémy nemá a většina obyvatel se ve městě cítí
bezpečně.

7. Třídění odpadů
Životní prostředí vnímají obyvatelé Dobrušky jako velmi důležitou oblast kvality života. Tento fakt
dokládají výstupy z části průzkumu, která se zaměřila na třídění odpadů. Téměř všichni dotázaní
(vyjma zhruba 10 respondentů) třídí určitou část odpadů. Naprostá většina respondentů (téměř 95
%) třídí PET lahve a jiné plastové obaly, sklo (93%) a papír (91 %). Více než dvě třetiny odpovědí
uváděly, že jejich autoři třídí jak objemný odpad (74 %), tak i nebezpečný odpad (70 %). Podrobněji
jsou výsledky z této oblasti znázorněny v následujícím grafu (Graf 6).
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Graf 6 Třídění odpadu v Dobrušce
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8. Městský úřad v Dobrušce
Poslední oblastí, která byla v sekci kvalita života hodnocena, byla spokojenost obyvatel s činností
Městského úřadu v Dobrušce. V případě hodnocení vlastností pracovníků úřadu byly udělovány
zpravidla vysoké známky, což ukazují následující průměry – Graf 7.
Nejlepší průměrnou známkou (2,22) hodnotili respondenti shodně zdvořilost a ochotu pracovníků
městského úřadu a také jejich profesionalitu. O něco hůře pak respondenti hodnotili schopnost
vyřídit věci při prvním kontaktu (2,60) a rychlost (2,72).
Byť ani jedna z vlastností pracovníků neskončila hodnocením pod 2,00, žádná také nedostala známku
3 a horší. Všechny z nich se tak umístily v lepším průměru.
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Graf 7 Hodnocení zaměstnanců městského úřadu
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9. Informovanost obyvatel ve městě
Téměř všichni respondenti (96 %) uvedli, že jsou spokojena s poskytováním informací o dění ve
městě. Celých 37 % z nich je potom s touto situací dokonce velmi spokojeno a 59 % je spíše
spokojeno. Jen 4 % dotazovaných obyvatel je v tomto směru nespokojeno.
Graf 8 Spokojenost s poskytováním informací o dění v obci
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Z následujícího grafu (Graf 9) je patrné, že jednoznačně nejčastějším zdrojem informací o městě je
podle respondentů Dobrušský zpravodaj. Jeho prostřednictvím se novinky o dění ve městě dozvídají
více než čtyři pětiny z nich. Je třeba ovšem přihlédnout i k faktu, že dotazník byl distribuován právě
prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Více než polovina dotazovaných (53 %) využívá i internetové stránky města. Obdobně jsou na tom i
další tři zdroje získávání informací (plakáty a vylepovací plochy, tiskoviny do schránky, místní rozhlas).
Stejně jako v případě internetových stránek je využívá více než polovina respondentů. S velkým
odstupem pak následuje e-mail (14 %).
Graf 9 Způsob získávání informací o dění ve městě
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V této části dotazování se pozornost zaměřila také na zjištění, jaké informace obyvatelé postrádají.
I zde se ukazuje, že lidé jsou s poskytováním informací spokojeni. Ti respondenti, kteří uvedli, že jim
některé informace o dění ve městě chybí, nejčastěji (33 %) postrádají informace o pracovních
příležitostech v Dobrušce.
Druhá nejvyšší důležitost (24%) byla přisouzena absenci informovanosti v oblasti bezpečnosti a
prevence kriminality, ať už by se informace týkaly souvisejících statistik, nebo záměrů činnosti
jednotlivých orgánů v této oblasti činných.
Účastníci průzkumu (19 %) také vyjádřili přání být více informováni o nových připravovaných plánech
a programech města a rovněž o investičních akcích ve městě (17 %). Dobré výsledky informovanosti
občanů potvrzuje i fakt, že 32 % respondentů nechybí žádné informace.
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Graf 10 Jaké informace o městě respondenti postrádají
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Na závěr byli respondenti požádáni, aby ohodnotili město Dobruška ve třinácti kategoriích.
Hodnocení jednotlivých kategorií je poměrně různorodé. Dvě z nich získaly průměrné hodnocení nižší
než dvě. Konkrétně šlo o dostupnost školských a vzdělávacích zařízení (1,72) a nabídku sportovních a
volnočasových aktivit (1,93). Takto vysoká hodnocení jsou pro město velmi dobrým výsledkem. Devět
dalších kategorií získalo průměrnou známku od 2 do 3. U většiny z nich se jedná o dobré výsledky,
například nakládání s odpady, jejich třídění a likvidace (2,02) nebo otázka bezpečnosti ve městě, která
získala hodnocení 2,16.
Hůře, byť stále v průměru do 3, skončila dopravní obslužnost a dostupnost města (2,63), a také
činnost městské policie (2,93). Ve srovnání s výsledky podobných průzkumů v jiných městech se dá i
zde ovšem hovořit o poměrně dobrých hodnoceních.
V horším průměru skončily pouze zbývající dvě oblasti, které souvisí s nejčastějšími důvody
nespokojenosti obyvatel podle ostatních otázek v tomto průzkumu. Jednalo se dostupnost a kvalitu
bydlení (3,26) a zcela nejhůře pak dopadlo parkování (3,45).
Detailní výsledky výše uvedených skutečností nabízí pohled na další graf (Graf 11).
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Graf 11 Zhodnocení charakteristik prostředí města Dobruška
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V této sekci respondenti hodnotili své město jako místo pro život. Za výborné nebo dobré místo pro
život označilo Dobrušku 24 % respondentů. Největší část dotazovaných město hodnotila jako dobré
(58 %). Pouze jedno procento z účastníků průzkumu se domnívá, že Dobruška je špatným místem pro
život.
Graf 12 Pohled na město Dobruška jako na město pro život
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V případě hodnocení města jako místa pro podnikání se necelá třetina obyvatel (29 %) vyjádřila
kladně. Tři procenta z nich vidí Dobrušku jako výborné místo pro podnikání. Dalších třicet procent ji
pak označila hodnocením průměrné a stejná část respondentů na tuto problematiku nemá názor.
Zbývajících 11 % odpovědí tvrdí, že Dobruška je špatným místem pro podnikání. To souvisí zejména
s názorem obyvatel, že je v Dobrušce málo prostoru pro začínající podnikatele.
Graf 13 Pohled na město Dobruška jako na místo pro podnikání
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V dalších dvou otázkách měli občané možnost vyjádřit se k silným a slabým stránkám města. Mezi
odpověďmi na otázku o silných stránkách města jednoznačně převažovalo kladné hodnocení nabídky
volnočasových aktivit, ať už v oblasti kultury či sportu (41 %). Respondenti (17 %) si dále cenní
geografické polohy města, která zajišťuje kvalitní životní prostředí ve městě, s čímž souvisí i dobrá
dostupnost Orlických hor. Dotazování dále kladně hodnotili i fakt, že Dobruška je podle nich klidným
a příjemným místem pro život. Na rozdíl od výsledků podobných průzkumů v jiných městech bylo
hodnocení správy města častěji kladné (10 %), neboť v jiných městech bývá hodnocení správy města
spíše záporné.
Jako nejčastější zmiňované pozitivní rysy místního prostředí (seřazeno dle četností) respondenti
uvedli:
-

Volnočasové vyžití (kultura, sport)
Geografická poloha města
Příjemné místo pro život
Správa města
Dostupnost služeb
Bezpečnost
Dostupnost a kvalita škol
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Hodnocení slabých stránek města do jisté míry kopíruje hodnocení problémů města v předchozích
otázkách. V této otázce se jako nejčastější slabá stránka objevovala nedostatečná nabídka
nových/volných bytů či místa na stavbu rodinného domu.
Podle 22 % dalších odpovědí je zapotřebí řešit problémy s parkováním a organizací dopravy v celém
městě. Negativně byl hodnocen i nedostatek obchodů (zejména potřeba druhého supermarketu) a
také absence většího počtu restaurací. Podobně jako v jiných městech velikosti Dobrušky si občané
stěžují na nedostatek lékařů a především zubařů.
Nejčastěji zmiňované slabé stránky jsou následující:
-

Dostupnost bydlení
Doprava ve městě (parkování)
Nedostatek obchodů
Nedostatek zubařů a lékařů
Nedostatek restaurací

Na úplný závěr byli obyvatelé Dobrušky dotázáni, zda se chtějí aktivně zapojit do procesu tvorby
Strategického plánu města a jaké prioritní oblasti navrhují k řešení.
Není překvapivé, že téměř tři čtvrtiny z nich (72 %) označily za prioritní oblast dopravu ve městě
(zejména parkování a stav komunikací). Téměř polovina respondentů (45 %) by si přála, aby se vyšší
pozornost věnovala řešení problému s dostupností a rozvojem bydlení. Třetího nejvyššího hodnocení
okolo 20 % dosáhlo hned několik oblastí. Zmiňme například podporu malého a středního podnikání, o
které se zmiňovali občané napříč věkovým i vzdělanostním spektrem.
Graf 14 Návrh prioritních oblastí rozvoje k řešení v rámci pracovních skupin
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Velmi aktivně respondenti přistupují k možnosti účasti na setkání, které by se zabývalo rozvojem
města. Svůj zájem a vůli se zúčastnit vyjádřilo 90 % respondentů. Vyložený nezájem pak uvedlo pouze
10 % účastníků průzkumu.
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Graf 15 Ochota účastnit se setkání, které se bude zabývat rozvojem města
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Příloha 2 Přehled 5 hlavních důvodů nespokojenosti se životem ve městě Dobruška

Důvod nespokojenosti

Podíl z celkového počtu respondentů

Bydlení
Parkování
Nedostatek obchodů
Nedostupnost zubní a lékařské péče
Nedostatek restaurací

23 %
16 %
13 %
9%
3%

Příloha 3 Přehled silných stránek města Dobruška podle respondentů

Silná stránka města
Volnočasové vyžití (kultura, sport, společenské akce)
Geografická poloha (životní prostředí, dostupnost
hor)
Příjemné místo pro život (čistota, klid)
Správa města (zájem radnice o lidi)
Dostupnost služeb (občanská vybavenost)
Bezpečnost
Dostupnost a kvalita škol
Ostatní

Podíl z celkového počtu odpovědí
41 %
17 %
16 %
10 %
7%
5%
3%
2%

Příloha 4 Přehled slabých stránek města Dobruška podle respondentů

Slabá stránka města
Dostupnost bydlení
Doprava ve městě (zejm. parkování)
Nedostatek obchodů
Nedostatek lékařů, zubařů
Nedostatek restaurací
Vzhled města (málo zeleně, nepořádek)
Správa města
Veřejná doprava (autobusy, vlaky)
Absence domu pro seniory
Ostatní

Podíl z celkového počtu odpovědí
28 %
22 %
15 %
11 %
9%
5%
3%
3%
2%
2%
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