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1 Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli města Šumperka 

1.1 Metodika sběru a struktura respondentů DŠ  

V rámci analytické fáze zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 

2014–2020 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření (DŠ) mezi obyvateli města Šumperka, jehož cílem 

bylo zjistit aktuální přístup a názory občanů k situaci ve městě Šumperku a spokojenost se službami, 

které jsou ve městě poskytovány. Výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z klíčových vstupů pro 

návrhovou část zpracovávaného dokumentu. 

Dotazníkové šetření probíhalo třemi různými způsoby, díky čemuž byly v konečném součtu získány 

odpovědi od celkem 534 respondentů. Největší podíl z nich – 68 % využilo možnosti vyplnit formulář 

v elektronické podobě na internetu. O jeho existenci a přístupu k němu informoval městský úřad 

občany Šumperka na svých internetových stránkách a v Šumperském zpravodaji.  

Druhá významná skupina respondentů byli občané, kteří byli osloveni na ulici proškolenými tazateli – 

studenty místního gymnázia, kteří s nimi dotazníkový arch vyplnili. Celkem bylo tímto způsobem 

osloveno 136 občanů – respondentů (25 %). Vzhledem k časové náročnosti vyplnění dotazníku bylo 

u metody přímého dotazování využito zkrácení dotazníku na 2/3 původní délky při rovnoměrném 

zachování distribuce vynechaných odpovědí. Každá otázka tak byla v konečném důsledku 

odpovězena 90ti respondenty. 

Nejméně častou využívanou možností zúčastnit se dotazníkového šetření bylo vyplnění dotazníkových 

archů, které byly distribuovány a volně k dispozici na podatelnách městského úřadu (na ul. Jesenická 

a náměstí Míru) a v obou pobočkách knihovny. Tímto způsobem bylo vybráno celkem 34 vyplněných 

dotazníkových archů. 

Vzhledem k použitým metodám sběru nebylo možné použít kvótní výběr respondentů. Vzorek 

respondentů tak demograficky neodpovídá struktuře obyvatel města. U každé otázky, kde jsou 

základní demografické a socioekonomické charakteristiky respondentů relevantní však bude k těmto 

determinantům přihlíženo a budou komentovány. 

Struktura respondentů podle pohlaví je následující: z celkového množství respondentů je 244 mužů a 

282 žen. Šest respondentů své pohlaví neuvedlo. 

Věková struktura respondentů je následující: 

Věková kategorie Počet respondentů Podíl respondentů (%) 

15 - 20 let 26 5,0 

21 - 30 let 109 20,8 

31 - 40 let 121 23,0 

41 - 50 let 87 16,6 

51 - 60 let 89 17,0 

60 a více let 93 17,7 

Z celkového počtu respondentů, kteří uvedli svoji věkovou kategorii (tj. 525 respondentů), byl nejvyšší 

podíl respondentů ve věku 31 - 40 let – 23 %. Naopak nejméně odpovědí bylo získáno od 

respondentů ve věkové skupině 15 – 20 let – 5 %. 
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Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání byla struktura respondentů následující. Téměř polovičním 

podílem byli zastoupeni respondenti s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním (49 %), druhou 

největší skupinou byli respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou (38 %), následovali 

vyučení respondenti bez maturity (9 %) a nejméně zastoupenou skupinou byli respondenti se 

základním vzděláním (4 %). U skupiny respondentů se základním vzděláním je třeba mít na paměti při 

interpretaci výsledků šetření, že se z velké míry (46 %) jedná o studenty středních škol, kteří ještě 

nedokončili středoškolské vzdělání, ale s největší pravděpodobností v budoucnu budou spadat do 

kategorie občanů s vyšším stupněm vzdělání. 

Socioekonomický status respondentů dotazníkového šetření je uveden v následující tabulce. Pro 

účely vyhodnocené dotazníkového šetření při zachování přehlednosti, byly kategorie s frekvencí 

výskytu menší než pět respondentů sloučeny do kategorie „jiné“. Tato kategorie vzhledem k nízkému 

počtu respondentů a její vnitřní různorodosti nebude při vyhodnocování jednotlivých otázek 

samostatně uváděna. 

Socioekonomický status Počet respondentů Podíl respondentů (%) 

zaměstnanec na plný nebo částečný pracovní úvazek 288 54,7 

důchodce, důchodkyně 89 16,9 

OSVČ, podnikatel(ka) (zaměstnavatel) 54 10,2 

studující 50 9,5 

v domácnosti, mateřská / rodičovská dovolená 25 4,7 

nezaměstnaný(ná) 10 1,9 

jiné: 5 0,9 

         -    péče o osobu v domácím prostředí 1  

- pečující o ZTP/P dítě 1  

- pracující důchodce 2  

- samoplátce důchodového  pojištění-žena v domácnosti 1  

- částečný invalidní důchodce 1  

 

Celkem 188 respondentů z celkového počtu 534 žije v domácnosti s jedním či více nezaopatřenými 

dětmi, nejčastěji (v polovině případů) se dvěma dětmi. 

U jednotlivých otázek se liší počet respondentů, kteří na danou otázku uvedli odpověď. U každé 

otázky je tedy počet odpovědí respondentů uveden. 

Následující podkapitoly uvádí výsledky odpovědí na jednotlivé otázky, přičemž poslední číslo v názvu 

podkapitoly souhlasí s číslem otázky v dotazníkovém šetření. 
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1.2 Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky DŠ 

1.2.1 Jak jste spokojen (a) s městem Šumperk, jako s místem, kde žijete?  

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Celkový počet respondentů, kteří uvedli odpověď na tuto otázku, je 523. Převážná většina 

respondentů, 80 %, se vyjádřila v kladném slova smyslu, tedy že jsou s životem ve městě spokojeni, 

či spíše spokojeni. Neutrální variantu odpovědi zvolilo 17 % respondentů a zbývajících 13 % vyjádřilo 

s životem ve městě Šumperku větší či menší míru nespokojenosti (viz následující graf). 

 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 1 (n=523) 

  

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Mezi muži a ženami není významný rozdíl v míře spokojenosti/nespokojenosti s městem 

Šumperkem jako městem k životu. 

 Nejvyšší míru spokojenosti vykazuje věková skupina 21 - 30 let, což je pro město příznivé 

vzhledem k hrozbě odchodu mladých lidí. Naopak nejméně spokojeni jsou respondenti ve 

věkové skupině 31 – 40 let. 

27% 

43% 

17% 

9% 
4% 

spokojen(a)

spíše spokojen(a)

ani spokojen(a) ani
nespokojen(a)

spíše nespokojen(a)

nespokojen(a)
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 S životem ve městě jsou nejvíce spokojeni lidé se základním vzděláním bez maturity (až 80 % 

pozitivních odpovědí), která se skládá ze 46 % ze studentů středních škol. Naopak nejméně 

jsou spokojeni lidé vyučení.  

 S vyšší mírou spokojenosti mladších věkových skupin koreluje i vyšší míra spokojenosti 

studentů s životem ve městě Šumperku. Nejméně spokojeni jsou rodiče na mateřské 

dovolené a nezaměstnaní. 

Struktura odpovědí na otázku č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.2 Co považujete za nejzávažnější problém města Šumperka? Co je třeba řešit v prvé řadě? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

Celkem na tuto otázku odpovědělo 521 respondentů. Tito respondenti označili celkem 1 384 

možností, tzn. v průměru 2,7 označených odpovědí na jednoho respondenta. 

Za nejzávažnější problém města Šumperka považují respondenti malý počet pracovních příležitostí. 

Tato odpověď byla uvedena celkem 412 krát, tedy jako jednu z možností ji označilo 79 % všech 

dotázaných.  Druhou nejčastěji označovanou možností byl odchod mladých lidí z města. Tuto 

odpověď jako jednu z možností zvolilo 195 respondentů (tedy 37 %). Třetím nejčastěji zmiňovaným 

problémem byla čistota města (114 respondentů, 22 %).  
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 2 (n=1384) 

30%
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málo pracovních příležitostí
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nízká kvalita obchodů a služeb

doprava ve městě

nedostatečná infrastruktura pro turisty a návštěvníky
města
dopravní obslužnost do okolních měst a obcí

poškozené životní prostředí

čistota města

nezájem lidí o sebe navzájem

nízká bezpečnost ve městě

jiný, uveďte prosím jaký:

 

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 V rozdílech odpovědí mezi muži a ženami si lze všimnout vyššího podílu kategorie nízká 

kvalita obchodů a služeb u žen, což souvisí zejména s tím, že ženy častěji v domácnosti 

obstarávají různé nákupy a využívají osobních služeb. 

 U nejmladší věkové kategorie stojí za povšimnutí vyšší podíl dvou kategorií, které spolu 

mohou souviset. Těmito kategoriemi jsou příchod cizích lidí (cizinci, národnostní menšiny) a 

nízká bezpečnost ve městě. Lze se dohadovat, jestli právě cizinci a etnické menšiny nejsou 

v očích mladých lidí zdrojem kriminality a pocitu nebezpečí ve městě. Zajímavé je, že odchod 

mladých lidí z města považují mladí lidé za menší problém, než ostatní věkové skupiny. 

 Pro nejstarší věkovou kategorii respondentů je význam malého počtu pracovních příležitostí 

nižší než u ostatních věkových kategorií (ale přesto významný), naopak poměrně významně 

akcentují respondenti ve věku 60 a více let problém čistoty ve městě.  

 Čistotu města považují za druhý nejzávažnější problém města lidé se základním vzděláním 

bez vyučení. U ostatních vzdělanostních kategorií respondentů již takto výrazně pociťována 

jako problém není. 

 Problém bezpečnosti ve městě je výrazně pociťován ze strany respondentů bez zaměstnání 

(přes 20 % odpovědí v této kategorii). Tito respondenti jako největší problém přirozeně nejvíce 

pociťují málo pracovních příležitostí (cca 35 % odpovědí). 
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 Respondenti v domácnosti či na mateřské/rodičovské dovolené ve vyšší míře pociťují jako 

prvořadé problémy nízkou kvalitu obchodů a služeb a nízkou bezpečnost ve městě. 

 

Odpovědí z kategorie jiné se sešlo celkem 84. Mezi nimi jednoznačně dominovaly stížnosti na 

množství heren a výherních automatů ve městě a s nimi asociovanou zvýšenou kriminalitu. Odpovědí 

tohoto typu byla celá čtvrtina. Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem bylo vedení města a 

radnice (ať již z hlediska kvality práce, komunikace s obyvateli či obviněním z korupce). V tomto 

smyslu se vyjádřilo 10 respondentů. Dalších 5 respondentů uvedlo jako výrazně pociťovaný problém 

údržbu zeleně, respektive konkrétně kácení vzrostlých stromů. 
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Struktura odpovědí na otázku č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.3 Co považujete naproti tomu za největší přednost- výhodu pro život v Šumperku? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

K otázce č. 3 se vyjádřilo celkem 170 respondentů, kteří označili ve svých odpovědích 395 možností. 

Na jednoho respondenta tak v průměru připadá 2,3 odpovědi. Nízký počet respondentů 

odpovídajících na tuto otázku je důsledkem chyby v elektronickém dotazníku, kdy tyto odpovědi 

respondentů nebyly správně zaznamenány a proto byly špatně vyplněné dotazníky pro účely 

vyhodnocení této otázky odstraněny. 170 respondentů je však relevantní počet pro vyhodnocení této 

otázky, přičemž je potřeba vzít v úvahu, že ve věkové struktuře respondentů jsou u této otázky více 

zastoupeni lidé ve věku 60 let a více. 

Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 3 (n=395) 
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V celkovém množství odpovědí převládá s 30 % možnost příroda v okolí města, kterou respondenti 

považují za jednu z největších výhod pro život v Šumperku. Tuto možnost zvolilo ve svých odpovědích 
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69 % respondentů. Druhou nejčastěji zmiňovanou odpovědí bylo hezké a klidné prostředí města, třetí 

pak historické památky a historie města. 

Naopak nejméně jsou respondenty zmiňovány možnosti příležitosti pro podnikání a kvalitní veřejná 

správa a možnost účasti občanů na řízení města. 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Rozdíly v odpovědích mezi muži a ženami nejsou příliš výrazné. Muži o něco více akcentují 

dobrou dopravní dostupnost města a nabídku volnočasových a sportovních aktivit, ženy si 

více váží kvalitního životního prostředí a nabídky kulturních akcí. 

 U nejmladší věkové kategorie respondentů ve věku 15 – 20 let je patrný menší důraz na 

historické památky a historii města, naopak více jsou akcentovány volnočasové aktivity, sport 

a kultura. 

 Ve věkové skupině 41 – 50 let nebyly vůbec zaznamenány odpovědi příležitosti pro podnikání, 

atraktivita města pro turisty a kvalitní veřejná správa a možnost účasti občanů na řízení 

města. 

 U struktury odpovědí podle vzdělání se nejvíce liší od průměrných hodnot odpovědi 

respondentů se základním vzděláním. Ti zcela opomíjí historické památky a historii města, 

příležitosti pro podnikání, atraktivitu města pro turisty a kvalitní veřejná správa a možnost 

účasti občanů na řízení města. Za nejvýznamnější považují kvalitní nabídku kulturních 

a zajímavých akcí, dopravní dostupnost a přírodu v okolí města.  

 Ve struktuře respondentů podle socioekonomické aktivity „vybočují“ od průměru respondenti 

z kategorie nezaměstnaných. Zde se projevuje nízký počet dotázaných v této kategorii – 

pouze 2 respondenti a celkem tedy 5 zvolených možností. Podobná situace je u kategorie 

respondentů „jiný“. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 3 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické 
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1.2.4 Šumperk v roce 2020 si představujete jako: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Na otázku č. 4 odpovědělo celkem 531 dotázaných. Ti uvedli dohromady 1284 odpovědí, tedy 

v průměru 2,4 odpovědi na jednoho respondenta. 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 4 
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Nejčastěji zaznamenanou odpovědí na otázku č. 4, jak si respondenti představují město Šumperk 

v roce 2020, bylo město zeleně a kvalitního životního prostředí. Další dvě se stejným podílem 

zaznamenaných odpovědí byli město tradic a bohatého kulturního života a město kvalitních služeb 

občanům i návštěvníkům. 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě jejich pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení 

nejsou příliš výrazné. 

 U nejvyšší věkové kategorie respondentů a tedy u kategorie „důchodci“ lze zaznamenat 

zvýšený zájem o kvalitu vnějšího prostředí města (kvalita zeleně a životního prostředí). 

  U respondentů s nejnižším dosaženým stupněm vzdělání je zajímavý nadprůměrný podíl 

odpovědí z kategorie město vzdělanosti, ale lze se domnívat, že se zde projevuje téměř 
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poloviční podíl mladých lidí se zatím nedokončeným středoškolským vzděláním, protože v této 

věkové skupině je také nadprůměrný podíl odpovědí této kategorie. 

Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 4 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.5 Představte si, že k Vám přijela návštěva, která nikdy v Šumperku nebyla. Co byste jí ve městě 

rozhodně ukázal(a)? 

Respondenti se měli možnost k této otázce volně vyjádřit, přičemž maximální počet míst nebo 

objektů byl tři. 

Celkem se k této otázce vyjádřilo 482 respondentů, kteří dohromady uvedli 1109 odpovědí.  Vůbec 

nejčastěji byla zmiňována radnice s vyhlídkovou věží a okolním náměstím. Tuto odpověď uvedlo 

celkem 157 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla prohlídka historického centra města 

(kam ale patří i výše zmíněná radnice). Tuto možnost uvedlo 147 respondentů. Třetí nejčastěji 

uváděnou atraktivitou města byla rozhledna Háj, kterou by návštěvě ukázalo 112 respondentů. 

V následující tabulce jsou uvedeny odpovědi respondentů, které se vyskytli s frekvencí 10 a více. 

Odpověď Počet respondentů 

Radnice s vyhlídkovou věží a náměstím Míru 157 

Historické centrum města s památkami 147 

Rozhledna Háj 112 

Geschaderův dům s expozicí čarodějnických procesů 98 

Hlavní třída 65 

Příroda v okolí města 62 

Divadlo 60 

Muzeum (Vlastivědné muzeum a přilehlý park) 58 

Kostely 48 

Pěší zóna 39 

Sady a parky 37 

Městské skály 20 

Restaurace (U Švába, Taverna) 24 

Kulturní zařízení a akce 16 

Tyršův stadion 11 

Sanatorium 10 
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1.2.6 Čím byste se nechtěl(a) rozhodně chlubit? 

I u této otázky byli respondenti vyzváni, aby uvedli maximálně tři odpovědi. Celkem na otázku 

odpovědělo 450 respondentů, kteří dohromady uvedli 801 odpovědí. Vůbec nejčastěji se respondenti 

stydí za provoz velkého množství heren a hracích automatů ve městě. Tuto odpověď uvedlo 90 

respondentů. Druhým širokým okruhem byl stav budov ve městě, u kterých se respondenti nechtějí 

chlubit jejich chátrajícím stavem. Respondenti buď uváděli obecně stav budov ve městě anebo 

konkrétní budovy či lokality. Z těch vůbec nejčastěji jmenovali budovu sanatoria (77 respondentů), 

chátrající dům za poštou na ulici Generála Svobody (32 respondentů), 25 respondentů uvedlo 

obchodní dům a 18 respondentů uvedlo chátrající památku bývalé manufaktury. 

Dalším okruhem odpovědí pak byl výskyt sociálně nepřizpůsobivých občanů (72 respondentů) a 

nepořádek ve městě (58 respondentů - nevyhovující stav chodníků, v zimě neudržované, nepořádek v 

okolí města, lesů a u kontejnerů, zanesené potoky, psí výkaly, posprejované zdi). 

 Odpovědi s výskytem 10 respondentů a vyšším jsou uvedeny v následující tabulce. 

Odpověď Počet respondentů 

Herny 90 

Chátrající budova Sanatoria 77 

Sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané 72 

Nepořádek v ulicích 58 

Znečištěné sídliště Prievidzská, Temenice 47 

Parky 46 

Chátrající domy za poštou, ul. Gen. Svobody 32 

Chátrající domy a budovy ve městě 30 

Autobusové nádraží 26 

Obchodní dům 25 

Nedostatek kulturního vyžití 20 

Chátrající památka bývalé manufaktury 18 

Sídliště 18 

Asijské obchody 17 

Stav zimního stadionu 16 

Hlavní třída 16 

Nezaměstnanost 13 

Stav Domu kultury 12 

Náměstí Míru s radnicí 11 

Stav bazénu 10 

 

 

 

 

 



 

 

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 

 
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

   18 

 

1.2.7 Jak se dopravujete do zaměstnání, do školy? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 476 respondentů, kteří dohromady zaškrtli 705 odpovědí 

(průměrně tedy každý respondent uvedl 1,5 odpovědi). 

Více než 52 % respondentů jako jednu z možností uvedlo, že se dopravují do práce či do školy pěšky, 

nejčastěji pak v kombinaci s použitím osobního vozidla nebo kola. Struktura odpovědí respondentů je 

uvedenu v následujícím grafu. 

Struktura odpovědí na otázku č. 7 (n= 694) 
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Možnost jinak využili pouze tři respondenti, jeden uvedl jako dopravní prostředek koloběžku, druhý 

taxi a třetí autobus placený a organizovaný zaměstnavatelem. 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Ženy vykazují vyšší podíl pěší dopravy oproti mužům, kteří zhruba ve stejné míře využívají pěší 

dopravu a dopravu osobním automobilem. 

 Ze všech věkových skupin využívají hromadnou autobusovou dopravu nejvíce respondenti ve 

věku 15 až 20 let. Tato skupina se také vyznačuje nejvyšším podílem dálkové autobusové 

dopravy ze všech věkových skupin. Projevuje se zde tedy potřeba dojíždět do středních škol 

v rámci města i mimo město a zároveň nízký podíl individuální automobilové dopravy 

související s věkem a možnostmi respondentů. V této věkové skupině je vůbec nejčastějším 

typem dopravy po městě doprava pěší. 
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 Nejvyšší podíl pěší dopravy po městě uváděli respondenti v nejstarší věkové kategorii 60 let 

a více, což je poměrně překvapivé, protože lze očekávat nižší mobilitu u těchto respondentů 

a tedy relativně vyšší podíl městské hromadné dopravy. Tento předpoklad se ale nepotvrdil, 

i když oproti středním věkovým kategoriím (21 až 50 let) je tento podíl zhruba dvojnásobný – 

13 %. 

 U struktury respondentů podle vzdělání je patrná přímá úměra mezi stupněm vzdělání 

a podílem osobní automobilové dopravy a naopak nepřímá úměra s podílem hromadné 

autobusové dopravy. Lze předpokládat, že souvislost je dána rozdílem v nákladech na tyto 

druhy dopravy a tedy ochotou a schopností investovat do každé jednotlivé z nich.   

 Z hlediska socioekonomické aktivity respondentů je významný rozdíl ve využívání osobního 

automobilu u OSVČ, u kterých tento způsob dopravy představuje 45 % odpovědí a je to 

nejčastější způsob dopravy. 

 Dálkové autobusové spojení využívají nejvíce zaměstnanci, ačkoliv celkově se jedná o vůbec 

nejméně využívaný způsob dopravy. 

 U skupiny studujících respondentů je nadprůměrný podíl dopravy realizované vlakem, oproti 

jiným skupinám. Vzhledem k nejvyššímu podílu této dopravy u skupiny ve věku 21 až 30 let 

lze předpokládat, že se jedná zejména o studenty dojíždějící za vysokoškolským vzděláním. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 7 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.8 Myslíte si, že je dopravní situace ve městě problematická? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Respondenti byli v otázce č. 8 dotázáni na jejich názor na problematičnost dopravní situace ve městě 

a případné lokality, které jsou postiženy nevhodnou situací. 

Celkem se k otázce vyjádřilo 486 respondentů, z nichž 137 uvedlo možnost „ano“ a 349 možnost 

„ne“. Téměř tři čtvrtiny respondentů tak nepovažují dopravní situaci ve městě za problematickou. 

Struktura odpovědí na otázku č. 8 (n= 486) 
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Z hlediska struktury respondentů není rozdíl mezi muži a ženami. Nejméně kritičtí jsou vůči situaci 

v dopravě mladí lidé – studenti a respondenti v domácnosti.  
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 8 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu pracovního zařazení 
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Ze 137 respondentů, kteří považují situaci v dopravě za problematickou, jich 133 uvedlo odpověď 

i na podotázku 8a. Z uvedených odpovědí jich velký podíl neurčilo konkrétní lokality, ale spíš obecně 

pojmenovávalo dopravní problémy, které město tíží. Vůbec nejčastěji (21 respondentů) byl 

akcentován problém městské hromadné dopravy, zejména její intenzity a návaznosti na vlaková 
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spojení Českých drah. Opakovala se také stížnost na propojení Temenice městskou hromadnou 

dopravou se středem města a hlavním nádražím. 

Dvacet respondentů vyjadřovalo nespokojenost s infrastrukturou pro cyklisty, s délkou a propojením 

cyklotras ve městě a poměrně často také s neumožněním obousměrného průjezdu jednosměrkami 

pro cyklisty (např. ul. Husitská). 

Třetím velkým tématem bylo parkování ve městě – zejména nedostatek parkovacích míst na 

sídlištích, v centru města i v okrajových částech a nevhodné umístění některých parkovacích míst, 

ztěžujících přehlednost a průjezdnost komunikací. 

Co se týče konkrétně zmiňovaných ulic, křižovatek a průtahů, nejčastěji byla jako problematická 

označena ulice Jesenická (18 respondentů). Zde se také respondenti v několika případech vyjadřovali 

k nevhodnému nastavení semaforů při průjezdu touto komunikací. Obecně byla dopravní situace 

shledána problematickou i na dalším z hlavních průtahů městem – na ulici Lidické. (6 respondentů) 

Druhým nejčastěji zmiňovaným místem byla křižovatka ulic Dr.E.Beneše a M.R.Štefánika u hotelu 

Grand a křížení ulice Lidická s vlakovým přejezdem. Za další nepřehlednou křižovatku byla označena 

křižovatka ul. Zábřežská a Vančurova poblíž nemocnice.   
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1.2.9 Prosím, označte míru své spokojenosti s dopravním systémem ve městě dle těchto kategorií: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Na jednotlivé kategorie odpovědělo 460 až 468 respondentů. Vůbec nejlépe byly hodnoceny 

kategorie prostupnost města a dostupnost z okolních obcí. Tyto kategorie získaly (pokud nebereme 

v potaz odpovědi nevím, nedokážu posoudit) více než 90 % kladných odpovědí. 

Třetí nejpříznivěji hodnocenou kategorií byla bezpečnost pěší dopravy. 

Naopak nejvíce kritiky získala kategorie parkování na sídlištích, přičemž na nedostatek parkovacích 

míst na sídlištích si stěžovali respondenti již v předchozí otázce. Také parkování v centru města se 

projevilo jako spíše negativně hodnocené. 

Druhou nejhůře hodnocenou kategorií je prostupnost města pro osoby s omezenou možností pohybu. 

Až 70 % odpovědí bylo negativních, ale u této otázky je také patrný vysoký podíl respondentů, kteří se 

k otázce nedokázali jednoznačně vyjádřit. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 9 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.10 Je podle Vás město dostatečně pokryto zdravotnickými službami? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Na otázku č. 10 odpovědělo celkem 490 respondentů. Za dostatečné považuje pokrytí města 

zdravotnickými službami 31 % respondentů, za spíše dostatečné pak celá polovina respondentů. Za 

spíše nedostatečné jej označilo 9 % a nedostatečné 4 % respondentů. Šest procent respondentů 

nedokázalo na tuto otázku odpovědět. 

Struktura odpovědí na otázku č. 10 (n= 490) 

31%

50%

9%

4%
6%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím, nedokáži posoudit

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Respondentky – ženy vykazují vyšší podíl odpovědí spíše ano oproti mužům a nižší podíl 

odpovědí nevím, nedokážu posoudit. 

 Z hlediska struktury respondentů podle věku je patrný největší rozdíl od průměrných hodnot 

u nejmladší věkové skupiny. Přirozeně je u této skupiny zaznamenán vyšší podíl odpovědí 

nevím, nedokážu posoudit vzhledem k očekávané nižší zkušenosti s tímto typem služeb. 

Zároveň je u této skupiny zaznamenán nejvyšší relativní podíl negativních odpovědí. 

 Rozdíly odpovědí respondentů na základě vzdělání vykazují zejména respondenti se 

základním vzděláním. Je zde vysoký podíl odpovědí nevím, nedokážu posoudit (zhruba třetina 

odpovědí), což opět souvisí s vysokým podílem středoškolských studentů v této kategorii. 

 Nejvyšší podíl spokojených odpovědí uvedli respondenti se středoškolským vzděláním 

s maturitou. 
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 Respondenti ze skupiny důchodců, u kterých lze předpokládat relativně nejvyšší zkušenost se 

zdravotními službami, vykazují vyšší míru spokojenosti než je průměr všech respondentů 

a vykazují vůbec nejvyšší podíl jednoznačně kladných odpovědí. 

Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 10 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu pracovního zařazení 
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Respondenti, kteří uvedli negativní odpověď (ne nebo spíše ne) byli dále dotázáni v podotázce 10a, 

v jaké oblasti zdravotnické péče spatřují nedostatky: 
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U této podotázky nejčastěji respondenti zmiňovali nemocnici (50 respondentů) – zhruba dvě třetiny 

z nich pak není spokojeno s kvalitou služeb či zařízení a jedna třetina s kapacitou služeb či zařízení. 

Druhé nejčastější zařízení je ordinace praktického lékaře stomatologa – z 42 respondentů jich 39 

uvedlo nespokojenost s kapacitou služby a 14 její kvalitou (11 respondentů tedy není spokojeno ani 

s kapacitou, ani s kvalitou). 

Strukturu odpovědí respondentů na podotázku 10a  
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Respondenti, kteří zvolili možnost jiné, pak dále specifikovali, s pokrytím jaké služby nejsou spokojeni. 

Tři respondenti z celkem devíti uvedli dostupnost ORL a dva uvedli služby rehabilitace. 
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1.2.11 Pokud máte zdravotní problém, víte, kam máte zajít? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Ze 489 respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 11, jich 62 % s jistotou ví, kam má zajít, když má 

zdravotní problém a dalších 34 % to ví s menší jistotou. Pouze 3 % respondentů si není jisto, kam se 

obrátit se svými zdravotními problémy. 

Struktura odpovědí na otázku č. 11 (n= 489) 
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Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Nejlepší informovanost o tom, kam zajít v případě zdravotních problémů, mají lidé nejstarší 

věkové skupiny, tedy zejména důchodci a důchodkyně. 

 Nejvyšší podíl jednoznačně negativních odpovědí uvedli nejmladší respondenti ve věku 15 až 

20 let, u kterých lze předpokládat nejmenší zkušenosti se zdravotnickými službami. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 11 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.12 Jaký je Váš vztah k užívání sociálních služeb ve městě Šumperk? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Celkový počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, je 490. Z tohoto počtu 455 respondentů 

nevyužívá žádné sociální služby ani nepečují o osobu pobírající sociální službu  

Struktura odpovědí na otázku č. 12 (n= 490) 
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Respondentů, kteří jsou uživateli sociálních služeb nebo pečují o osobu pobírající sociální službu, bylo 

35. Jejich věková struktura je následující:  
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Tito respondenti byli dále dotázáni, jakou službu a s jakou frekvencí užívají. Respondenti měli 

možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Zhruba třetina respondentů (13 respondentů) uvedla, že využívá služeb pečovatelské služby, po třech 

uživatelích mezi respondenty pak měli domov pro osoby se zdravotním postižením a služby osobní 

asistence. Frekvence využívání sociálních služeb respondenty DŠ je uvedena v následující tabulce. 

Frekvence, s jakou respondenti využívají sociální služby  

 

počet 

respondentů 

využívajících 

službu 

nepřetrži-tě 

24 hodin 

denně 

každý 

den 

několikrát 

do týdne 

jednou za 

týden 

několikrát 

za měsíc 

dle 

potřeby 

několikrát 

v průběhu 

roku 

pečovatelská služba 13 1 3 3 1 2 3 

domov pro seniory 1 

     

1 

domov pro osoby se 

zdravotním postižením 3 

    

1 2 

osobní asistence 3 

  

1 

  

2 

raná péče 1 

     

1 

tísňová péče 1 

     

1 

denní/ týdenní stacionář 2 

    

1 1 

terapeutické dílny 2 

    

1 1 

nízkoprahové denní centrum 1 

     

1 

azylový dům, noclehárna        
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1.2.13 Existuje sociální služba, kterou nemůžete využívat (vy nebo osoba, o kterou pečujete), i když 

byste chtěl(a)? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Na otázku č. 13  odpovědělo celkem 452 respondentů, z nichž převážná většina (98 %) uvedla 

zápornou odpověď. 

Struktura odpovědí na otázku č. 13 (n= 452) 

98%

2%

ne ano

 

10 respondentů, kteří uvedli zápornou odpověď, specifikovalo, kterou službu nemohou využívat. Tři 

z nich uvedli denní stacionář, dva službu dovozu stravy a léků a dva chráněné bydlení. Dále byli 

respondenti dotázání, co jim brání ve využívání uvedené sociální služby. Kombinace služby a důvodu, 

proč ji respondenti nemohou využívat uvádí následující tabulka. Každý respondet je v ní zastoupen 

jedním řádkem. 
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Sociální služba Důvod bránící využívání 

denní stacionář pro omezeně mobilní pacienty s 

fyzioterapií 
v Šumperku taková služba neexistuje 

domov pro osoby se zdravotním postižením, tísňová 

péče, týdenní/denní stacionář 

nevím o takové službě v Šumperku a okolí pro děti těžce 

postižené, absolutně nesamostatné 

dovoz obědů a léků dopravní problémy (nevyhovující doprava k organizaci) 

chráněné bydlení (bezbariérové) pro osoby s těžkým 

mentálním postižením 

kapacitní důvody, finanční také, ale je to spíš o špatném státním 

systému financování 

chráněné bydlení pro občany postižené Autismem. kapacitní důvody (služba je obsazena – jsem v pořadníku) 

penzion pro seniory v centru města neschopnost samosprávy prosadit tuto stavbu 

porodné nesplňuji kritéria pro poskytnutí této služby 

rehabilitační péče kapacitní důvody (služba je obsazena – jsem v pořadníku) 

rozvoz bezlepkové stravy připravené odborným 

pracovníkem 
  

stacionář pro psychicky nemocné mladé lidi v 

produktivním věku 
neexistuje 
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1.2.14 Oznámkujete, jaká je podle Vás v Šumperku nabídka a kapacita zařízení pro tyto skupiny 

obyvatel: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

K jednotlivým kategoriím se vyjádřilo 468 až 477 respondentů.  Tři kategorie – etnické menšiny, 

osoby v sociální krizi a zdravotně postižení zaznamenaly vysoký podíl odpovědí „nevím, nedokážu 

posoudit“. Je zřejmé, že významná část respondentů s touto tématikou nemá osobní zkušenost 

a nezajímá se o ni, a proto na ni nedokáže relevantně odpovědět. Z respondentů, kteří se vyjádřili 

k zařízení pro etnické menšiny, je výrazný podíl těch, kteří označili možnost „výborná“ 

a „nadprůměrná“. Lze se domnívat (a je to na zvážení), že  tyto postoje jsou do značné míry projevem 

antagonismu vůči etnickým menšinám (zejména Romům) a pocitu, že jakákoliv péče o ně je víc než 

dostačující, spíše než odrazem reálné kapacity zařízení pro tuto skupinu obyvatelstva města. 

U druhých dvou kategorií naopak převažovalo hodnocení „podprůměrná“ a „nevyhovující“. 

U kategorií mládež, senioři a rodiny s dětmi již byl menší podíl respondentů, kteří označili odpověď 

„nevím, nedokážu posoudit“. Největší podíl respondentů oznámkovalo kapacitu zařízení pro tyto 

skupiny obyvatel za „průměrnou“, jinak převažovaly odpovědi hodnotící kapacitu negativně. 
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Struktura odpovědí na otázku č. 14 (n= 468 až 477) 
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1.2.15 Jak jste celkově spokojen(a) s péčí města o čistotu, úklid a pořádek? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

K otázce č. 15 se vyjádřilo celkem 486 respondentů. Struktura jejich odpovědí je patrná z grafu 

uvedeného níže. Převažují respondenti spíše spokojení a spokojení nad spíše nespokojenými 

a nespokojenými. 

Struktura odpovědí na otázku č. 15 (n= 486) 

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Rozdíl ve struktuře odpovědí žen a mužů není významný. 

 S čistotou města jsou nejvíce spokojeni respondenti ve věku 21 až 30 let. Naopak 

nejkritičtější jsou respondenti ve věku 60 let a více, u nichž převažuje nespokojenost (57 % 

odpovědí nespokojen(a) a spíše nespokojen(a)). 

 Existuje přímá úměra mezi výší dosaženého vzdělání a spokojeností s udržováním čistoty ve 

městě. 

 Z hlediska socioekonomické aktivity respondentů je patrná nejvyšší míra nespokojenosti 

u těch respondentů, kteří potenciálně tráví nejvíce času pobytem na veřejných prostranstvích 

ve městě a “pomalejším“ pohybem po městě, tedy důchodce a důchodkyně a muži a ženy 

v domácnosti či na mateřské/rodičovské dovolené. U těchto respondentů lze očekávat, že si 

tohoto aspektu kvality prostředí ve městě všímají s vyšší intenzitou 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 15 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 

 

 

Nespokojení respondenti měli dále možnost úžeji specifikovat, s jakým konkrétním aspektem čistoty 

ve městě jsou nespokojeni. Respondenti měli možnost odpovídat na tuto podotázku v následující 

škále: 
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Na podotázku 15a odpovědělo 180 respondentů, kteří uvedli celkem 427 odpovědí (tj. 2,4 odpovědi 

na jednoho respondenta). Tři nejčastěji zmiňované problémy jsou: nedostatečný úklid ulic, psí výkaly 

(oba problémy po 19 % odpovědí respondentů) a nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů s 18 % 

podílem na odpovědích respondentů. 

Struktura odpovědí na otázku č. 15a (n= 427) 

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Rozdíl ve struktuře odpovědí žen a mužů není významný. 

 Nejmladší věková skupina respondentů uvedla nadprůměrný podíl odpovědí z kategorie 

výsadba nové zeleně. Největším problémem je pro tuto skupinu nezájem o pořádek ze strany 

spoluobčanů. 

 Ve středních věkových skupinách (31 – 40 let a 41 – 50 let) je výrazněji akcentován problém 

velkého množství psích výkalů. 
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 Respondenti s dokončeným základním vzděláním vůbec neřeší problém nepořádku kolem 

kontejnerů, naopak častěji zmiňují nepořádek na dětských hřištích. 

 Skupina respondentů z řad studentů jako problém nevidí nepořádek na dětských hřištích ani 

údržbu zeleně, přičemž ale za problematickou vnímají výsadbu nové zeleně. 

 Skupina respondentů z řad nezaměstnaných rovnoměrně po 20 % odpovědí uvedla 

problematiku nedostatečného úklidu ulic, nezájmu o pořádek ze strany spoluobčanů, údržbu 

zeleně, výsadbu nové zeleně a nepořádek na dětských hřištích. 

 Nepořádek na dětských hřištích také vnímají silněji respondenti v domácnosti či na 

mateřské/rodičovské dovolené. Pro tuto skupinu jsou otázky údržby a výsadby zeleně 

podprůměrně zastoupeny. 

V kategorii jiné respondenti uvedli následující odpovědi: 

Uvedené odpovědi z kategorie „jiné“ 

absence sáčků na psí exkrementy a odpadkových košů pro tyto potřeby 

černé skládky v lesích 

měla by být zavedena efektivní kontrola úklidových firem, ale ty jsou pořád stejné že? 

množí se místa, která připomínají začínající skládku 

na sídlišti Lidická (věžáky U Benátek), na sídlišti Blanická, Javoříčko, Česká čtvrť také žijí občané, pro ně se neudělalo nic 

nedostatečný úklid chodníků - uklízí se pouze hlavní třída 

nedostatečný úklid sídlištní zeleně 

nekvalitní stav chodníků v sídlištní a obchodní zástavbě Temenice, pokud jsou chod. po rekonstr.(ZD)nerovnosti např. k 

nemocnici 

nepořádek v okolí prodejen a nádraží, u laviček v parcích 

nepořádek (papírky, nedopalky) na trávě u chodníků 

neuklízí se cyklistické pruhy na kruhových objezdech-všech 

odpadky v různých prostorách, např. svahy u podjezdu u Prametu, okolí Tulinky, ruiny Gen. Svobody atd. 

preciznost a kvalita prací když už k nim dojde (včetně nové výstavby a rekonstrukcí) 

proč nepracují nezaměstnaní jako v N. Malíně? 

při jízdě na kole v krajním pásu, špína, kamínky, které způsobují časté píchnutí duší u kola-nejvíce směr Koruna-Policie,J.z 

Pod. 

špatná revitalizace parků a ostatní zeleně, zeleň je vytlačovaná ze středu města, zbytečné kácení a vyholování stromů 

vše výše uvedené 

všude nepořádek 

výše uvedené body 1,2,3,4,6,7, 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 15a podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.16 Domníváte se, že péče o zeleň se v našem městě za poslední dva roky zlepšila? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

K otázce č. 16 se vyjádřilo celkem 484 respondentů. Z nich nejvyšší podíl (37 %) uvedla odpověď 

spíše ano, druhou nejčastější odpovědí byla možnost ano. Poměr kladných a záporných odpovědí je 

2:1. Podíl respondentů, kteří nedokázali zlepšení/zhoršení péče o zeleň v posledních dvou letech 

posoudit je 13 %. 

Struktura odpovědí na otázku č. 16 (n= 484) 

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Ženy vnímají zlepšení péče o zeleň mírně pozitivněji než muži. 

 Nejpozitivněji vidí zlepšení péče o zeleň respondenti z věkové skupiny 51 až 60 let. 

 Otázka péče o zeleň je obecně méně zajímavá pro mladé lidi (studující), u kterých je patrný 

vyšší podíl odpovědí nevím, nedokážu posoudit. 

 Naopak pozornost tomuto tématu věnují zejména osoby starší – v důchodovém věku, kteří 

jsou také relativně nejkritičtější skupinou respondentů k tomuto tématu. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 16 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.17 Oznámkujte prosím kvalitu životního prostředí ve městě dle těchto kategorií: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Celkem oznámkovalo kvalitu jednotlivých kategorií životního prostředí 471 až 477 respondentů. 

Nejlépe hodnocenou kategorií je dostupnost veřejných ploch, naopak nejkritičtěji hodnotili 

respondenti čistotu povrchových vod. 

Struktura odpovědí na otázku č. 17 (n= 471 - 477) 
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1.2.18 Jak jste spokojeni s kapacitou vzdělávacích zařízení ve městě? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Na tuto otázku odpovědělo 74 - 252 respondentů (ne všichni odpovídali na všechny uvedené 

kategorie zařízení).   

Při vyhodnocení se ukázalo, že respondenti hodnotí nejlépe kapacitu základních a středních škol. 

Velmi slušně také dopadla kapacita základních uměleckých škol a zájmových kroužků pro děti. Na 

opačné straně spektra spokojenosti respondentů s kapacitou zařízení jsou jesle a mateřské školy ve 

městě. 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 18 (n=160 – 165) 
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Z grafu je patrné, že respondenti, kteří odpověděli na tuto otázku, považují kapacity vzdělávacích 

zařízení v Šumperku u větší míry za uspokojivou. Samotný fakt, že na tuto otázku odpovídalo tak málo 

respondentů ale také může značit, že pro většinu toto téma není relevantní, že nad ním nikdy 

nepřemýšleli, což může souviset s tím, že kapacita těchto zařízení ve městě není problém, který by 

obyvatelé ve svém běžném životě museli řešit. 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Ve struktuře respondentů, kteří zvolili některou z konkrétních odpovědí na tuto otázku, 

dominují respondenti ve věku 30 až 41 let. Lze předpokládat, že se jedná ve velké míře 

o rodiče nezletilých dětí, kteří mají zkušenost s umísťováním dětí do vzdělávacích 

a volnočasových zařízení. U této kategorie je poměr odpovědí u všech kategorií zařízení stejný.   
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1.2.19 Jak jste spokojeni u mateřských škol s následujícím: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Na otázku č. 19 odpovědělo celkem 118 až 130 respondentů (ne všichni respondenti onačili 

odpověď u všech kategorií), průměrně 23 % z nich ale označilo možnost nevím, nedokážu posoudit. 

Konkrétním způsobem se tak k otázce vyjádřilo 93 až 97 respondentů. Z jejich odpovědí je patrné, že 

převažuje spokojenost (cca 28 %) či mírná spokojenost (63 %) se službami, zázemím a personálem 

pracujícím v mateřských školkách ve městě. Respondenti často zvolili jeden typ odpovědi, který pak 

aplikovali na všechny kategorie. 

Z hodnocených kategorií nejvíce vyčnívá jazyková výuka, ke které se nedokázalo relevantně vyjádřit 

cca 43 % respondentů, a nespokojené odpovědi tvořili zhruba třetinu  všech konkrétních odpovědí. 

Nejlépe hodnocena byla kategorie budova školy. 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 19 (n=118 – 130) 

 
Následující grafy prezentují rozdíly v odpovědích respondentů k jednotlivým kategoriím podle 

věkových skupin respondentů: 
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Jednou z nejkritičtějších věkových skupin respondentů jsou respondenti ve věkové skupině 15 -20 let. 

Je třeba vzít v potaz, že v této skupině odpovídalo ale pouze 5 respondentů a reprezentativnost 

odpovědí je tak velmi nízká. 

V odpovědích je nejvíce zastoupena věková skupina 31 – 40 letých (cca 47 respondentů), což je 

skupina, u které lze předpokládat nejvyšší míru zkušenosti s mateřskými školami, protože 

respondenti jsou ve věku rodičů, jejichž děti navštěvují mateřské školy. Jejich struktura odpovědí se 

do značné míry shoduje s celkovou strukturou odpovědí respondentů, bez rozlišení podle věku ani 

jiných charakteristik. 

Obecně nejvyšší podíl odpovědí „nevím, nedokáži posoudit“ je ve skupině respondentů ve věku 50-61 

let (18 až 19 respondentů) a 15 až 20 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 

 
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

   50 

 

1.2.20 Jak jste spokojeni u základních škol s následujícím: 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Ke spokojenosti s kvalitou služeb, vybavení a personálu základních škol se vyjádřilo 186 – 190 

respondentů. Způsob vyplňování je shodný jako u předchozí otázky a mezi jednotlivými kategoriemi 

tak nelze zaznamenat výrazný rozdíl. Také u základních škol převažuje mezi respondenty spokojenost 

– spokojených respondentů je 23 %, spíše spokojených pak dokonce 46 %, celkem tedy podíl 

kladných odpovědí dosahuje 69 %. Zhruba 9 % respondentů uvedlo, že nedokáží posoudit jednotlivé 

kategorie, a zbylých 22 % respondentů uvedlo jednu z negativních (nespokojených) možností 

vyjádření. Mezi nimi pak převažovali spíše nespokojení nad nespokojenými. 

V rámci relativně malých rozdílů mezi kategoriemi dopadlo nejlépe hodnocení budovy školy, nejhůře 

pak jazyková výuka. 

 Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 20 (n=186 – 190) 

Následující grafy prezentují rozdíly v odpovědích respondentů k jednotlivým kategoriím podle 

věkových skupin respondentů: 
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Při hodnocení rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi respondnetů je patrné, že u hodnocení 

základních škol je skupinou, která má nejvyšší podíl odpovědí „nevím, nedokážu posoudit“, skupina 

ve věku 60 a více let. Mezi věkem respondentů a podílem těchto odpovědí existuje přímá úměra. 

S kvalitou vzdělávání na základních školách jsou nejvíce spokojeni respondneti z nejmladší věkové 

kategorie a s rostoucím věkem podíl spokojených odpovědí respondentů klesá. 

S přístupem personálu jsou relativně nejvíce spokojeni respondneti ve věku 51 – 60 let, kteří mají 

v rámci svých kladných odpovědí nejvyšší podíl jednoznačně „spokojených“ odpovědí.   

Budovy základních škol hodnotí nejhůře respondenti ve věkových kategoriích 15 až 20 let a 51 až 60 

let. Naopak nejlépe tuti kategorii. Naopak nejlépe je hodnotí respondneti ve věku 21 – 30 let. 

Vybavení škol učebními pomůckami hodnotí nejkritičtěji dvě nejmladší věkové kategorie, nejkladněji 

pak respodnenti ve věkové skupině 31 – 40 let. 

Vůči jazkové výuce na základních školách jsou nejkritičtější respondenti ve věku 21 až 30 let. 

Nejpozitivněji ji vnímají respondenti ve dvou nejstarších věkových aktegoriích. 

Poslední hodnocenou kategorií bylo vybavení pro sportovní aktivity. I při hodnocení této kategorie byla 

nejspokojenější skupinou skupina respodnentů ve věku 21 až 30 let. Také respodnenti ve věku 60 

let a více mají vysoký podíl spokojených odpovědí, z nichž je téměř 60 % odpovědí jednoznančně 

spokojených. 
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1.2.21 Máte přímou zkušenost se středními školami ve městě? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Z 385 respondentů, kteří na tuto otázku uvedli odpověď, jich 180 má zkušenost s některou ze 

středních škol ve městě a 205 tuto zkušenost nemá. 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 21 (n=385) 

 

Respondenti, kteří odpověděli ano, dále uváděli, se kterou školou či školami mají zkušenost. 

Následující tabulka přináší přehled jejich odpovědí. 

 

47% 

53% 

ano

ne

40% 

15% 

17% 

3% 

7% 

9% 

9% 

Gymnázium Šumperk

Obchodní akademie a Jazyková škola s
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Respondenti, kteří označili, že mají zkušenost s některou z šumperských středních škol, pak měli 

v podotázce 21a možnost dále ohodnotit jednotlivé aspekty (viz tabulka níže) 

 

Na podotázku č. 21a odpovědělo 180 – 187 respondentů. U všech kategorií převažovalo kladné 

hodnocení nad hodnocením záporným. Při srovnání s ostatními typy škol (mateřskými a základními) 

tak střední školy dopadly v hodnocení respondentů lépe než školy základní, ale hůře než školy 

mateřské. 

Z hodnocených kritérií nejlépe dopadla kvalita vzdělávání a stav budovy školy, nejméně spokojeni 

pak byli respondenti s vybavením učebními pomůckami a dalšími předměty. 

 Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 21a (n=184 – 187) 
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1.2.22 Je podle Vás v Šumperku dostatečná nabídka pro trávení volného času pro děti a mládež? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Celkem na otázku č. 22 odpovědělo 476 respondentů. Struktura jejich odpovědí je znázorněna 

v následujícím koláčovém grafu. Z něj je patrné, že převažují kladné odpovědi, 17 % respondentů si 

myslí, že je nabídka pro trávení volného času dětí a mládeže dostatečná a 44 % si myslí, že je spíše 

dostatečná.  

Za spíše nedostatečnou považuje nabídku 18 % respondentů a za nedostatečnou 6 %. 

Za nedostatečnou považují nabídku zejména lidé ve věku 31 až 40 let, obvykle z řad zaměstnanců. 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 22 (n=476) 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 22 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.23 Navštívil(a) jste v posledním roce Šumperku níže uvedená zařízení/akce? Pokud ano, kolikrát 

jste prosím ochoten(na) investovat do vstupu na takové akce? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

Na otázku č. 23 a její kategorie odpovědělo celkem 467 až 478 respondentů. Nejvyšší podíl 

respondentů v minulém roce navštívil kino (70 % respondentů) a kulturní akce na veřejném 

prostranství (71 %). Naopak nejmenší podíl, 27 % respondentů, navštívilo v minulém roce koncert 

vážné hudby a pouze 29 % respondentů navštívilo galerii. 

Respondenti dále uváděli počet návštěv jednotlivých zařízení a finanční obnos, jaký jsou ochotni 

investovat do jejich návštěvy. 

Nejvyšší počet uskutečněných návštěv v minulém roce zaznamenalo v absolutních číslech kino, na 

druhém místě pak kulturní dům. Průměrný počet návštěv kina na jednoho návštěvníka/respondenta 

je 3,7 návštěvy za minulý rok. Naopak nejmenší průměrnou návštěvnost za uplynulý rok zaznamenaly 

kulturní akce na veřejném prostranství – 2,3 návštěvy v uplynulém roce. 

Nejvíce jsou respondenti ochotni zaplatit za akce pořádané kulturním domem – průměrně až 200 Kč. 

Až 150 Kč jsou respondenti ochotni zaplatit za koncert vážné hudby. Naopak nejméně (do 50 Kč) 

jsou respondenti v průměru ochotni zaplatit za návštěvu muzea či galerie. Za kulturní akce na 

veřejném prostranství jsou respondenti ochotni zaplatit až 100 Kč, pokud se vstupné vybírá. Ovšem 

nezanedbatelné množství respondentů uvedlo, že u těchto akcí očekávají vstupné zadarmo (celkem 

26 respondentů). 
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Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 23 

 

Počet návštěv Divadlo Galerie Muzeum Kino 
Koncert 

vážné hudby 
Kulturní dům 

Kulturní akce 

na veřejném 

prostranství 

1 59 37 78 52 43 59 84 

2 64 41 67 83 30 91 131 

3 27 20 30 61 18 49 43 

4 až 5 43 10 26 68 22 58 38 

6 až 8 11 4 4 27 4 11 2 

9 a více 2 13 10 25 4 11 4 

Průměrný počet 

návštěv 2,7 3,1 2,5 3,6 2,7 3,0 2,3 

 

Cena jedné 

návštěvy 
Divadlo Galerie Muzeum Kino 

Koncert 

vážné hudby 
Kulturní dům 

Kulturní akce 

na veřejném 

prostranství 

Do 100 Kč 59 95 175 156 35 55 174 

101 – 200 

Kč 95 11 15 135 45 110 41 

201 – 300 

Kč 31 3 2 7 18 54 19 

301 – 400 

Kč 5 - 1 1 3 12 4 

401 – 500 

Kč 5 - - 2 8 21 3 

Přes 500 Kč - - - - - 6 1 

Průměrná 

max. cena 150 50 50 100 150 200 100 
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Koncert vážné hudby
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Kulturní dům
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V posledním roce jsem navštívil V posledním roce jsem nenavštívil
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1.2.24 Jak podle Vašeho názoru v Šumperku fungují následující kulturní instituce? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále kategorií a odpovědí: 

 

458 až 466 respondentů ohodnotilo fungování kulturních institucí v Šumperku. Nejlepší hodnocení 

získali od respondentů kina a knihovny, u kterých více než 60 % respondentů uvedlo některou 

z konkrétních hodnotících odpovědí, zvolilo možnost „výborně“ či „nadprůměrně“. Z tohoto pohledu 

nejhůře dopadla v hodnocení respondentů kategorie kluby, klubová scéna pro mladé. Druhá nejvíce 

kritizovaná instituce bylo divadlo. 

Zajímavé je také sledovat, které instituce mají nejvyšší podíl odpovědí „nevím, nedokážu posoudit“. 

Tyto instituce (galerie, kluby, koncerty vážné hudby) jsou v minoritním zájmu respondentů, kteří 

s nimi mají nejmenší osobní zkušenost. 

17 respondentů využilo možnost zhodnotit jiné kulturní instituce. Jejich odpovědi jsou zaznamenány 

v následující tabulce. 
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akce 
počet 

respondentů 
hodnocení 

Besedy a přednášky v knihovně 2 výborně, nadprůměrně 

Biograf laska 1 výborně 

BluesAlive 1 výborně 

Církve 1 výborně 

H-club 3 výborně, nadprůměrně, průměrně 

Koncerty Klasica Viva (Klášterní hudební slavnosti), ŠDS a koncerty 

ZUŠ 
1 výborně 

Mezinárodní folklorní festival 2 výborně 

Slavnosti města 2 Výborně, průměrně 

Vánoční trhy 1 nevím, nedokážu posoudit 

Venkovní akce. 1 nadprůměrně 

  

 Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 24 
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1.2.25 Je nějaká akce, program či kulturní událost, která Vám v Šumperku schází nebo je 

nedostatečně zastoupen(a)? 

Respondenti byli vyzváni, aby uvedli maximálně 3 odpovědi na tuto otázku a vyjádřili se svými 

vlastními slovy. K otázce se vyjádřilo celkem 147 respondentů, kteří dohromady uvedli 241 odpovědí.  

Z těchto odpovědí jsou níže v tabulce uvedeny všechny, které se opakovali s frekvencí 5 a vyšší. 

Typ akce Počet respondentů 

Koncert (různého typu – obvykle pop, známí zpěváci) 35 

Divadlo – představení hostujících divadel 26 

Open-air akce a festivaly 15 

Vánoční slavnosti 13 

Akce pro děti 9 

Taneční zábavy a plesy 9 

Divadlo 7 

Hudební klub 7 

Letní kino 6 

Opera a opereta 6 

Koncert folk a country 6 

Přednášky, besedy, vzdělávací akce 5 

 

Nejčastěji by respondenti uvítali ve městě více koncertů populární hudby a vystoupení slavných 

zpěváků, ale také koncerty různých jiných žánrů. V této souvislosti se také často objevovala 

preference konání těchto koncertů pod širým nebem. 

Druhou nejčastěji zmiňovanou akcí byla divadelní přetavení. Dohromady je respondenti uvedli 33 krát, 

z toho 26 krát specificky uváděli respondenti hostování profesionálních divadelních spolků z jiných 

měst. 

Třetí nejčastější požadavek na konání kulturních akcí se týkal festivalů a open-air akcí. 
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1.2.26 Dojíždíte za kulturou do jiného města/obce? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

Celkový počet respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 26 je 474. Větší podíl (54 %) z nich uvedlo, 

že za kulturou dojíždí do jiného města či obce. Tito respondenti byli dále vyzváni, aby uvedli kam, a za 

jakým typem akce, obvykle dojíždějí. 

Jejich odpovědi jsou uvedeny v následujícím grafu a tabulce 

Struktura odpovědí respondentů na otázku č. 26 (n=474) 
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Olomouc 10 43 2 4 28 8 9 4   21 129 

Praha 10 45 2 1 34 5 4 2   24 127 

Brno 5 22 1 1 16 5 2 1   14 67 

Zábřeh n. M.   26   1 13     1 2 21 64 

Ostrava 1 3   2 2         8 16 

Velké Losiny   2     1       1 5 9 

Hradec Králové 1 1   1   1       2 6 

Rapotín         1     1 2 2 6 

Mohelnice       1         2 1 4 

Vídeň 1 1     1         1 4 

Bludov   1               2 3 

Bludov                 3   3 

Bratislava   2       1         3 

Hanušovice                 1 2 3 

Zlín         2 1         3 

Benešov       2             2 

Bouzov       2             2 

Králíky                   2 2 

Náměšť n. H.       2             2 

Nový Malín                 2   2 

Prostějov         2           2 

Staré Město p. S.                   2 2 

Brníčko       1             1 

Dobřichovice                   1 1 

Hradec n. M.       1             1 

Jeseník                   1 1 

Kroměříž               1     1 

Lanškroun                   1 1 

Londýn                   1 1 

Oskava                 1   1 

Plzeň                   1 1 

Přerov         1           1 

Slavkov u B.         1           1 

Sudkov                 1   1 

Třebíč       1             1 

Uherský Brod         1           1 

Uničov         1           1 

Žamberk       1             1 

celkem 28 146 5 21 104 21 15 10 15 112 477 
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Respondenti uvedli celkem 477 odpovědí na dotaz kam a za jakou kulturní akcí vyjíždí do jiných 

města a obcí. Jednoznačně nejvíce respondenti jezdí do krajského města Olomouce a do hlavního 

města Prahy. Zhruba o polovinu méně často jezdí respondenti za kulturou do Zábřehu na Moravě 

a do Brna. 

Respondenti nejvíce vyjíždí za divadelní a hudební produkcí.  Vůbec nejčastější uváděnou kombinací 

byla návštěva Prahy za účelem zhlédnutí divadelního představení – tuto kombinaci uvedlo 

45 respondentů. Jen o dva respondenty méně uvedlo, že jezdí za divadlem do Olomouce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 

 
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

   65 

 

1.2.27 Vyhovuje vám nabídka sportovišť ve městě? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

K otázce č. 27 se vyjádřilo celkem 475 respondentů, z nich 47 % odpovědělo kladně, 21 % záporně 

a poměrně vysoký podíl respondentů – 32 % nedokázal nabídku sportovišť ohodnotit. Tento vysoký 

podíl respondentů s nejednoznačným názorem je důsledkem vysokého podílu respondentů ve vyšším 

a důchodovém věku, kteří sportovní zařízení ve městě využívají s nižší intenzitou. 

 

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Rozdíl mezi muži a ženami, pokud odhlédneme od nerozhodných odpovědí, ukazuje, že ženy 

jsou mírně spokojenější s nabídkou sportovišť ve městě. 

 Podíl nerozhodných odpovědí je nepřímo úměrný věku respondentů. Nejméně spokojeni jsou 

respondenti ve věku 41 až 60 let. 

 Respondenti ze skupiny „studujících“ uvádějí až 90 % kladných odpovědí (pokud 

porovnáváme pouze odpovědi ano a ne) 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 27 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu socioekonomické aktivity 
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1.2.28 Postrádáte v Šumperku nějaká sportoviště? Pokud ano, jaká? 

Respondenti byli vyzvání, aby uvedli maximálně tři odpovědi na otázku č. 28. Celkem se k otázce 

vyjádřilo 142 respondentů, kteří uvedli dohromady 232 odpovědí. Ty jsou uvedeny v následující 

tabulce a zachycují všechny odpovědi s frekvencí 5 a vyšší. 

Nejvíce žádaný a chybějící typ sportovního zařízení je dle respondentů areál či dráha pro in-line 

bruslení. Druhý nejčastější typ sportoviště chybějící respondentům je skatepark.  

Respondenti, kteří uváděli krytý bazén a zimní stadion obvykle poukazovali na nízkou kvalitu služeb a 

stav současného sportoviště tohoto typu ve městě. 

 

Typ sportoviště Počet respondentů 

Dráha pro in-line bruslení 28 

Areál typu skatepark (pro  freestylové sporty) 24 

Hřiště pro badminton/squash/ricochet 22 

Multifunkční sportovní hala/krytá hřiště 21 

Krytý bazén 15 

Venkovní hřiště pro míčové sporty 12 

Kluziště 11 

Dětské hřiště 10 

Areál pro běžkaře/udržované běžkařské stopy 8 

Hřiště pro seniory 8 

Zimní stadion 8 

Golf 7 

Aquacentrum 7 

Dopravní hřiště 6 

Multifunkční venkovní hřiště/posilovna 6 

Cyklostezky/cyklotrasy 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 

 
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

   68 

 

1.2.29  Dojíždíte za nějakým sportem do jiného města/obce? 

Respondenti měli možnost odpovídat na tuto otázku v následující škále: 

 

 

Ze 446 respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 29 jich 18 % odpovědělo kladně, a 82 % záporně.  

  

Rozdíly v odpovědích respondentů na základě pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení: 

 Za sportovními aktivitami mimo město Šumperk dojíždí více muži než ženy. 

 Existuje nepřímá úměra mezi věkem respondentů a jejich potřebou dojíždět za sportem do 

jiného města/obce (s výjimkou nejnižší věkové skupiny, u které lze předpokládat nedostatek 

prostředků a omezené možnosti využívat častě sportoviště mimo domovské město) 

 Zajímavý je nadprůměrný podíl respondentů vyjíždějících za sportem, ve skupině respondentů 

v domácnosti či na mateřské/rodičovské dovolené. 
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Struktura odpovědi respondentů na otázku č. 29 podle pohlaví, věku, vzdělání a typu pracovního zařazení 

 

Respondenti, kteří odpověděli ano, měli dále možnost specifikovat kam a za jakou sportovní aktivitou 

jezdí. Nejčastější destinací byla města Olomouc, Zábřeh na Moravě a Rapotín. 

Aktivitou, za kterou respondenti nejčastěji dojíždí je ježdění na kolečkových bruslích (in-line), dále 

jsou to squash a plavecké aktivity. Následující tabulka uvádí kombinace odpovědí respondentů na 

podotázku 29a. Celkem bylo zaznamenáno 109 odpovědí od 78 respondentů. 
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Olomouc 2 2 1     1 2 3 1   5   1   1   1 20 

Zábřeh n. M.   5 1     4 1 6 2                 19 

Rapotín 2             3         1       2 8 

Velké Losiny   1 1     2 1   1                 6 

Loučná n. D.           4                 1     5 

Brno   1           1           1   1   4 

Mohelnice       1               2   1       4 

Postřelmov           1 1 2                   4 

Praha           2                   1   3 

Vikýřovice               2         1         3 

Bludov   1                             1 2 

Dolní Studýnky                   2               2 

Hněvkov               2                   2 

Bruntál   1                               1 

Jindřichov                 1                 1 

Moravská Třebová                       1           1 

Rožnov p. R.                     1             1 

Vernířovice                                 1 1 

Zlín   1                               1 

jiné   2 1 1 12 2 1                   2 21 

celkem 4 14 4 2 12 16 6 19 5 2 6 3 3 2 2 2 7 109 
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1.2.30 Jaké typy prodejen jsou ve městě nedostatečně zastoupeny? 

Respondenti měli možnost vlastními slovy a v neomezeném množství vypsat typy prodejen, které jim 

ve městě Šumperku schází. Celkem se k této otázce vyjádřilo 283 respondentů. Z nichž 100 

respondentů uvedlo ve své odpovědi mimo jiné nedostatečné zastoupení hobby marketů, prodejen 

pro kutily, zahrádkáře apod., nejčastěji přirovnávaných k prodejnám Obi či Baumax. Zároveň byla 

u tohoto požadavku akcentována otevírací doba prodejny – zejména o víkendech. 

Druhou nejčastější odpovědí na otázku č. 30 byly prodejny s oblečením. V odpovědích rezonoval 

důraz na kvalitu a pestrost nabídky, zejména v kontrastu s nabídkou vietnamských prodejen. 

Třetí nejčastější odpovědí byla prodejna typu mléčný bar, tedy nabídka pečiva, lahůdek, potravin 

a občerstvení s možností přímé konzumace. 

Patnáct respondentů uvedlo prodejnu potravin, přičemž byla zdůrazňována její poloha v centru města, 

respektive na hlavní třídě. Stejnému počtu respondentů pak ve městě chybí prodejny s obuví. 

Respondenti dále uváděli nespokojenost se zánikem malých kamenných specializovaných prodejen 

v centru města (12 respondentů) a přivítali by i prodejny s českým, regionálním či lokálním zbožím – 

zejména s produkty regionálního zemědělství. 

Odpovědi respondentů, které byly uvedeny s frekvencí 5 a vyšší jsou uvedeny v následující tabulce. 

Typ prodejny Počet respondentů 

Hobby market  100 

Oblečení (značkové prodejny, oblečení pro specifické věkové skupiny obyvatelstva) 67 

Mléčný bar 23 

Potraviny 15 

Obuv 15 

Specializované kamenné obchody 12 

Regionální/české zboží 12 

Ovoce a zelenina 11 

Nábytek 10 

Sportovní potřeby 10 

Nákupní centrum 9 

Zdravá výživa, biopotraviny, potravinové doplňky 7 

Řetězec rychlého občerstvení (McDonald, KFC) 7 

Non-stop market  - Tesco 6 

Výtvarné a modelářské potřeby 6 

Dětské oblečení a obuv 5 

Knihkupectví 5 

 

 

 

 



 

 

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 

 
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

   72 

 

1.2.31 Jaké typy služeb ve městě jsou nedostatečně zastoupeny? 

Na otázku č. 31 odpovědělo celkem 104 respondentů. Odpovědi některých respondentů se kryli 

s jinými již odpovězenými otázkami v předchozí části dotazníku (dotaz na sociální služby, zdravotnické 

služby či sportovní a kulturní zařízení). Tyto odpovědi tak byli z vyhodnocení odfiltrovány. 

Nejčastěji, ve 23 případech, chybí respondentům v Šumperku zařízení poskytující drobné opravy – ať 

se jedná o opravy oděvů, obuvi, domácích potřeb či drobné elektroniky. 

Druhou nejčastější odpovědí respondentů pak byla čistírna, tuto odpověď uvedlo 9 respondentů. 

Respondenti také ve svých odpovědích uváděli stravovací zařízení s tím, že by uvítali lepší kvalitu 

restaurací, kaváren a cukráren ve městě, případně prodej rychlého občerstvení. Rychlé občerstvení 

se přitom již ve vyšší míře objevilo v odpovědích respondentů na předchozí otázku. 

Odpovědi respondentů, které byly uvedeny s frekvencí 5 a vyšší jsou uvedeny v následující tabulce. 

Typ služby Počet respondentů 

Opravna (obuvi, deštníků, oděvů, spotřebičů atd.)  23 

Čistírna 9 

Restaurace 7 

Kavárna a cukrárna 5 
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1.2.32 Za jakými typy obchodů a služeb musíte dojíždět do okolních měst? 

Za obchodem a službami obyvatelé města Šumperka nejčastěji dojíždí do Olomouce. Zejména se 

jedná o nákupy oděvů a obuvi a dále o návštěvu některého z hobby marketů či nákupních center.  

Druhým střediskem s nejvyšším atrakčním potenciálem je Brno, kam respondenti dojíždí podobně 

jako do Olomouce za nákupy oblečení a obuvi, do hobby marketů a nákupních center a také za 

nákupy nábytku. Lze předpokládat, že lákadlem je zejména návštěva obchodního řetězce IKEA v Brně. 

Nutnost či potřeba dojíždět za nákupy oblečení, obuvi a zboží pro domácnost, dílnu a zahradu je 

v souladu s výsledky předchozí otázky č. 30, kde právě obchody s tímto zbožím označovali 

respondenti za ty, které jim ve městě nejvíce schází. 

Celkem se k otázce č. 32 vyjádřilo 206 respondentů a jejich odpovědi jsou zaznamenány 

v následující tabulce. 
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Olomouc 15 13 5 2 24 1 2 4 2 1 1 70 

Brno 2 5 3 1 9     1 1     22 

Praha         7   2   1     10 

Zábřeh       1 1     2   1 1 6 

Ostrava   1 2   2             5 

jiné 49 16 28 4 54 7 2 8 8 5 13 194 

celkem 66 35 38 8 97 8 6 15 12 7 15 307 
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1.3 Shrnutí hlavních závěrů 

Obyvatelé města Šumperka hodnotí kvalitu života ve městě spíše kladně a tři čtvrtiny z nich tvrdí, že 

jsou s životem v Šumperku spíše spokojeni či spokojeni. Obzvláště mladí lidé (studenti) vykazují 

vysokou míru spokojenosti s životem ve městě. Ta souvisí s jejich kladným hodnocením možností 

a spektra volnočasových aktivit, ať se jedná o sportovní vyžití či nabídku kulturních akcí. 

Velmi důležitým tématem pro obyvatele města je kvalita životního prostředí ve městě a jeho okolí. 

Toto téma rezonuje v tom, čeho si obyvatelé nejvíce cení na životě ve městě (tj. přírody v okolí města 

a hezkého a klidného prostředí města), i jak si představují město v roce 2020 (jako město zeleně 

a kvalitního životního prostředí). Nevzhledná zákoutí, neopravené chátrající budovy a podobně jsou 

také tím, za co se občané města nejvíce stydí. S čistotou a úklidem ve městě je již spokojeno méně 

obyvatel. Naopak hrdí jsou na historické centrum města s jeho budovami a na okolní přírodu. 

Jako problém vidí obyvatelé města velký počet heren a míst, která provozují výherní automaty. Tato 

místa jsou pro obyvatele katalyzátory výskytu sociálně patologických jevů a mají vliv i na vizuální 

atraktivitu města. 

Dalším akcentovaným problémem je nedostatek pracovních příležitostí ve městě, ale zdá se že, tento 

problém není pociťován jako hlavní priorita, ačkoliv podíl nezaměstnaných obyvatel v populaci města 

v posledních letech roste.  

Pohyb obyvatel po městě je realizován zejména pěší chůzí, dále osobním automobilem a na kole. 

Městskou hromadnou dopravou jezdí pravidelně zhruba 10 % obyvatel. Může to souviset 

i s deklarovanou nízkou kvalitou poskytovaných služeb MHD, související zejména se špatnou 

návazností na spoje Českých drah a nevhodně nastavenou frekvencí a trasami jednotlivých spojů. Na 

cenu služeb MHD si naopak obyvatelé města nestěžují. 

Jinak je situace v dopravě považována za uspokojivou, a pokud obyvatelé vnímají problémy v dopravě, 

pak se jedná, kromě výše uvedeného MHD, zejména o nedostatečnou infrastrukturu pro cyklisty 

a pro dopravu v klidu. 

Velice dobře dopadlo u obyvatel města Šumperka hodnocení zdravotních a sociálních služeb. 

I s nabídkou a kvalitou vzdělávacích zařízení ve městě převažuje spokojenost. Ukázalo se, že 

obyvatele města mají povědomí spíše o infrastrukturálním stavu a vybavení vzdělávacích zařízení, ale 

kvalitu poskytovaných služeb a vzdělávání již neumí ve stejné míře ohodnotit. 

Z okolních měst a obcí, kam obyvatelé nejčastěji vyjíždějí saturovat své potřeby, jsou to především 

krajské město Olomouc (zejména pro naplnění spotřebního koše a uspokojení potřeb sportovního 

a kulturního vyžití), blízký Zábřeh na Moravě (kultura a sport) a Brno (kultura). 

 

 

 


