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Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OR.75, OR.76 
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Zpracoval:  Markéta Škodová 
 
 
 

V rámci dubnového omnibusu Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu Akademie věd, v.v.i., zjišťovalo, jak jsou občané spokojeni 

s životem v místě svého bydliště.1  

Spokojenost s životem v místě bydliště vyjádřily více než dvě třetiny dotázaných 

(při součtu odpovědí „velice spokojen“: 12 % a „spíše spokojen“: 53 %), čtvrtina 

(26 %) respondentů uvedla, že s životem v místě svého bydliště není ani 

spokojena, ani nespokojena. Méně než desetina Čechů (při součtu odpovědí 

„spíše nespokojen“: 7 % a „velmi nespokojen“: 1 %) je pak životem v místě 

svého bydliště nespokojena.  

 
                                                           
1 Otázka: „Jak jste celkově spokojen se životem v místě Vašeho bydliště? Jste velmi spokojen, 
spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“ 
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Z grafu č. 1 je patrné, že od dubna loňského roku, kdy byla otázka položena 

naposledy, mírně (o pět procentních bodů) vzrostl počet lidí, kteří jsou v místě 

svého bydliště spokojeni. Jinak lze ovšem konstatovat, že hodnocení vyznívá 

celkově stejně jako v předchozích letech.  

 

Graf 1: Spokojenost s životem v místě bydliště (v %) 
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Spokojenost s životem v místě bydliště deklarovali častěji lidé s dobrou životní 

úrovní, podnikatelé se zaměstnanci, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí 

pracovníci, obyvatelé kraje Vysočina a lidé, kteří žijí v obcích s populací menší 

než 800 obyvatel. Nespokojenost s životem v místě svého bydliště je relativně 

častější u nezaměstnaných, lidí se špatnou životní úrovní a obyvatel 

Olomouckého kraje.  

 

Oslovení hodnotili též životní podmínky v místě svého bydliště.2 V předloženém 

seznamu aspektů života uváděli, s kterým jsou rozhodně či spíše spokojeni a 

s kterým naopak rozhodně či spíše nespokojeni.  

                                                           
2 Otázka: „Jak jste spokojen s životními podmínkami ve Vašem bydlišti, pokud jde o: (viz tabulku 
1)“ 
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Tabulka 1: Hodnocení životních podmínek v místě bydliště (v %) 

 rozhodně 
spokojen 

spíše 
spokojen 

spíše 
nespokojen 

rozhodně 
nespokojen 

+/-3 

zavedení plynu, elektřiny, vody 
a kanalizace 

48 43 6 2 91/8 

svoz domovního odpadu 33 53 11 3 86/14 
úroveň obchodů a služeb 16 57 19 8 73/27 
životní prostředí 13 58 22 5 71/27 
čistota ulic 13 55 25 6 68/31 
úroveň škol 11 55 12 4 66/14 
úroveň zdravotní péče 8 56 23 10 64/33 
dostatek možností      
k odpočinku a k rekreaci 14 50 24 7 64/31 
dostatek možností ke sportu 13 46 18 7 59/25 
bezpečnost 8 51 26 13 59/39 
vyhovující doprava 12 46 25 14 58/39 
možnosti kulturního vyžití 11 43 26 14 54/40 
možnost stravování za      
přiměřené ceny 7 42 27 13 49/40 
stav komunikací 10 35 36 18 45/54 
udržování obecních domů a bytů 4 31 30 10 34/40 
výstavba nových bytů 4 27 30 24 31/54 
pracovní příležitosti 4 21 33 30 25/63 
úroveň mezd v lokalitě 1 12 37 33 13/70 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 

 
 

Z hodnocení vyplynulo, že respondenti jsou v místě svého bydliště nejvíce (a 

téměř jednomyslně – z jednadevadesáti procent) spokojeni se zavedením plynu, 

elektřiny, vody a kanalizace. Více než dvě třetiny oslovených jsou spokojeny také 

se svozem domovního odpadu, s úrovní obchodů a služeb, se životním 

prostředím, čistotou ulic, úrovní škol a úrovní zdravotní péče v místě svého 

bydliště. Kladné hodnocení převažuje nad záporným i v případě hodnocení 

možností sportovního vyžití, možností k odpočinku a rekreaci, bezpečnosti, 

dopravy, možností kulturního vyžití a stravování za přiměřené ceny.  

Nespokojenost převažovala v hodnocení stavu komunikací, výstavby nových 

bytů, pracovních příležitostí a úrovní mezd v lokalitě. S posledními dvěma 

zmiňovanými položkami jsou nespokojeny více než dvě třetiny oslovených. 

Pracovní příležitosti v místě bydliště hodnotí kladně čtvrtina lidí, úroveň mezd 

pouze 13 % dotázaných.  

 

 
 

                                                           
3 Výsledky v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně spokojen“ a „spíše spokojen“/ „spíše 
nespokojen“ a „rozhodně nespokojen“. 
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S úrovní bezpečnosti jsou častěji nespokojeni lidé žijící ve sídlech s více než 

třiceti tisíci obyvateli, s úrovní mezd respondenti ze středně velkých měst (30 – 

80 tisíc obyvatel). Lidé z obcí do dvou tisíc obyvatel jsou častěji nespokojeni 

s úrovní obchodů a služeb, s možností kulturního vyžití, s pracovními 

příležitostmi a s dopravní obslužností.  

S kulturními možnostmi v místě svého bydliště jsou také více nespokojeni 

teenageři; lidé ve věkové kategorii 45-59 jsou častěji nespokojeni s úrovní mezd 

a pracovními příležitostmi.  

 

 
Tabulka 2: Hodnocení životních podmínek v místě bydliště (v %) 

 +/- 
3/2004 

+/- 
3/2005 

+/- 
4/2006 

+/- 
4/2007 

zavedení plynu, elektřiny, vody a kanalizace 88/10 90/9 90/9 91/8 
svoz domovního odpadu 84/15 87/12 82/17 86/14 
úroveň obchodů a služeb 69/31 71/28 74/25 73/27 
životní prostředí 76/23 76/22 68/31 71/27 
čistota ulic 65/35 63/36 63/37 68/31 
úroveň škol 53/27 60/20 68/15 66/14 
úroveň zdravotní péče 56/41 62/34 68/29 64/33 
dostatek možností  k odpočinku a k rekreaci 69/26 68/26 60/34 64/31 
dostatek možností ke sportu 62/26 61/25 59/28 59/25 
bezpečnost 55/43 54/44 52/47 59/39 
vyhovující doprava 56/41 58/39 57/40 58/39 
možnosti kulturního vyžití 56/38 57/37 54/40 54/40 
možnost stravování za přiměřené ceny 45/45 47/44 46/45 49/40 
stav komunikací 35/64 38/61 29/70 45/54 
udržování obecních domů a bytů 31/44 35/39 33/40 34/40 
výstavba nových bytů 20/64 26/58 26/59 31/54 
pracovní příležitosti 16/73 17/70 19/71 25/63 
úroveň mezd v lokalitě 12/69 11/71 15/70 13/70 

 

V porovnání s posledním šetřením v dubnu roku 2006 (viz tab. 2) se zhoršilo 

hodnocení úrovně zdravotní péče, úrovně škol a úrovně mezd v lokalitě. Výrazně 

se naopak zlepšilo hodnocení stavu komunikací, a to o celých 16 procentních 

bodů. Dotázaní lépe než v loňském roce hodnotili též pracovní příležitosti, 

výstavbu nových bytů, možnosti stravování za přiměřené ceny a životní 

prostředí. 

  


