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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: kunstat@soc.cas.cz

Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2004
Otázky: PD. 43, OR. 75, OR. 76
Termín terénního šetření: 15. – 22. března 2004
Počet respondentů: 1045
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 8. 4. 2004
Zpracoval: Daniel Kunštát

V březnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo na hodnocení
životních podmínek v místě bydliště. První otázka mapovala celkovou
spokojenost s životem v místě bydliště (viz tabulku 1).1

Tabulka 1: Spokojenost s životem v místě bydliště (v %)

velmi spokojen ........................................……......... 11
spíše spokojen......................….................…........... 56
ani spokojen, ani nespokojen,.....................…........... 24
spíše nespokojen ......................................……........ 7
velmi nespokojen ......................................….......... 2
NEVÍ ........................................................…......... 0

Z přehledu v tabulce 1 vyplývá, že 67 % respondentů vyjádřilo spokojenost
s životem v místě bydliště, bezmála pětina (24 %) zvolila formulaci „ani
spokojen, ani nespokojen“ a 9 % vyjádřilo nespokojenost.

Druhá otázka se zaměřila na konkrétní hodnocení jednotlivých aspektů života
v místě bydliště (viz tabulku 2).2 Jednotlivé oblasti jsou v tabulce 2 seřazeny
sestupně, podle míry spokojenosti.

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

spokojen nespokojen
zavedení plynu, elektřiny, vody a kanalizace 88 10
svoz domovního odpadu 84 15
životní prostředí 76 23
úroveň obchodů a služeb 69 31
dostatek možností  k odpočinku a k rekreaci 69 26
čistota ulic 65 35
dostatek možností ke sportu 62 26
úroveň zdravotní péče 56 41
vyhovující doprava 56 41
možnosti kulturního vyžití 56 38
bezpečnost 55 43
úroveň škol 53 27
možnost stravování za přiměřené ceny 45 45
stav komunikací 35 64
udržování obecních domů a bytů 31 44
výstavba nových bytů 20 64
pracovní příležitosti 16 73
úroveň mezd v lokalitě 12 69

Pozn.: dopočet do 100 % odpovědi „nevi“; podíl „spokojen“ představuje součet kategorií „velmi
spokojen“ a „spíše spokojen“, „nespokojen“ pak „rozhodně nespokojen“ a „spíše nespokojen“

Jak vyplývá z tabulky 2, nejvíce spokojenosti dotázaní vyjádřili s rozvodem
inženýrských sítí (88 %), svozem domovního odpadu (84 %) a životním
prostředím (76 %). Naopak jako nejméně uspokojivá byla hodnocena úroveň
mezd v lokalitě (12 % spokojených), dále pracovní příležitosti (16 %) a výstavba
nových bytů (20 %).

Poslední otázka byla zaměřena na míru občanské angažovanosti v místě
bydliště.3

Tabulka 3: Participace na veřejném životě v místě bydliště (v %) 

pravidelně občas nikdy
sportovní organizace 16 29 56
občanská (zájmová) sdružení 10 27 63
nadace, charitativní organizace 3 22 75
obecní samospráva 4 18 78
profesní sdružení 4 13 83
politické strany 4 8 88

Bezmála polovina respondentů (45 %) se v místě bydliště alespoň občas účastní
činnosti sportovních organizací, 37 % občanských (zájmových) sdružení.
Nejméně se oslovení podílejí na činnosti politických stran (alespoň občas 12 %).

                                                          
3 Otázka: „Řekněte prosím, zda se v místě Vašeho bydliště účastníte činnosti…?


