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Struktura
• Návaznost na předchozí výzkumy

• Pilotní předvýzkum: webové prezentace obcí

• Výběr modelových území

• Metodika terénního výzkumu

• Výsledky terénního výzkumu: etalony

• Výsledky terénního výzkumu: polostrukturované
rozhovory

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Výběr modelových ORP pro terénní 
výzkum

V období 07 – 11 /19 řešitelský tým provedl terénní výzkum v 11 modelových územích:
Dobříš , Kuřim, Žatec, Orlová - Karviná, Kyjov, Stříbro, Šternberk, Nová Paka, Nové Město 
na Moravě, Trhové Sviny, Holešov

Kritéria výběru:
a) Z každého typu 2, resp. 3 ze sociálně znevýhodněného typu
b) Pokud možno územně rovnoměrně rozložené (Čechy/Morava, dosídlené/nedosídlené)
c) Modelové ORP muselo vykazovat velmi výrazné charakteristiky daného typu



Lokalizace modelových území
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Metodika terénního výzkumu
Terénní výzkum proběhl ve 3 krocích: 

1. Předvýzkum prostřednictvím otevřených zdrojů včetně aktivity na webu: 
• analýza webových stran obcí v modelovém ORP
• hodnocení aktuálnosti, vazba na centrum ORP 

2. Etalon: zúčastněné pozorování ve všech sídlech ORP podle etalonu
• hodnocení stavu (obecní vývěsky, aktuálnost, zacílení, celkový stav) 
• výzkumník vyplní formulář (etalon), poté vyhodnocení, srovnání

2. Polostrukturované rozhovory s klíčovými aktéry lokálního rozvoje 
• 9 rozhovorů v rámci modelového ORP 
• zástupce veřejné správy, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru 



Pilotní předvýzkum: webové prezentace 
obcí

Analýza webových stránek obcí – proč webové stránky a na FB profily?

Analýza byla provedena vždy v rámci ORP, POÚ a do nich spadajících obcí

Hodnoceny byly tyto oblasti:

- naplněnost, obsah

- udržovanost, aktuálnost

- regionální působnost

- přehlednost, úprava, vzhled

Cílem analýzy byla potřeba zmapovat kulturní, společenský život a celkovou atmosféru v regionu 

Co vše můžeme najít na webových stránkách? 
 Informace o území před terénním výzkumem



aktuální kulturní události

aktuality

odkaz na další 
činné subjekty 
v obci

spolupráce 
(zde s PL)

regionální televize

místní podnikatelé 

nabídka práce

obec cca 2000 obyvatel 
– příklad obsahu 
stránek (MSK)

specifické skupiny obyvatel



obec cca 4000 obyvatel –
příklad přehlednosti 
(MSK)

anketa
místní 
zpravodaj 
(2010-2020) 
 velmi často

důležité 
investiční 
akce



aktuality

zajímavé a nevšední 
funkcionality

nabídková lišta 
se zmatečným 
pořadím

obec přes 1000 obyvatel

projekty

obec cca 1000 obyvatel –
příklad obsahu stránek 
(PLK)



aktuální informace

obec s cca 150 obyvateli

pohled na obec

nefunkční odkaz

prázdné odkazy
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rezervace termínu na MěÚ

zaběhnutí psi v útulku (Petřvald, Doubrava)

I kdyby člověk nevěděl, jak velké 
obce stránky jsou, poznal by to 
podle obsahu

téma ankety



Výsledky webových prezentací 
• Obecní zpravodaje – cenný zdroj informací bez rozdílu velikosti obce

• Obsah stránek – lidí se podle velikosti obce  jiná témata a jiné 
množství informací  aktualizace

• Prvotní zmapování informací o obci  lépe se navazují rozhovory v 
terénu (fotografie osob, události apod.)

• Specifické skupiny – staří, mladí, spolky, ale i turisté?

• Hodnocení číselné nemá v tomto ohledu na rozdíl od etalonů smysl

• Webové stránky se liší spíše naplněností než obsahem či formou, 
forma je samozřejmě vždy nejlepší u velkých obcí, ale malé obce 
mají často již pěknou webovou prezentaci

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701

http://www.skapce.cz/aktualne/aktuality/


2. Etalon

Etalon: zúčastněné pozorování ve vybraných sídlech ORP podle etalonu

• hodnocení stavu desky obecního úřadu, obecní nástěnky (vývěsky), 
hlavní veřejný prostor, prostor pro neformální setkávání se

• (ne)existence, fyzický stav (upravenost), zaplněnost, aktuálnost, 
vazba na regionální úroveň

• výzkumník vyplní formulář (etalon), poté vyhodnocení, srovnání

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Etalon: výběr obcí
Na základě sídelní struktury v rámci ORP byl proveden výběr 
obcí pro terénní výzkum – zúčastněné pozorování ve 
vybraných sídlech: vždy byl proveden výzkum v sídlech ORP, 
POÚ a dále v dalších velikostně odpovídajících sídlech.  

.
Celkem za všechna 
modelová území celkem v % kumul.
0 obyvatel 19 3,5% 3,5%
do 50 obyv. 159 29,4% 32,9%
do 100 obyv. 77 14,2% 47,1%
do 200 obyv. 67 12,4% 59,5%
do 500 obyv. 106 19,6% 79,1%
do 1000 obyv. 58 10,7% 89,8%
do 3000 obyv. 31 5,7% 95,6%
nad 3000 obyv. 24 4,4% 100,0%
Celkem MČ 541 1



Doporučené počty MČ dle velikostí

Dobříš Kuřim Žatec
Orlová + 
Karviná Kyjov Stříbro Šternberk

Nová 
Paka

Nové 
Město na 
Moravě

Trhové 
Sviny Holešov

do 50 obyv. 4 0 4 0 1 6 1 4 3 5 0

do 100 obyv. 2 0 2 0 0 2 2 2 2 3 0

do 200 obyv. 2 0 2 0 0 2 2 2 2 1 1

do 500 obyv. 2 1 3 2 3 1 3 2 4 2 5

do 1000 obyv. 1 3 1 2 4 1 2 0 1 1 3

do 3000 obyv. 1 4 0 2 3 0 0 1 0 0 1

nad 3000 obyv. 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0

Celkem 12 10 12 10 12 12 10 11 12 12 10

Modelové ORP podle velikostních kategorií 
obcí
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Výsledky zúčastněného pozorování –
etalony podle typů

0 – neexistuje

1 – špatný stav (nejhorší, vše zanedbané, potrhané a neupravené vývěsky, neaktuální informace)

2 – spíše špatný stav (částečně potrhané, nehezké, neaktuální)

3 – spíše dobrý stav (většina upravená, ale ne soustavná péče, většina aktuální)

4 – výborný stav (vše upravené, aktuální informace)

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701

ORP

fyzický 

stav aktuálnost

fyzický 

stav naplněnost aktuálnost

regionální 

působnost

Dobříš zel 2,50 2,67 1,92 1,50 1,67 1,75 2,25 2,67

Kuřim zel 3,80 3,70 3,80 3,60 3,50 3,70 3,70 3,70

Trhové Sviny nev 2,91 3,00 3,18 2,91 3,27 3,27 2,60 3,22

Holešov nev 2,70 2,60 3,00 3,30 3,50 3,50 2,80 3,00

Nová Paka modra 1,73 1,73 2,55 2,18 2,36 2,36 3,09 3,00

Nové Město na Moravě modra 2,33 2,08 2,67 2,67 2,67 2,58 2,25 2,67

Žatec žlutá 2,50 2,42 1,83 1,83 1,92 1,73 2,33 1,92

Orlová - Karviná žlutá 2,50 2,50 2,25 1,63 1,75 0,88 2,25 0,75

Kyjov žlutá 2,25 2,25 2,88 2,63 2,88 2,75 3,29 3,29

Stříbro červ 2,73 2,55 2,82 2,55 2,73 2,64 3,09 3,09

Šternberk červ 1,73 1,82 1,82 1,27 1,55 0,36 1,45 1,18

průměr 2,52 2,48 2,61 2,37 2,53 2,32 2,65 2,59

Deska obecního úřadu Obecní nástěnka

Hlavní 

veřejný 

prostor

Neformální 

prostor



Výsledky zúčastněného pozorování –
etalony podle velikostních kategorií

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701

0 – neexistuje

1 – špatný stav (nejhorší, vše zanedbané, potrhané a neupravené vývěsky, neaktuální informace)

2 – spíše špatný stav (částečně potrhané, nehezké, neaktuální)

3 – spíše dobrý stav (většina upravená, ale ne soustavná péče, většina aktuální)

4 – výborný stav (vše upravené, aktuální informace)

Velikostní 

kategorie

 fyzický 

stav  aktuálnost

 fyzický 

stav 2  naplněnost  aktuálnost2

 regionální 

působnost

 Hlavní 

veřejný 

prostor

 Neformální 

prostor

0-199 2,84 2,92 2,42 2,35 2,41 2,41 2,82 2,93

200-499 3,00 3,14 2,67 2,50 3,17 2,64 2,33 2,67

500-999 3,26 2,93 3,31 2,85 3,08 2,92 3,23 3,17

100-1999 3,38 3,62 3,00 2,86 3,07 3,23 3,27 3,54

2000-4999 3,86 3,71 3,38 3,13 3,13 3,33 3,75 3,63

5000 + 4,00 4,00 3,80 3,10 3,50 2,60 3,90 3,50

Celkový součet 3,27 3,22 2,97 2,70 2,94 2,78 3,15 3,15

Nástěnka obecního 

úřadu obecní vývěsní tabule



Řízené rozhovory

V každém modelovém území byly provedeny řízené 
rozhovory s celkem 9 respondenty 

Starosta (vždy také starosta ORP) 3

Podnikatelé 3

Neziskový sektor 3

Osnova řízeného rozhovoru – obsah zaměřený na 
nástroje rozvoje území a síťování aktérů (spolupráce, 
koordinace)



Lokalizace modelových území

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Zobecněné výsledky polostrukturovaných
rozhovorů

• Vybráno 6 klíčových témat jako příklad objektivního vyhodnocení subjektivních názorů:

• 1) Rozdílné nebo naopak shodné postoje k rozvoji území mezi představiteli veřejné správy 
– neziskového sektoru a podnikateli v rámci jednoho ORP

• 2) Atmosféra v rámci sledovaného ORP, dojmy a vazby uvnitř partnerů v ORP a na dalších 
mikroregionálních úrovních

• 3) Vztahy představitelů v ORP vůči dalším vnějším partnerům (kraj, stát, úřad ORP, 
mikroregion, MAS),  spolupráce/nespolupráce

• 4) Vstřícnost, ochota ke spolupráci nebo naopak neochota a nevstřícnost v rozhovorech 

• 5) Převažující trendy chování, společné postoje aktérů, polarita město – hlavní sídla s OU –
přidružená sídla (místní části) 

• 6) Konkrétní příklady nástrojů, výsledky, pozitiva a negativa spolupráce

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Příklady tematických okruhů a odpovědí (1)
Rozdílné nebo naopak shodné postoje k rozvoji území mezi představiteli veřejné správy – neziskového 
sektoru a podnikateli v rámci jednoho ORP

• Postoje představitelů všech tří sektorů jsou shodné v tom, jak se zapojují do lokálního a 
mikroregionálního rozvoje.

• Důraz je kladen na lokální problematiku, regionální projekty, iniciativy anebo aktivity, které se týkají 
především liniových staveb (cyklostezky).

• Podnikatelský sektor je velmi málo zapojen do multisektorových regionálních struktur a spolupráce 
veřejné správy a podnikatelů je také na nízké úrovni.

• Velmi se liší role jednotlivých aktérů podle typu. V periferním červeném typu je hlavní aktér starosta -
macho, který chce mít všechno pod palcem a o všem rozhodovat, v rozvojovém zeleném si více 
uvědomuje nutnost komunikace a participace. Typicky je to vidět na starostech obcí, méně na 
zástupcích NNO. Ve velkých obcí jihovýchodní Moravy obec sama zajišťuje celou řadu kulturních a 
sociálních aktivit, zatímco v menších obcích je míra aktivity závislá na intenzitě sociálního kapitálu. 

Atmosféra v rámci sledovaného ORP, dojmy a vazby uvnitř partnerů v ORP a na dalších 
mikroregionálních úrovních 

• Ve všech typech převažuje optimismus a očekávání průběžného růstu a spíše dobrá, přátelská  
atmosféra, což pravděpodobně souvisí s delším obdobím ekonomickém růstu. Nesetkali jsme se s 
apriorním odsouzením, odmítnutím nebo negací a to při rozhovorech se všemi sektory.

• Velmi negativně vnímána klasifikace ORP podle socioekonomických kritérii (Index kvality života, 
Deloitte, srpen 2019) a to nejen v nejhorších kategoriích (Orlová, Karviná), ale i v dalších městech, které 
se cítí být velmi podhodnoceny. datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Příklady tematických okruhů a odpovědí (2)
Vztahy představitelů v ORP vůči dalším vnějším partnerům (kraj, stát, úřad ORP, 
mikroregion, MAS),  spolupráce/nespolupráce

• Hodnocení kvality a intenzity vztahů k mimo region stojícím partnerům se vzdáleností 
klesá. Nejlépe hodnoceny vztahy s ORP, ale ORP nemá pro lokální aktéry kapacity a 
informace. Přesto ORP představuje pro malé obce a částečně i pro některé neziskové 
organizace hlavní zdroj informací, kontaktů a nových podnětů. Některé ORP (Kyjovsko) 
pravidelně konají shromáždění zástupců obcí.

Vstřícnost, ochota ke spolupráci nebo naopak neochota a nevstřícnost v rozhovorech

• Lokální aktéři a zvláště pak obce nedostávají žádnou zpětnou vazbu o využití dat a 
informací, které poskytují, a velmi negativně hodnotí nutnost opakovaného vyplňování 
informací a dat do různých hlášení pro ústřední orgány státní správy. Neschopnost 
provázat informační databáze se jeví jako jeden z velmi palčivých problémů.  

• Je cítit, že na obce chodí spousta žádostí o vyplnění dotazníků, proto nám řekli např., že "je 
dobře, že jste přijeli osobně, kdybyste poslali dotazník, neodpověděl bych".
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Shrnutí
• Veřejné prostory v obcích se příliš neliší mezi vybranými typy, ale rozdíly 

byly se vyskytovaly podle velikostních kategorií obcí (sídel) 

• Starostové jsou klíčovými  aktéry jak v lokálních tak i regionálních 
strukturách

• Není příliš velká spolupráce mezi místními podnikateli a obcemi

• Klíčovým distributorem rozvojové pomoci – MAS, ovšem jejich 
různorodé pojetí (různé zaměření – někde pro komunitní život, někde 
zemědělství, někde města) – nahodilý efekt kvality a zaměření lidského 
kapitálu

datum akce, město, stát projekt TITSMMR701



Děkujeme za pozornost
Tomáš Havlíček (tomhav@natur.cuni.cz) 

Vít Jančák 

Miroslav Marada 

Hana Bednářová
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