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1  Charakteristika diagnostické metody 

Výzkum se uskutečnil ve vytipovaných lokalitách města Sokolova – sídliště Michal, sídliště Vítězná, 

historická část města, okolí nádraží, novostavby na okraji města, okolí nemocnice Sokolov a okolí 

areálu Bohemia. Provedené šetření bylo realizováno formou osobního rozhovoru tazatele 

s respondentem prostřednictvím dotazníku v terénu. Sběr dat probíhal v průběhu měsíce listopadu 

2014. 

Výzkum navazoval na šetření „Analýza pocitu bezpečí občanů Sokolova“, které pro Městský úřad 

Sokolov realizovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře 

antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011 

(dále jen „Analýza 2011“). Na rozdíl od uvedeného šetření, při kterém byly srovnávány výsledky 

dotazníkové metody užité nejen v Sokolově, ale i v Plzni a Pardubicích, byl tentokrát průzkum 

proveden výlučně v Sokolově.  

Pro účely výzkumné sondy byl využit identický dotazník, jaký byl aplikován při Analýze 20111. To 

umožnilo provést srovnání výsledků aktuálního šetření s výsledky z roku 2011 a sledovat, zda dochází 

v rámci časového odstupu k posunu vnímání kriminality a pocitu bezpečí u občanů Sokolova 

ve sledovaných ukazatelích. 

                                                           
1
 Užití původního dotazníku bylo podloženo souhlasem jeho autorů z Centra aplikované antropologie a terénního 

výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 
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2  Obecná charakteristika respondentů 

Cílovou populací byli občané města Sokolov starší 15 let, kteří měli v době výzkumu v Sokolově trvalé 

bydliště. Výběr zkoumaného vzorku cílové populace probíhal na základě vázané kvótní selekce. 

Použité vázané kvóty, zajišťující rovnoměrné demografické složení vzorku, byly bydliště, věk 

a pohlaví. 

V rámci šetření, jak již bylo uvedeno, byly získány úplné odpovědi od 400 respondentů, z toho bylo 

52 % žen a 48 % mužů. Bližší charakteristiky respondentů shrnují níže uvedené tabulky. 

 

věk\pohlaví M Ž 

15-19 12 11 

20-29 32 31 

30-44 52 54 

45-59 48 48 

60 a více 48 64 

Tabulka č. 1 Struktura respondentů dle věku a pohlaví 

Věk a pohlaví respondentů byly sledovány již při výběru dotazovaných subjektů tak, aby vznikl 

statisticky relevantní vzorek odpovídající demografickému rozložení obyvatel v regionu. Další 

rozložení respondentů již vyplynulo z poskytnutých odpovědí.  

 

vzdělání počet % 

základní 33 8,25 

vyučen bez maturity 97 24,25 

úplné střední s maturitou 184 46,00 

vyšší odborné 24 6,00 

vysokoškolské 61 15,25 

CELKEM 3992 99,75 

Tabulka č. 2 Struktura respondentů dle dosaženého vzdělání 

 

rodinný stav počet % 

svobodný 105 26,25 

ženatý/vdaná 195 48,75 

rozvedený 60 15,00 

ovdovělý 40 10,00 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 3 Struktura respondentů dle rodinného stavu 

 

                                                           
2
 Jeden respondent odmítl uvést své nejvyšší dosažené vzdělání. 
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délka pobytu v obci počet % 

méně než 5 let 16 4,00 

5 - 10 37 9,25 

10 - 20 64 16,00 

více než 20 159 39,75 

narozen v obci 124 31,00 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 4 Struktura respondentů dle délky pobytu v obci 

 

typ zástavby počet % 

historická část města 37 9,25 

sídliště 194 48,50 

řadovky, bytovky 74 18,50 

rodinné domky - starší zástavba 69 17,25 

rodinné domky - novostavby 26 6,50 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 5 Struktura respondentů dle typu zástavby (bydliště) 

 

zaměstnání počet % 

žena v domácnosti nebo na MD 24 6,00 

důchodce 106 26,50 

studující 43 10,75 

nezaměstnaný 14 3,50 

dělník nekvalifikovaný 14 3,50 

dělník kvalifikovaný 38 9,50 

nižší administrativní pracovník 28 7,00 

nižší odborný pracovník 22 5,50 

vedoucí administrativně tech. prac. 25 6,25 

vysokoškolský odborný a  věd. prac. 15 3,75 

soukromý podnikatel 33 8,25 

ostatní 38 9,50 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 6 Struktura respondentů dle zaměstnání 

 

zaměstnanecká skupina počet % 

nejvýše postavený řídící pracovník 26 6,50 

kvalifikovaný vedoucí pracovník  62 15,50 

jiný nemanuálně prac. s vyš. vzděl. 52 13,00 

vyučený manuálně pracující 57 14,25 

nekvalifikovaný manuálně pracující 16 4,00 

osoby závislé na důchodu 187 46,75 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 7 Struktura respondentů dle zaměstnaneckých skupin 
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rozsah příjmu počet % 

do 6.000 2 0,50 

6.000 - 8.000 9 2,25 

8.000 - 10.000 25 6,25 

10.000 - 12.000 15 3,75 

12.000 - 14.000 25 6,25 

14.000 - 17.000 28 7,00 

17.000 - 20.000 27 6,75 

20.000 - 25.000 39 9,75 

25.000 - 35.000 41 10,25 

35.000 - 50.000 47 11,75 

50.000 a více 18 4,50 

neví 29 7,25 

odmítl uvést 95 23,75 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 8 Struktura respondentů dle příjmu domácnosti 

 

Údaje o příjmu domácnosti dle zpracovatele nejsou stoprocentně relevantní. Domníváme se, že 

nezanedbatelná část respondentů nerozlišila celkový příjem domácnosti a svůj vlastní příjem 

(do odpovědi uvedli druhý zmíněný údaj). Více než třetina respondentů pak příjem domácnosti 

neznala nebo odmítla uvést. Pro případný další průzkum doporučujeme tuto otázku nepokládat. 



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2014 
 

 
9/45 

3  Detailní položková analýza 

3.1  Zneklidnění společenskými problémy (otázka C.1)3 

společenský problém 
vážený průměr 

σ4
 medián 

celkem muži ženy 

1 zdravotnictví 3,74 3,90 3,59 1,60 4 

2 ekonomika, živ. úroveň 4,02 3,92 4,11 1,52 4 

3 životní prostředí 3,44 3,27 3,59 1,49 3 

4 kriminalita 4,58 4,39 4,75 1,57 5 

5 nezaměstnanost 5,07 4,90 5,22 1,66 5 

6 politická situace 4,43 4,44 4,43 1,71 4 

7 přistěhovalectví 3,83 3,76 3,90 1,83 4 

8 školství 3,10 3,07 3,13 1,58 3 

Tabulka č. 9 Zneklidnění společenskými problémy 

 

 

Graf č. 1 Zneklidnění společenskými problémy (vážený průměr) 

 
Jak vyplývá z tabulky č. 9 a grafu č. 1, nejcitlivějším společenským problémem v Sokolově je 

nezaměstnanost. Na druhém místě skončila kriminalita a za ní s nevýrazným odstupem politická 

situace. Zajímavým výsledkem je vnímání životního prostředí jako méně závažný problém. V oblasti 

zatížené důlní činností a chemickou továrnou přímo ve středu města by se dalo očekávat spíše 

negativní hodnocení životního prostředí. Shodně s Analýzou 2011 je kladně hodnoceno školství. 

Jako nejvíce zneklidňující byla nezaměstnanost vyhodnocena i v Analýze 2011 (vážený průměr činil 

5,45). Pokud porovnáme míru nezaměstnanosti v okrese Sokolov, která dosahuje 11,13 %5, s mírou 

                                                           
3
 Znění otázky C.1: Nyní vám přečtu různé společenské problémy, uveďte, prosím, na stupnici 1-7, jak dalece jste jimi 

zneklidněn/a či nikoliv. 1 = vůbec nejsem zneklidněn, 7 = jsem velmi zneklidněn. 
4
 Směrodatná odchylka. 

5
 ČSÚ – Statistická ročenka Karlovarského kraje (údaj k roku 2013). 

3,74 

4,02 

3,44 

4,58 

5,07 

4,43 

3,83 

3,10 
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životní prostředí 
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nezaměstnanosti evidovanou v rámci celé České republiky – 6,8 %6, je logické, že tento společenský 

aspekt je v místě průzkumu skutečným problémem. Podíváme-li se na strukturu respondentů 

z pohledu zaměstnání (tabulka č. 6), činil podíl nezaměstnaných 3,50 % (tento podíl neodpovídá 

evidovanému průměru). Je tedy zřejmé, že mezi obyvateli Sokolova je značná obava ze ztráty 

zaměstnání. 

Jak vyplývá z tabulky č. 10 a grafu č. 2, nejvíce znepokojeny nezaměstnaností jsou ženy ve věkové 

skupině 45-59 let. Naopak nejmenší obavy z nezaměstnanosti mají muži ve věku od 15 do 19 let. Lze 

vyslovit hypotézu, že mladí lidé neplánují prvotně svou budoucnost v Sokolově, ale počítají s tím, že 

mohou získat zaměstnání i mimo region.  

 

věková 
skupina 

celkem muži ženy 

15-19 4,13 4,00 4,27 

20-29 5,05 5,09 5,00 

30-44 5,10 4,92 5,28 

45-59 5,43 5,08 5,77 

60 a více 4,93 4,79 5,03 

Tabulka č. 10 Zneklidnění nezaměstnaností dle věkových skupin (vážený průměr) 

 

 

Graf č. 2 Zneklidnění nezaměstnaností dle věkových skupin (vážený průměr) 

Na rozdíl od Analýzy 2011 byla v současném průzkumu označena jako druhý nejcitlivější problém 

kriminalita7. Jak vyplývá z tabulky č. 11 a grafu č. 3, největší zneklidnění kriminalitou vykazují ženy 

ve věkové skupině 45-59 let. Obecně je vnímání kriminality u žen negativnější než u mužů (jejich 

hodnocení je horší o 0,83 ve váženém průměru). 

 
 

                                                           
6
 ČSÚ - Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2013. 

7
 V Analýze 2011 byla kriminalita s váženým průměrem 5,23 na třetím místě za politickou situací s indexem 5,28. 
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věková 
skupina 

celkem muži ženy 

15-19 4,04 3,67 4,45 

20-29 4,35 4,28 5,00 

30-44 4,49 4,37 5,28 

45-59 4,82 4,46 5,77 

60 a více 4,68 4,60 5,03 

Tabulka č. 11 Zneklidnění kriminalitou dle věkových skupin (vážený průměr) 

 

 

Graf č. 3 Zneklidnění nezaměstnaností dle věkových skupin (vážený průměr) 

3.2  Vnímání vývoje kriminality v posledních 5 letech  (otázka C.2)8 

vývoj 
kriminality 

ČR Karlovarský kraj Sokolov 

počet % počet % počet % 

snižuje 17 4,25 17 4,25 47 11,75 

je stejná 119 29,75 146 36,50 151 37,75 

zvyšuje 235 58,75 204 51,00 169 42,25 

neví 29 7,25 33 8,25 33 8,25 

Tabulka č. 12 Hodnocení vývoje kriminality 

 

                                                           
8
 Znění otázky C.2: Máte pocit, že se míra kriminality v posledních pěti letech v České republice/Karlovarském 

kraji/Sokolově snižuje, zvyšuje, nebo je stejná? Jedná se čistě o váš pocit, nikoli reálný odhad. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 
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Graf č. 4 Hodnocení vývoje kriminality 

 
Výsledky průzkumu v otázce vývoje kriminality v ČR, Karlovarském kraji a Sokolově vypovídají o tom, 

že občané Sokolova vnímají pozitivně situaci ve svém městě. Zatímco na úrovni ČR se přiklánějí 

k názoru, že kriminalita roste, při hodnocení vývoje kriminality ve městě převyšuje součet 

respondentů, kteří zvolili odpověď „snižuje“ nebo „je stejná“, počet dotazovaných, kteří označili vývoj 

kriminality jako rostoucí. Rovněž při srovnání výsledků Analýzy 2011 se současným průzkumem je 

evidentní posun k pozitivnímu vnímání vývoje kriminality. Podíl odpovědí hodnotících vývoj jako 

snižující vzrostl z 5,77 % na 11,75 % a zároveň podíl odpovědí hodnotících vývoj jako rostoucí klesl 

z 50,72 % na 42,25 %. 

3.3  Znepokojení mírou kriminality (otázka C.3)9 

 

vážený průměr 
σ medián 

celkem muži ženy 

4,34 4,07 4,59 1,63 4 

Tabulka č. 13 Znepokojení mírou kriminality 

 

Celkové hodnocení míry kriminality lze označit jako průměrné. Více jsou mírou kriminality 

znepokojeny ženy. Ačkoli rozdíl váženého průměru odpovědí u mužů se odlišuje od stejného údaje 

u žen pouze o 0,52, Pearsonův korelační koeficient10 závislosti znepokojení kriminalitou a pohlaví činí 

0,16. To lze považovat již za nízkou závislost. 

                                                           
9
 Znění otázky C.3: Obecně vzato, jak moc vás míra kriminality v Sokolově znepokojuje. Odpovězte mi, prosím, 

na stupnici 1-7, kdy 1 znamená vůbec mne neznepokojuje a 7 velmi mne znepokojuje. 
10

 Pearsonův korelační koeficient závislosti určuje vzájemný lineární vztah mezi znaky či veličinami ve dvou datových 
množinách. Koeficient může nabývat hodnot od −1 až po +1, přičemž hodnoty kolem 0 vyjadřují nulovou závislost, 
0,10-0,29 nízkou až střední závislost, 0,30-0,49 střední až podstatnou závislost atd. 

4,25% 

4,25% 

11,75% 

29,75% 

36,50% 

37,75% 

58,75% 

51,00% 

42,25% 

7,25% 

8,25% 

8,25% 

ČR 

Karlovarský kraj 

Sokolov 

snižuje je stejná zvyšuje neví 
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Pokud srovnáme odpovědi na otázku C.1 – zneklidnění společenskými problémy v bodě 4 – 

kriminalita a odpovědi na otázku C.3 – znepokojení mírou kriminality (viz graf č. 5), lze konstatovat, 

že odpovědi jsou koherentní. Mírnou odchylku v rozložení jednotlivých hodnocení je možno 

odůvodnit tím, že v porovnání s ostatními společenskými jevy se respondentům pravděpodobně 

kriminalita jevila jako významnější problém, než v případě, kdy byli na míru kriminality dotazováni 

samostatnou otázkou. 

 

Graf č. 5 Znepokojení mírou kriminality (četnost odpovědí) 

 
Ve srovnání s Analýzou 2011 se snížil podíl respondentů, kteří uváděli nejvyšší možné znepokojení 

kriminalitou z 18,51 % na 12,00 %. Podíl respondentů zaujímajících neutrální postoj (hodnocení 4) se 

de facto nezměnil (původní podíl 22,12 % se snížil na 21,00 %), avšak zatímco v Analýze 2011 se 

většina (54,09 %) postavila k míře kriminality kriticky (odpovědi 5-7), v současném výzkumu podíl 

těchto odpovědí klesl na 45,50 %, což je významný posun k lepšímu.  

 

věková 
skupina 

celkem muži ženy 

15-19 3,57 3,33 3,82 

20-29 4,17 4,19 4,16 

30-44 4,41 4,06 4,74 

45-59 4,42 3,96 4,88 

60 a více 4,46 4,31 4,58 

Tabulka č. 14 Obecná míra znepokojení kriminalitou dle věku (vážený průměr) 

 

Nejméně znepokojeni kriminalitou jsou muži ve věkové skupině 15-19 let. Nejvyšší míra znepokojení 

je naopak u žen ve věkové skupině 45-59. Ze statistického hlediska však nelze vyvodit významnější 

1 
 vůbec 

2 3 4 5 6 
7 

velmi 

Otázka C.3 2,50% 12,00% 19,00% 21,00% 18,50% 15,00% 12,00% 

Otázka C.1-4 1,50% 8,25% 17,75% 21,00% 20,75% 16,75% 14,00% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 
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závislost mezi věkem a mírou znepokojení kriminalitou (Pearsonův korelační koeficient závislosti 

znepokojení kriminalitou a věkem činí 0,11).   

 

rodinný stav celkem muži ženy 

svobodný/á 4,28 4,21 4,35 

ženatý/vdaná 4,30 4,12 4,47 

rozvedený/á 4,42 3,64 5,09 

ovdovělý/á 4,60 4,00 4,83 

Tabulka č. 15 Obecná míra znepokojení kriminalitou dle rodinného stavu (vážený průměr) 

 

Z pohledu rodinného stavu lze konstatovat, že nejméně znepokojeni kriminalitou jsou rozvedení 

muži, zatímco nejvyšší míru znepokojení vykazovaly rozvedené ženy. Nabízelo by se vysvětlení, že 

po rozchodu s partnerem mají ženy větší strach, avšak statisticky jsou výsledky neprůkazné 

a z pořízených dat nelze vyvozovat žádné závislosti mezi znepokojením kriminalitou a rodinným 

stavem (Pearsonův korelační koeficient činí 0,06). 

dosažené vzdělání celkem muži ženy 

základní 4,09 3,46 4,50 

vyučen bez maturity 4,66 4,24 5,08 

úplné střední s maturitou 4,22 4,00 4,42 

vyšší odborné 4,25 4,09 4,38 

vysokoškolské 4,36 4,25 4,48 

Tabulka č. 16 Obecná míra znepokojení kriminalitou dle vzdělání (vážený průměr) 

 

Dle údajů v tabulce č. 16 jsou skupinou s nejvyšším pocitem znepokojení kriminalitou ženy vyučené 

bez maturity. Jelikož je však hodnota Pearsonova korelačního koeficientu rovna -0,02, není 

ze statistického hlediska závislost mezi mírou znepokojení kriminalitou a dosaženým vzděláním 

prokazatelná. 
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3.4  Strach z protiprávního jednání (otázka D.1)11  

kategorie protiprávního jednání 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

1 krádež vozidla, věcí z vozu 3,65 3,65 3,64 1,84 3 

2 fyzické napadení 4,31 3,82 4,75 1,70 4 

3 vloupání do bytu, domu, chaty 4,22 3,93 4,48 1,72 4 

4 vražda 3,00 2,48 3,47 2,02 2 

5 podvod 4,18 3,91 4,42 1,70 4 

6 sexuální obtěžování 3,23 2,34 4,04 2,06 3 

7 vandalismus 4,59 4,28 4,87 1,85 5 

8 kapesní krádež 4,36 4,15 4,56 1,81 5 

9 loupežné/násilné přepadení 4,40 3,97 4,78 1,79 4 

10 vydírání 3,34 3,19 3,47 1,72 3 

11 zneužití osobních dat 3,97 3,67 4,25 1,88 4 

12 znásilnění 3,21 2,36 4,00 2,16 2 

13 týrání, šikanování 3,59 3,11 4,02 1,98 3 

14 protiprávní jednání na internetu 3,50 3,09 3,87 1,89 3 

Tabulka č. 17 Strach z protiprávního jednání 

 

Jak vyplývá z údajů v tabulce č. 17 a grafu č. 6, největší strach mají respondenti z vandalismu, 

loupežného přepadení, kapesní krádeže, fyzického napadení, podvodu a vloupání do bytu, domu, 

chaty. Stejné kategorie byly vyhodnoceny jako nejzávažnější i v Analýze 2011, byť v mírně 

pozměněném pořadí. Na rozdíl od uvedené Analýzy 2011 se však v aktuální anketě objevila vražda, 

jakožto společensky nejzávažnější trestný čin, na posledním místě. Pravděpodobným důvodem takto 

nízkého hodnocení strachu z vraždy je nízký počet uskutečněných vražd na území sokolovského 

okresu (v roce 2013 byla v okrese Sokolov spáchána 1 vražda12). Vysoká směrodatná odchylka 

u položky vražda však vypovídá o tom, že názor respondentů na problematiku tohoto druhu 

trestného činu, resp. strach z něj, je velmi nekonzistentní. 

Vysoká směrodatná odchylka u položek sexuální obtěžování a znásilnění je dána především rozdílným 

vnímáním nebezpečnosti těchto druhů jednání u mužů a u žen. Je poměrně logické, že ženy mají 

ze znásilnění větší obavu než muži.  

 

                                                           
11

 Znění otázky D.1: Uveďte, do jaké míry máte strach z následujících kategorií protiprávního jednání. Odpovězte mi, 
prosím, na stupnici 1-7, kdy 1 znamená vůbec nemám strach a 7 mám velký strach. 
12

 ČSÚ – Statistická ročenka Karlovarského kraje 2014, kapitola 24 – Kriminalita, nehody, 24-2 Kriminalita podle okresů. 
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Graf č. 6 Strach z protiprávního jednání (vážený průměr) 

3.5  Pocit bezpečí v okolí bydliště (otázka D.2)13  

 

vážený průměr 
σ medián 

celkem muži ženy 

4,14 3,60 4,63 1,88 4 

Tabulka č. 18 Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště 

 

 

Graf č. 7 Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště (%) 

 

                                                           
13

 Znění otázky D.2: Když jdete v noci sám/sama po ulici v okolí svého bydliště. Jak bezpečně se cítíte. Odpovězte mi, 
prosím, na stupnici 1-7, kdy 1 znamená cítím se velmi bezpečně a 7 vůbec se necítím bezpečně. 
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Ze získaných dat k otázce pocitu bezpečí v okolí bydliště nelze vyvozovat žádnou relevantní hypotézu. 

Jak vyplývá z grafu č. 7, odpovědi 1-7 jsou poměrně pravidelně rozloženy. Signifikantní závislost je 

však možno nalézt mezi hodnocením bezpečí v okolí bydliště a pohlavím (Pearsonův korelační 

koeficient činí 0,28), tedy že ženy se v okolí svého bydliště cítí méně bezpečně než muži.  

Vyhodnocení pocitu bezpečí dle věkových skupin ještě více specifikuje skupinu s pocitem největšího 

ohrožení jako ženy ve věkové skupině 15-19 let. Naproti tomu nejméně ohroženi se cítí muži ve věku 

30-44 let. Věková skupina 15-19 let vykazuje nejvyšší rozdíl mezi vnímáním bezpečnosti v okolí 

bydliště u mužů a u žen (téměř 2 hodnotící body). 

Zajímavé je srovnání výsledků s Analýzou 2011. Zatímco v minulém průzkumu byli skupinou 

s nevyšším pocitem ohrožení senioři (skupina 60 a více) s váženým průměrem 4,52, v současné 

analýze je tato skupina až na 4. místě. Pravděpodobně se v tomto posunu odrazily akce, které 

městská i státní policie a město Sokolov pořádají pro seniory města. 

 

věková 
skupina 

celkem muži ženy 

15-19 4,35 3,58 5,50 

20-29 3,71 3,78 3,67 

30-44 2,73 2,33 3,27 

45-59 3,55 3,11 4,22 

60 a více 3,50 2,83 4,39 

Tabulka č. 19 Pocit bezpečí dle věkových skupin (vážený průměr) 

 

 

Graf č. 8 Pocit bezpečí dle věkových skupin (vážený průměr) 

 

V rámci vyhodnocení dat byla vyslovena hypotéza, že může souviset pocit bezpečí v okolí bydliště 

s typem zástavby nebo přímo s uvedenou ulicí místa bydliště respondenta. Tuto hypotézu však nelze 

ze zpracovávaných dat potvrdit. Statisticky se spíše data chovají jako nezávislá (Pearsonův korelační 

koeficient závislosti typu zástavby a pocitu bezpečí činí 0,06; závislosti místa bydliště a pocitu bezpečí 
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-0,07). Ačkoli neexistuje opora ve statistickém vyhodnocení dat, pro případné potřeby zadavatele 

dotazníkové sondy bylo provedeno porovnání konkrétního místa bydliště s mírou pocitu bezpečí 

v místě bydliště s tím, že byla aplikována výběrová kritéria – více než 3 respondenti uvedli danou ulici 

jako své místo bydliště a hodnota váženého průměru pocitu bezpečí byla vyšší než 4 (občané se 

v této lokalitě necítí bezpečně). Z tohoto výběru vzešla tabulka č. 19. 

 

ulice 
vážený 
průměr 

počet 
výskytů 

Sokolovská 6,00 5 

Divadelní ulice 5,67 6 

Těšovice 5,25 8 

Alšova 5,00 6 

Maxima Gorkého 4,92 13 

Marie Majerové 4,78 9 

Petra Bezruče 4,70 10 

Karla Čapka 4,50 6 

Mánesova 4,40 5 

Kosmonautů 4,33 18 

Tabulka č. 20 Místa bydliště s nejnižším pocitem bezpečí 

 

Data související s místem bydliště jsou nespolehlivá i proto, že celá čtvrtina respondentů odmítla 

místo svého bydliště uvést. Rovněž považujeme za nešťastné uvádění přesného názvu ulice, neboť 

pořízený vzorek dat k jednotlivým položkám (názvům ulic) je ze statistického hlediska nevýznamný, 

a tedy pro zpracování nevhodný. U případných příštích dotazníků doporučujeme namísto uvedení 

přesné ulice vybírat z předem připraveného seznamu konkrétních částí města. 

3.6  Strach ze skupin obyvatel (otázka D.3)14 

 

  ano ne neví 

 
počet % počet % počet % 

muži 148 77,08 39 20,31 5 2,60 

ženy 191 91,83 12 5,77 5 2,40 

celkem 339 84,75 51 12,75 10 2,50 

Tabulka č. 21 Strach z určitých skupin obyvatelstva 

 

Celkem 339 respondentů, což je téměř 85 % dotázaných, uvedlo, že má strach z určité skupiny 

obyvatel. Ve srovnání s Analýzou 2011 vzrostl tento počet o 13 %. O cca 1,5 % vzrostl i počet 

odpovědí „nevím“. Celkově lze však konstatovat, že se velká část odpovědí přesunula z negativní 

pozice do odpovědi „ano“. 

                                                           
14

 Znění otázky D.3: S ohledem na vaši bezpečnost, máte strach z některých lidí či skupin obyvatel? 
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skupina počet % klad.15 % celk.16 

Romové 304 89,68 76,00 

opilci 131 38,64 32,75 

drogově závislí 119 35,10 29,75 

bezdomovci 81 23,89 20,25 

party teenagerů/výrostků 79 23,30 19,75 

trestané osoby 57 16,81 14,25 

mafie/organizovaný zločin 37 10,91 9,25 

muslimové 37 10,91 9,25 

duševně nemocní 29 8,55 7,25 

občané bývalé SSSR 25 7,37 6,25 

Vietnamci 14 4,13 3,50 

pravicoví extremisté 12 3,54 3,00 

občané bývalé Jugoslávie 8 2,36 2,00 

levicoví extremisté 6 1,77 1,50 

Tabulka č. 22 Strach z jednotlivých skupin obyvatel 

 

V tabulce č. 22 je uveden výčet skupin obyvatel, u kterých respondenti vyjádřili svou obavu. Skupiny 

obyvatel jsou seřazeny podle počtu výskytů kladných odpovědí.  

Shodně s Analýzou 2011 jsou nejoznačovanější skupinou Romové. Na druhém a třetím místě jsou 

opilci a drogově závislí, kteří si oproti Analýze 2011 vyměnili místo, avšak zajímavý posun zaznamenali 

občané bývalé SSSR. Zatímco v analýze 2011 byli na 4. místě, nyní vyjadřovali respondenti daleko 

nižší míru strachu z této skupiny, a ta se nyní dostala až na 10. pozici.  

Za zajímavý výsledek je rovněž možno označit umístění skupiny muslimů na 8. místě (v předchozí 

analýze byli předposlední s necelým 1 % výskytu). Vzhledem k tomu, že se tato skupina obyvatel 

v Sokolově prakticky nevyskytuje, lze usoudit, že obava pramení převážně z mediálně prezentovaných 

informací v poslední době. Ve srovnání s Analýzou 2011 se výrazně výše posunula skupina duševně 

nemocných (zatímco v předchozí analýze je za ohrožující označilo 1,20 %, v současném výzkumu je to 

7,25 %). Lze usuzovat, že tento posun výrazně ovlivnila nedávná událost ve Žďáru nad Sázavou, kde 

duševně nemocná žena napadla studenty ve škole (tento čin byl velmi medializován). 

Velmi problematickou skupinou jsou rovněž bezdomovci (obavu z nich má pětina všech 

respondentů). Ačkoli je v Sokolově evidováno pouze cca 50 osob bez domova, vnímají je účastníci 

ankety jako čtvrtou nejobávanější skupinu obyvatel. Důvodem pravděpodobně bude shlukování 

bezdomovců v místě, kde se pohybuje větší množství lidí (např. nádraží). 

 

Vedle předem definovaných skupin obyvatel doplnilo celkem 5 respondentů další skupinu. Z nich 

pouze „postávající skupiny lidí“ přesáhly jedno procento výskytu (1,20 %).  

                                                           
15

 Procentuální vyjádření se vztahuje k počtu respondentů uvádějících obavu ze skupiny obyvatel (počet 339). 
16

 Procentuální vyjádření vztažené k celkovému počtu respondentů. 
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3.7  Nebezpečné lokality (otázka D.5)17  

 

  ano ne neví 

 
počet % počet % počet % 

muži 106 55,21 70 36,46 16 8,33 

ženy 134 64,42 55 26,44 19 9,13 

celkem 240 60,00 125 31,25 35 8,75 

Tabulka č. 23 Nebezpečné lokality 

 

Z celkového počtu respondentů odpovědělo 60,00 %, že se v blízkosti jejich bydliště nachází lokalita, 

které by se pozdě večer či v noci vyhnuli. Větší počet kladných odpovědí uváděly ženy, což odpovídá 

i údajům o jejich celkově nižším pocitu bezpečí a vyšším strachu z kriminality. 

 

ulice četnost % 

nádraží, Nádražní ulice 74 18,50 

U Divadla 59 14,75 

park 30 7,50 

Heyrovského 25 6,25 

Hornická ulice 25 6,25 

okolí kina ALFA 22 5,50 

restaurace Dukla 9 2,25 

Ovčárna 7 1,75 

Staré náměstí 7 1,75 

lesopark Bohemia 6 1,50 

okolí TESCA 6 1,50 

Dukelská 5 1,25 

okolí chemičky 5 1,25 

sídliště Michal 5 1,25 

u Plase 5 1,25 

u zimního stadionu 5 1,25 

Vítězná 5 1,25 

cyklostezka 4 1,00 

Košická 4 1,00 

restaurace Tereza 4 1,00 

Areál zdraví 3 0,75 

cyklostezka za Komerční bankou 3 0,75 

Jelínkova 2 0,50 

Mánesova 2 0,50 

Marie Majerové 2 0,50 

okolí heren 2 0,50 

okolí Penny Marketu 2 0,50 

restaurace Bažina 2 0,50 

                                                           
17

 Znění otázky D.5: Nachází se v blízkosti vašeho bydliště místo/lokalita, které byste se z obav o vlastní bezpečnost 
pozdě večer či v noci raději vyhnul/a? 



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2014 
 

 
21/45 

ulice četnost % 

restaurace Hamburg 2 0,50 

restaurace Na Vítězné 2 0,50 

restaurace U Rakve 2 0,50 

Slavíčkova 2 0,50 

Sokolovská ulice 2 0,50 

temné uličky 2 0,50 

ulice Boženy Němcové 2 0,50 

ulice u hospody Permon 2 0,50 

ZŠ Švabinského 2 0,50 

Alšova 1 0,25 

hospody 1 0,25 

J. K. Tyla 1 0,25 

kolem dopravního hřiště 1 0,25 

Kosmonautů 1 0,25 

Kraslická 1 0,25 

Křižíkova 1 0,25 

noční klub Bar U Tržnice 1 0,25 

okolí gymnnázia 1 0,25 

restaurace ALEX 1 0,25 

Slovenská 1 0,25 

Švabinského 1 0,25 

u Wielandu 1 0,25 

Tabulka č. 24 Výčet nebezpečných lokalit 

 

Jako nejrizikovější oblast bylo respondenty vyhodnoceno nádraží a přilehlá ulice, dále pak ulice 

U Divadla, obecně park, ulice Heyrovského, Hornická a okolí kina ALFA. Výsledek koresponduje 

s odpověďmi na předchozí otázku (obava ze skupin obyvatel), neboť za nejrizikovější byly vesměs 

označeny ulice s vyšším počtem romského obyvatelstva.  

Pro vyhodnocení dotazníku je poměrně nešikovné, že otázka D.5 byla pokládána otevřenou formou, 

neboť bez dobré znalosti místopisu nelze kvalitně vyhodnotit riziková místa (např. ulici Hornickou, 

Heyrovského a okolí kina ALFA by bylo možno začlenit do stejné lokality). Rovněž dochází ke zkreslení 

tím, že někteří respondenti uvádějí pouze čtvrť, zatímco jiní specifikují konkrétní ulici. Pro případné 

další průzkumy doporučujeme pro tuto otázku specifikovat pevný výčet částí města, ze kterého si 

budou dotazovaní vybírat. 
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3.8  Projevy porušování veřejného pořádku (otázka D.6)18 

 

projev 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

1 rušení nočního klidu 3,32 3,19 3,43 1,79 3 

2 volné pobíhání psů, exkrementy 4,09 3,83 4,33 1,81 4 

3 znečištění veřejného prostranství 3,87 3,68 4,05 1,63 4 

4 neoprávněné skládky 3,62 3,37 3,84 1,85 3 

5 vandalismus 4,54 4,25 4,80 1,82 5 

6 sprejerství 3,26 3,11 3,40 1,86 3 

7 veřejné pohoršení 3,36 3,10 3,59 1,73 3 

8 bezdomovectví 3,99 3,76 4,20 1,74 4 

9 porušování dopravních předpisů 3,68 3,58 3,78 1,77 3 

10 prodej alkoholu/cigaret mladistvým 4,15 3,90 4,38 1,93 4 

11 porušení občanského soužití 3,44 3,18 3,68 1,69 3 

12 drobné krádeže 4,15 3,90 4,39 1,71 4 

Tabulka č. 25 Projevy porušování veřejného pořádku 

 

 

Graf č. 9 Projevy porušování veřejného pořádku (vážený průměr) 

 
Shodně s odpověďmi na otázku D.1 je jako nejproblematičtější projev porušování veřejného pořádku 

označen vandalismus, a to jak u mužů, tak u žen. Za velký problém je považován prodej alkoholu 

a cigaret mladistvým. Tento projev jednání se v Analýze 2011 objevil až na 6. místě. Zřejmě tedy 

občané Sokolova cítí v této oblasti mírné zhoršení. Shodně s předchozí analýzou se na předních 

místech objevilo volné pobíhání psů, exkrementy. Jak bude zřejmé i z odpovědí na další otázky, tato 

problematika se jeví v rámci města jako poměrně citlivá a závažná. Zajímavým výsledkem je poslední 
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 Znění otázky D.6: Do jaké míry považujete následující projevy porušování veřejného pořádku ve vašem městě za 
problém? Odpovězte mi, prosím, na stupnici 1-7, kdy 1 znamená vůbec nepovažuji za problém a 7 považuji za velký 
problém. 
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místo položky sprejerství, které v protikladu s vítězným vandalismem působí poměrně nesourodě. 

Budeme-li vnímat sprejerství jako jistou formu vandalismu, je tento výsledek překvapující. V Analýze 

2011 se sprejerství umístilo na 5. místě. 

projev  15-19 20-29 30-44 45-59 60 a více 

1 rušení nočního klidu 2,57 2,49 3,42 3,49 3,69 

2 volné pobíhání psů, exkrementy 3,35 3,27 4,10 4,07 4,71 

3 znečištění veřejného prostranství 3,26 3,21 3,85 3,88 4,39 

4 neoprávněné skládky 3,39 2,83 3,56 3,93 3,89 

5 vandalismus 3,35 3,49 4,71 4,70 5,06 

6 sprejerství 2,61 2,43 3,27 3,41 3,73 

7 veřejné pohoršení 2,96 2,59 3,16 3,74 3,72 

8 bezdomovectví 3,52 3,79 4,02 4,06 4,10 

9 porušování dopravních předpisů 2,96 3,44 3,87 3,63 3,84 

10 prodej alkoholu/cigaret mladistvým 2,96 3,29 4,53 4,23 4,44 

11 porušení občanského soužití 3,48 3,33 3,45 3,58 3,36 

12 drobné krádeže 3,74 3,98 4,49 4,23 3,95 

Tabulka č. 26 Projevy porušování veřejného pořádku dle věku (vážený průměr) 

 

Rozložení vnímání drobných krádeží (jakožto druhého nejproblematičtějšího projevu porušování 

veřejného pořádku) mezi věkové skupiny je relativně vyrovnané. Nejcitlivěji je tento projev vnímán 

skupinou 30-44 let, méně u mládeže ve věku 15-19.  

Prodej alkoholu/cigaret mladistvým je označován jako problematický více staršími generacemi nad 30 

let, zatímco u skupiny 15-19 a 20-29 je považován za třetí nejméně závažný. 

 

V následující otevřené otázce mohli respondenti jmenovat jiný projev porušování veřejného pořádku, 

který cítí jako problematický. Této možnosti využilo 17 dotazovaných. Shodně s Analýzou 2011 se 

v doplňujícím výčtu nejčastěji objevoval prodej drog (celkem v 9 případech s celkovým váženým 

průměrem 6,22). Další dva respondenti uvedli jako problém užívání drog na veřejnosti. 

3.9  Viktimizace (otázka E.1)19 

Na otázku „stal jste se v posledních 12 měsících obětí trestného činu“ odpovědělo kladně 

32 respondentů, celkový počet trestných činů byl roven 44. V tabulce č. 27 je uveden výčet trestných 

činů, které dotazovaní uvedli. Nejčastěji uváděným trestným činem byla krádež věcí z auta, dále pak 

krádeže vloupáním do víkendové chaty a krádeže kapesní. 

Ve srovnání s Analýzou 2011 došlo k výraznému poklesu počtu obětí – v minulém průzkumu uvedlo 

trestný čin 67 respondentů, což je více než dvojnásobek výsledku aktuálního šetření. V současném 

průzkumu uvedlo 23 dotazovaných, že se stali obětí jednoho trestného činu, 7 respondentů bylo 
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 Znění otázky E.1: Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí trestného činu? 
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obětí dvou trestných činů. Na rozdíl od minulé analýzy však nyní uvedl jeden respondent, že byl obětí 

tří a jeden dokonce čtyř trestných činů. 

číslo 
třídníku 

trestný čin počet %20 

151 úmyslné ublížení na zdraví 2 6,25 

161 rvačka 4 12,50 

181 vydírání 2 6,25 

187 omezování svobody vyznání 1 3,13 

290 ostatní mravnostní trestné přečiny (sexuální obtěžování) 1 3,13 

371 krádež vloupáním do bytu 1 3,13 

372 krádež vloupáním do víkendové chaty 5 15,63 

390 krádež vloupáním do ostatních objektů 1 3,13 

411 krádež kapesní 5 15,63 

421 krádež mezi zaměstnanci na pracovišti 1 3,13 

433 krádeže věcí z auta 6 18,75 

435 krádež jízdního kola 2 6,25 

451 krádeže v bytech 1 3,13 

480 krádeže v jiných objektech 1 3,13 

589 poškozování cizí věci 4 12,50 

611 výtržnictví 1 3,13 

812 krádež 3 9,38 

813 neoprávněné užití cizí věci 1 3,13 

814 poškozování cizí věci 1 3,13 

846 úplatkářství, podplácení 1 3,13 

Tabulka č. 27 Výčet uskutečněných trestných činů 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 28, pouze necelých 30 % postižených ohlásilo trestný čin Policii ČR. Bylo to 

u trestných činů úmyslné ublížení na zdraví, krádež vloupáním do bytu, víkendové chaty a jiných 

objektů, krádež kapesní, krádež věcí z auta a poškozování cizí věci. V šesti případech byl trestný čin 

ohlášen jiné organizaci. Jelikož šlo o krádež věcí z auta a krádež jízdního kola, lze odhadovat, že touto 

organizací by mohla být pojišťovna. V jednom případě (krádeže v jiných objektech) byla informována 

městská policie. Ve více jak polovině případů však oběť trestný čin vůbec nehlásila, nebo oznámila 

pouze nejbližším.  

 

místo hlášení trestného činu počet % 

1 policie 13 29,55 

2 jiná organizace 6 13,64 

3 jenom nejbližší 23 52,27 

4 nikomu 1 2,27 

5 městská policie 1 2,27 

Tabulka č. 28 Místa hlášení trestných činů 
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 Procentuální vyjádření vztaženo k počtu respondentů, kteří uvedli, že byli obětí trestného činu (celk. počet 32). 
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Shromážděná data o obětech trestných činů jsou statisticky nevýznamná a nelze z nich činit žádné 

relevantní závěry. 

3.10  Percepce činnosti bezpečnostních složek (otázka F.1-F.4)21 

Celkově lze konstatovat, že spokojenost s prací i důvěra v bezpečnostní složky je hodnocena 

respondenty spíše kladně. O něco větší důvěru i spokojenost s prací vyjádřila dotazovaná skupina 

u Policie České republiky s celkovým váženým průměrem 3,21. Velké rozdíly nebyly v hodnocení 

mužů a žen. Jak lze vyčíst z grafu č. 10, u Policie ČR více než polovina, u městské policie téměř 

polovina respondentů volila při hodnocení položku 2 nebo 3.  

sledovaný údaj 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

spokojenost s prací PČR v Sokolově 3,21 3,16 3,25 1,43 3 

důvěra v práci PČR v Sokolově 3,21 3,21 3,21 1,58 3 

spokojenost s prací MP v Sokolově 3,60 3,51 3,68 1,71 3 

důvěra v práci MP v Sokolově 3,60 3,45 3,74 1,76 3 

Tabulka č. 29 Spokojenost a důvěra v bezpečnostní složky 

 

 

Graf č. 10 Spokojenost a důvěra v bezpečnostní složky (četnost odpovědí) 
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 Znění otázky F.1-4: Do jaké míry jste obecně spokojen/a s prací /důvěřujete Policie České republiky 
v Sokolově/Městská policie v Sokolově? Odpovězte mi, prosím, na stupnici 1-7, kdy 1 znamená velmi spokojen/a a 7 
velmi nespokojen/a. 

1 
velmi 

2 3 4 5 6 
7 

vůbec 

spokojenost PČR 9,00% 25,25% 28,75% 20,50% 8,25% 5,00% 3,00% 

důvěra PČR 11,50% 28,25% 22,50% 17,50% 8,75% 7,50% 3,75% 

spokojenost MP 8,50% 21,50% 26,25% 13,75% 13,25% 8,25% 8,25% 

důvěra MP 10,00% 21,00% 24,00% 14,75% 12,50% 8,50% 9,00% 
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Hodnocení spokojenosti s prací bezpečnostních složek a míra důvěry v ně jsou v dělení dle věkových 

skupin víceméně pravidelně rozložena. Nejvyšší míru spokojenosti vykazují občané nad 60 let věku, 

naopak nejmenší spokojenost se objevuje ve skupině 20-29 let.  

 

sledovaný údaj 15-19 20-29 30-44 45-59 60 a více 

spokojenost s prací PČR v Sokolově 3,13 3,48 3,31 3,35 2,86 

důvěra v práci PČR v Sokolově 3,43 3,52 3,41 3,26 2,77 

spokojenost s prací MP v Sokolově 3,87 3,68 3,65 3,66 3,38 

důvěra v práci MP v Sokolově 3,74 4,00 3,61 3,64 3,31 

Tabulka č. 30 Spokojenost a důvěra v bezpečnostní složky dle věku (vážený průměr) 

 

Ve srovnání s Analýzou 2011 došlo k mírnému posunu k pozitivnímu vnímání obou bezpečnostních 

složek – u PČR z 3,75 na 3,21, u MP z 3,79 na 3,60. Tento trend odpovídá celkovému vyznění celé 

dotazníkové sondy, kdy respondenti vnímají zlepšení bezpečnostní situace ve městě, snížení pocitu 

úrovně kriminality apod. 

3.11  Náplň práce městské policie (otázka F.5)22 

V této části měli respondenti opět odpovídat na otevřenou otázku, co by mělo být náplní práce 

městské policie. Opět se projevilo úskalí otevřených otázek, neboť některé odpovědi byly 

pravděpodobně míněny stejně, ale byly formulovány odlišně (jinými slovy uváděli respondenti totéž – 

např. se objevovaly odpovědi „psi“; ve vyhodnocení byly tyto odpovědi zahrnuty společně pod heslo 

„kontrola pejskařů“, ale stejně tak mohly tyto odpovědi patřit pod heslo „odchyt zvířat“).  

Necelých 5 % dotázaných uvedlo, že neví, co by mělo být náplní městské policie.  

 

 

náplň práce počet % 

veřejný pořádek 115 28,75 

pochůzky po městě (ne autem) 82 20,50 

kontroly pejskařů 58 14,50 

dozor v problematických lokalitách 40 10,00 

dopravní kontroly 39 9,75 

dodržování nočního klidu 36 9,00 

ochrana občanů 33 8,25 

parkování aut 33 8,25 

hlídky u škol 31 7,75 

bezpečnost ve městě 29 7,25 

kontrolovat kamerovým systémem 29 7,25 

pomáhat a chránit 27 6,75 

vandalismus 27 6,75 
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 Znění otázky F.5: Co by podle vás mělo být hlavní náplní městské policie? Jmenujte mi nejméně tři oblasti a seřaďte 
je dle důležitosti, kde první jmenovaná je nejdůležitější. 



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2014 
 

 
27/45 

náplň práce počet % 

dohlížet na bezdomovce 25 6,25 

prevence kriminality 24 6,00 

Romové 23 5,75 

večerní a noční kontroly 22 5,50 

kontroly přechodů (u škol) 16 4,00 

odchyt zvířat 16 4,00 

pomoc v nouzi 15 3,75 

čistota města 12 3,00 

kontrolovat nalévání alkoholu mladistvým 11 2,75 

řešení drobných přestupků 10 2,50 

drogy v ulicích 8 2,00 

hlídat parky 8 2,00 

kontrola místních podniků 7 1,75 

pomáhat slabším, seniorům 7 1,75 

poskytování informací 7 1,75 

rychlý zásah u zločinu 7 1,75 

hlídat parkoviště (Michal) 5 1,25 

ochrana seniorů 5 1,25 

zlepšovat soužití občanů 5 1,25 

krádeže na zahrádkách 4 1,00 

ochrana před opilci 4 1,00 

bezpečnost dopravy 3 0,75 

dodržování vyhlášek obce 3 0,75 

drogově závislí 3 0,75 

hlídat nádraží 3 0,75 

kontrola dětských hřišť 3 0,75 

kontrola záškoláctví 3 0,75 

černé skládky 2 0,50 

hlídat sídliště Michal 2 0,50 

chodit na cyklostezky 2 0,50 

chránit majetek 2 0,50 

kontrola heren 2 0,50 

krádeže v obchodech 2 0,50 

namátkové kontroly obchodů 2 0,50 

pomoc bezdomovcům 2 0,50 

šikana ve školách 2 0,50 

udržování klidu při akcích 2 0,50 

výtržnictví 2 0,50 

chovat se jako autority 1 0,25 

komunikace s obyvateli 1 0,25 

komunikace s problémovými občany 1 0,25 

kontrola kuřáků na zastávkách MHD 1 0,25 

kontrola sběru surovin 1 0,25 

kontroly objektů mimo hlav. komun. 1 0,25 

prodej drog ve školách 1 0,25 

rasismus 1 0,25 
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náplň práce počet % 

řešení problémů 1 0,25 

Vietnamci - hlídat tržiště 1 0,25 

Tabulka č. 31 Náplň práce městské policie 

 

Nejčastěji uváděnou náplní práce městské policie byl obecně veřejný pořádek. Není zcela zřejmé, co 

pod tímto heslem měli respondenti na mysli, neboť tento pojem může v sobě zahrnovat i jiné, níže 

explicitně vyjádřené požadavky na činnost MP.  

Na druhém místě s četností 20,50 % byly uváděny pochůzky po městě. Výslovně respondenti 

zdůrazňovali, že mají na mysli pěší pochůzky, nikoli hlídky v autech. Na třetím místě uváděná kontrola 

pejskařů (14,50 %) odpovídá vyhodnocení otázky na porušování veřejného pořádku (otázka D.6), kde 

volné pobíhání psů, exkrementy bylo hodnoceno jako čtvrté nejzávažnější. Za zmínku stojí položka 

„kontrolovat kamerovým systémem“, kterou sice uvádělo pouze 7,25 % respondentů, ale lze vyslovit 

hypotézu, že sledování občanů na ulici pomocí kamerového systému není vnímáno negativně, ale 

vyvolává v obyvatelích pocit bezpečí. 

3.12  Prevence (otázka F.6)23 

Na otázku, zda znají nějaké preventivní akce zaměřené na problematiku bezpečnosti ve městě, 

odpovědělo kladně 109 respondentů, což je 27,25 %. Ve srovnání s Analýzou 2011 došlo k mírnému 

nárůstu (tehdejší podíl kladných odpovědí byl 22,1 %).  
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 Znění otázky F.6: Znáte nějaké preventivní akce (projekty) zaměřené na problematiku bezpečnosti u vás ve městě? 
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akce počet % 

kurzy sebeobrany 29 7,25 

besedy se seniory 26 6,50 

Sokolov - Bezpečné město 26 6,50 

senior obrana 12 3,00 

besedy ve škole 10 2,50 

Ajax 10 2,50 

romští asistenti 4 1,00 

senioři - bezpečnost 4 1,00 

dopravní akce 1 0,25 

K-centrum 1 0,25 

najdi si svého policistu 1 0,25 

Sokolov - čisté město 1 0,25 

dětský domov - doprava 1 0,25 

stan pro bezdomovce v zimě 1 0,25 

senior v dopravě 1 0,25 

prevence kriminality 1 0,25 

přechody u škol 1 0,25 

vandalové 1 0,25 

Tabulka č. 32 Preventivní akce zaměřené na bezpečnost 

 

Nejčastější uváděnou preventivní akcí byly kurzy sebeobrany, o kterých ví 7,25 % respondentů. Další 

akce, o kterých existuje mezi respondenty alespoň nějaké povědomí, jsou besedy se seniory, Sokolov 

– Bezpečné město, senior obrana, besedy ve škole a Ajax. Analytik dat nedokázal vyhodnotit, zda 

uvedené akce skutečně existují. Rovněž nebylo možno vyhodnotit, zda některé z akcí nejsou ve výčtu 

uvedeny vícekrát pod různými hesly. 

3.13  Sokolov – Bezpečné město, znalost projektu (otázka F.7)24 

 

odpověď počet % 

ano, slyšel jsem, ale nevím, o co se jedná 198 49,50 

ano, slyšel jsem a projekt znám 101 25,25 

ne, nikdy jsem o projektu neslyšel 101 25,25 

CELKEM 400 100,00 

Tabulka č. 33  Znalost projektu Sokolov – Bezpečné město 

 

 

                                                           
24

 Znění otázky F.7: Slyšel/a jste někdy o projektu Sokolov – Bezpečné město? 
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Graf č. 11 Znalost projektu Sokolov – Bezpečné město 

3.14  Percepce působení místní samosprávy v oblasti bezpečnosti (otázka F.8)25 

Spokojenost s působením místní samosprávy v oblasti bezpečnosti v podstatě kopíruje spokojenost 

s působením městské policie. I v tomto případě bylo nejčastější volbou hodnocení 3, tedy lepší 

průměr. Oproti hodnocení městské policie hodnotilo působení místní samosprávy stupněm 1 nebo 7 

méně respondentů. Tři čtvrtiny dotázaných odpovídalo stupni 2, 3 nebo 4. Z toho lze vyvodit, že 

občané města Sokolova jsou s působením místní samosprávy v oblasti bezpečnosti spíše spokojeni. 

Porovnání s Analýzou 2011 není možné, neboť tato otázka nebyla v závěrečné zprávě předchozího 

průzkumu vyhodnocena. 

 

sledovaný údaj 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

spokojenost s městskou samosprávou 3,49 3,42 3,55 1,31 3 

Tabulka č. 34 Spokojenost s působením místní samosprávy 

 

                                                           
25

 Znění otázky F.8: Do jaké míry jste obecně spokojen/a s působením místní samosprávy v oblasti bezpečnosti? 
Odpovězte mi, prosím, na stupnici 1-7, kdy 1 znamená velmi spokojen/a a 7 rozhodně velmi nespokojen/a. 

50% 

25% 

25% 

ano, ale neznám 

znám 

neslyšel 
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Graf č. 12 Spokojenost s působením místní samosprávy (%) 

 
Budeme-li hodnotit odpověď 4 jako nevyhraněný názor, pak cca jedna čtvrtina dotázaných nedokáže 

vyhodnotit, zda je s prací samosprávy v oblasti bezpečnosti spokojena. Pozitivní postoj k činnosti 

samosprávy (odpovědi 1-3) uvádí více než polovina dotázaných (přesně 55,75 %), zatímco 

nespokojenost vyjádřilo pouze 20 % dotázaných.  

Vyhodnocení spokojenosti s působením místní samosprávy dle věkových skupin naznačuje, že nejsou 

zřetelné rozdíly ve vnímání činnosti místní samosprávy v oblasti bezpečnosti u občanů různého věku. 

Mírně vyšší spokojenost byla zaznamenána u seniorů, nejmenší u věkové skupiny 20-29 let.  

 

sledovaný údaj 15-19 20-29 30-44 45-59 60 a více 

spokojenost s městskou samosprávou 3,48 3,73 3,46 3,54 3,32 

Tabulka č. 35 Spokojenost s působením místní samosprávy dle věku (vážený průměr) 

3.15  Kontaktní místo pro vyjádření nespokojenosti (otázka F.9)26 

Otázka F.9 zjišťovala, zda existuje mezi respondenty povědomí, kam se obrátit v případě 

nespokojenosti s bezpečností v obci. Z celkového počtu 400 respondentů nevědělo kam se obracet 

87 dotazovaných, tj. 21,75 %. Menší neznalost kontaktního místa pro vyjádření nespokojenosti 

vykazovaly ženy, u rozdělení podle věkových skupin to pak byli senioři nad 60 let, zatímco nejmladší 

věková skupina měla povědomí nejnižší – téměř polovina z dotazovaných v této věkové skupině neví, 

kam se v případě nespokojenosti obracet. 

 

                                                           
26

 Znění otázky F.9: V případě, že byste nebyl/a spokojen/a s bezpečností ve vaší obci, víte na koho se obrátit? 

1 
velmi 

2 3 4 5 6 
7 

vůbec 

spokojenost s městskou 
samosprávou 

4,00% 18,00% 33,75% 24,25% 12,25% 5,25% 2,50% 

0,00% 
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  počet % 

celkem 87 21,75 

muži 46 23,96 

ženy 41 19,71 

15-19 10 43,48 

20-29 17 26,98 

30-44 23 21,70 

45-59 19 19,79 

60 a více 18 16,07 

Tabulka č. 36 Respondenti, kteří neví na koho se obrátit 

 

Tabulka č. 37 zobrazuje, jaká kontaktní místa uváděli respondenti v souvislosti s možností vyjádření 

nespokojenosti s bezpečností v obci. Celkový počet respondentů, kteří mají představu, kam se obrátit 

nejsou-li spokojeni s bezpečnostní situací v obci, byl 313. Z těchto respondentů téměř polovina 

uvedla, že by se obrátila na Policii České republiky. Rozložení těchto odpovědí mezi muže a ženy bylo 

rovnoměrné. O něco méně byla uváděna městská policie, přičemž častěji by se na tuto bezpečnostní 

složku obracely ženy. Opačná situace je u městského úřadu, který se ve výčtu odpovědí umístil 

na třetím místě. Na něj by se více obraceli muži. Mezi konkrétními jednotlivci byl nejčastěji 

označován starosta, a to jak u mužů, tak u žen. 

Za zajímavý výsledek lze považovat výběr odpovědi „jiná osoba“, kdy tuto možnost zvolilo 

9 respondentů, z nichž 3 uvedli jméno Mgr. Ladislava Sedláčka, což zřejmě souvisí s jeho funkcí 

v městském zastupitelstvu. Stejný počet respondentů odpověď nekonkretizoval, ostatní odpovědi 

byly z kategorie soused nebo člen rodiny. 

 

  
celkem 
počet 

%27 M [%] Ž [%] 

obecně PČR 156 49,84 50,00 49,70 

obecně městská policie 118 37,70 34,93 40,12 

obecně městský úřad 67 21,41 26,03 17,37 

konkrétní příslušník PČR 20 6,39 7,53 5,39 

konkrétní strážník MP 15 4,79 4,11 5,39 

zastupitel 16 5,11 4,11 5,99 

starosta 42 13,42 13,01 13,77 

jiná osoba 9 2,88 3,42 2,40 

Tabulka č. 37 Specifikace kontaktního místa v případě nespokojenosti 

 

                                                           
27

 Procentní podíl je vztažen k počtu respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda ví, na koho se v případě 
nespokojenosti s bezpečností v obci obracet, kladně. 
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Graf č. 13 Specifikace kontaktního místa v případě nespokojenosti 

 
Z rozložení odpovědí dle věkových kategorií vyplývá, že existují výrazné rozdíly v postoji k jednotlivým 

institucím.  

Ve skupině 15-19 vyčnívají dva výsledky. Jednak je to vysoká důvěra v Policii ČR, jednak je to 

neznalost konkrétních osob, na něž je možno se obracet. Tato neznalost pravděpodobně souvisí 

s nízkým věkem respondentů a jejich menšími životními zkušenostmi. 

Věková skupina 20-29 inklinuje ke komunikaci s Policií ČR, a to jak v obecné, tak i v konkrétní rovině 

(volba konkrétního příslušníka). 

Skupina 30-44 se poněkud vymyká rozložením mezi komunikační místa. Jako jediná uvádí na prvním 

místě městskou policii a též obecně městský úřad byl velmi častou odpovědí. Vyšší procento se 

rovněž objevuje u starosty. 

Ve věkové skupině 45-59 let by se dotazovaní obraceli častěji na instituce obecně, konkrétní 

příslušník, strážník nebo zastupitel jsou jmenováni spíše výjimečně. Vysokou důvěru v této skupině 

však má starosta. Obdobný výsledek, i když ne tak vyhraněný, je i ve skupině 60 a více. 

 

  15-19 20-29 30-44 45-59 60 a více 

obecně PČR 69,23 50,00 37,35 51,95 56,38 

obecně městská policie 38,46 32,61 39,76 41,56 35,11 

obecně městský úřad 15,38 10,87 24,10 18,18 27,66 

konkrétní příslušník PČR 0,00 19,57 7,23 2,60 3,19 

konkrétní strážník MP 7,69 4,35 3,61 3,90 6,38 

zastupitel 0,00 4,35 6,02 2,60 7,45 

starosta 7,69 6,52 15,66 16,88 12,77 

jiná osoba 7,69 0,00 4,82 1,30 3,19 

Tabulka č. 38 Specifikace kontaktního místa v případě nespokojenosti dle věku (v %) 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 
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obecně městská policie 

obecně městský úřad 
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konkrétní strážník MP 

zastupitel 
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jiná osoba 

celkem 

muži 

ženy 
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4  Závěr 

Dotazníková sonda byla aplikována na vzorek 400 respondentů, jejichž věkové a genderové rozložení 

odpovídá demografickým údajům v oblasti. Jde tedy o statisticky významný a relevantní soubor dat. 

Výsledky vyhodnocení dotazníků byly porovnávány s dosaženými hodnotami získanými v analogické 

analýze realizované v roce 2011, což umožnilo komentovat posun v postoji obyvatel Sokolova 

v daných ukazatelích v čase. 

U diagnostikovaných ukazatelů byly ve většině případů prověřovány korelace se sociodemografickými 

charakteristikami osloveného vzorku obyvatel. Jediná prokázaná významná korelace byla nalezena 

u pohlaví. 

Zneklidnění společenskými problémy – nejvýznamnějším společenským problémem vnímaným 

obyvateli Sokolova je nezaměstnanost (VP 5,0728), což souvisí s vysokou mírou evidované 

nezaměstnanosti v regionu. Druhým nejvýznamnějším společenským problémem je kriminalita 

(VP 4,58), následovaná politickou situací (VP 4,43). 

Vnímání vývoje kriminality – hodnocení vývoje kriminality je pozitivněji vnímáno na úrovni města, 

nejhůře na úrovni státu. Negativní vnímání vývoje kriminality v Sokolově uvedlo 42,25 % 

respondentů, zatímco stejnou nebo klesající míru uvádí 49,50 %. Oproti Analýze 2011 došlo 

ke zmírnění negativního postoje o téměř 8 %. 

Strach z protiprávního jednání – nejvyšší míru strachu z protiprávního jednání uvádějí respondenti 

u vandalismu (VP 4,59), loupežného/násilného přepadení (VP 4,40) a kapesních krádeží (VP 4,36), 

nejnižší míru u vraždy (VP 3,00), znásilnění (VP 3,21) a sexuálního obtěžování (VP 3,23). Strach 

z protiprávního jednání neodpovídá míře jeho sociální závažnosti, ale spíše vychází zřejmě z pocitu 

pravděpodobnosti setkání s konkrétním činem. Vyšší míru strachu vykazují jednoznačně ženy, 

přičemž výraznější rozdíl je u násilných trestných činů. 

Pocit bezpečí v místě bydliště – strach v okolí bydliště uvádí 34,75 % respondentů. Vyšší míru strachu 

uvádí ženy, z nichž nejvýraznější obavy mají ženy ve věkové skupině 15-19 let, dále pak ženy nad 60 

let. Nejvyšší pocit bezpečí v okolí bydliště byl zaznamenán u mužů ve skupině 30-44 let. Nebyla 

prokázána žádná souvislost s mírou strachu a respondenty uváděným místem bydliště. 

Strach ze skupiny obyvatel – celkem 85 % respondentů uvedlo, že má strach z určité skupiny 

obyvatel. Z nich téměř 90 % specifikovalo, že skupinou, z níž mají obavy, jsou Romové. Dalšími 

skupinami, které byly uváděny jako rizikové, jsou opilci (38,64 %) a drogově závislí (35,10 %). 

Nebezpečné lokality – celkem 60 % dotázaných uvedlo, že v blízkosti jejich bydliště existuje lokalita, 

které by se z důvodu bezpečnosti večer nebo v noci vyhnuli. Častěji se kladná odpověď objevovala 

u žen. Nejčastěji uváděnou nebezpečnou lokalitou je nádraží a jemu přilehlá ulice (18,50 %) a ulice 

U Divadla (14,75 %). Výsledek koresponduje s vyhodnocením předchozí otázky (obava ze skupin 
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 Vážený průměr hodnocení na stupnici 1-7. 
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obyvatel), neboť za nejrizikovější byly vesměs označeny ulice s vyšším počtem romského 

obyvatelstva. 

Projevy porušování veřejného pořádku – shodně s vyhodnocením strachu z protiprávního jednání 

i zde byl jako nejproblematičtější projev porušování veřejného pořádku označen vandalismus 

(VP 4,54), následovaný prodejem alkoholu mladistvým (VP 4,15) a drobnými krádežemi (VP 4,15).  

Viktimizace – celkem 32 respondentů, což činí 8 %, uvedlo, že byli obětí trestného činu, přičemž 

nejčastějším činem byly krádeže věcí z auta. Pouze necelých 30 % postižených ohlásilo trestný čin 

Policii ČR. Bylo to u trestných činů úmyslné ublížení na zdraví, krádež vloupáním do bytu, víkendové 

chaty a jiných objektů, krádež kapesní, krádež věcí z auta a poškozování cizí věci. 

Percepce činnosti bezpečnostních složek – v hodnocení mužů a žen nebyly velké rozdíly. Rozložení 

spokojenosti s prací Policie ČR a městské policie bylo rovnoměrné. Spokojenost s prací Policie ČR 

uvedlo 67 %, nespokojenost 16,25 %. O něco nižší spokojenost, 56,25 %, uváděli respondenti 

u městské policie, nespokojenost byla 29,75 %. Oproti Analýze 2011 míra spokojenosti 

s bezpečnostními složkami výrazně vzrostla. Obdobně je tomu u pociťované důvěry – vysoká míra 

důvěry byla zaznamenána u Policie ČR (62,25 %) i u městské policie (55 %). Naproti tomu Policii ČR 

nedůvěřuje 20 % respondentů a městské policii 30 % respondentů. 

Náplň práce městské policie – kromě 5 % respondentů vyjádřili všichni svůj názor na náplň práce 

městské policie. Nejčastěji uváděnou činností bylo udržování veřejného pořádku (28,75 %), dále pak 

pochůzky po městě (20,50 %), přičemž respondenti zdůrazňovali pěší formu. Na třetím místě 

uváděná kontrola pejskařů (14,50 %) odpovídá vyhodnocení otázky na porušování veřejného 

pořádku, kde volné pobíhání psů, exkrementy bylo hodnoceno jako čtvrté nejzávažnější. 

Prevence – 27,25 % uvedlo, že zná nějaký preventivní projekt města zaměřený na problematiku 

bezpečnosti. Nejčastěji byly uváděny kurzy sebeobrany a besedy se seniory. Projekt Sokolov – 

Bezpečné město se s 26 výskyty umístil na 3. pozici. Při explicitně položeném dotazu na tento projekt 

však jeho znalost uvedlo 299 respondentů, což je 74,75 %, přičemž povědomí o jeho obsahu má 101 

respondentů, tj. 25,25 % - stejný počet uvedl, že o projektu nikdy neslyšel.  

Spokojenost s působením místní samosprávy – spokojeno s činností samosprávy je 55,75 %, zatímco 

nespokojeno 20 % dotázaných. Mírně vyšší spokojenost byla zaznamenána u seniorů, nejmenší 

u věkové skupiny 20-29 let. 

Znalost kontaktního místa pro vyjádření nespokojenosti s bezpečností – 21,75 % dotazovaných 

uvedlo, že ví, kam se obrátit v případě nespokojenosti s bezpečností ve městě. Nejčastěji byla 

jmenována Policie ČR (49,84 %), následně pak městská policie (37,70 %) a městský úřad (21,41 %).  
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5  Příloha – dotazník 

A. Administrativní část 
 

Číslo dotazníku (vyplní GymSo)  

Datum rozhovoru  

Délka rozhovoru  

Lokalita sběru29   

Čas rozhovoru  

Jméno a příjmení tazatele  

 

Respondent – základní údaje 

Obec SOKOLOV 

Pohlaví  

Věk  

VYPLNÍ TAZATEL 

Dne  

 
TABULKU VYPLŇTE AŽ PO SKONČENÍ ROZHOVORU. 
 
Prohlášení tazatele  
 

 
Potvrzuji, že jsem tento rozhovor vedl/a zcela sám/sama podle instrukcí Městské policie 
Sokolov. Vyplněný dotazník jsem po skončení překontroloval/a a zaznamenané údaje jsou 
v souladu s tím, co respondent/ka skutečně uvedl/a. 
 
PODPIS A DATUM TAZATELE: _______________________________________ 
 

 
Úvodní představení 
 
Dobrý den, jmenuji se…                 a jsem tazatelem Gymnázia v Sokolově. V současné době 
provádíme šetření v oblasti vnímání kriminality a pocitu bezpečí občanů, jehož zadavatelem je 
město Sokolov. Měl/a byste čas věnovat mi přibližně deset minut na rozhovor? Nemusíte se bát, 
veškeré Vaše odpovědi budou anonymní.  
 
(Pokud potřebujete více informací nebo si budete chtít ověřit, že jsem skutečně tazatelem 
Gymnázia Sokolov, můžete kontaktovat koordinátora projektu Mgr. Bc. Hanu Procházkovou na tel. 
čísle 777 025 622, případně emailem na adrese hana.prochazkova@mp-sokolov.cz ) 
 
 
 
 

ANO  (Pokračujte)   NE   (Poděkujte, ukončete) 
 
 
 
 

                                                           
29

 Vymezení lokality, ve které probíhal sběr dat. 

mailto:hana.prochazkova@mp-sokolov.cz


Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2014 
 

 
37/45 

B. Screenovací část 
 
Nejdříve se Vás s dovolením zeptám na pár otázek, které jsou pro nás důležité při výběru 
respondentů… 

B.1  Mohu se Vás zeptat, zda máte trvalé bydliště v … [v Sokolově]?  

Ano 1 POKRAČUJTE NA B.2. 

Ne 2 PODĚKUJTE, UKONČETE  

B.2  V jaké oblasti nyní pracujete [NEČÍST, NECHAT VOLNĚ JMENOVAT]?  

Výzkum trhu a veřejného mínění 1 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Žurnalistika, tisk a TV 2 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Sociologie, psychologie 3 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Bezpečnostní složky státu a místní samosprávy (Státní 
policie, městská policie, hasičský záchranný sbor, 
armáda) 

4 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Státní správa (soudnictví, správa sociálního 
zabezpečení, pracovní úřad, statistický úřad, krajský 
úřad) 

7 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Místní samospráva (zastupitelstvo, rada města, sociální 
odbor, bezpečnostní komise/rada, krizový štáb) 

8 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Bezpečnostní služby (bezpečnostní agentura, ostraha 
objektů, servis a prodej bezpečnostní techniky atp.) 

9 PODĚKUJTE, UKONČETE  

Jiné 10 POKRAČUJTE 

B.3  Mohl/a bych se Vás zeptat kolik je vám let? 

 
Vyplňte přesný věk _____________________ a označte věkovou kohortu. 
 

Méně než 15 let 1 PODĚKUJTE, UKONČETE 

15 – 19 let 2 POZOR, KVÓTA! 

20 – 29 let 3 POZOR, KVÓTA! 

30 let – 44 let 4 POZOR, KVÓTA! 

45 let – 59 let 5 POZOR, KVÓTA! 

60 a více let 6 POZOR, KVÓTA! 
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C. Obecná část 

C.1  Nyní Vám přečtu různé společenské problémy, uveďte prosím na stupnici 1 – 7, jak 
dalece jste jimi zneklidněn/a či nikoliv. 1 = vůbec nejsem zneklidněn/a; 7 = jsem velmi 
zneklidněn/a 

 

 

V
ů
b

e
c
 n

e
 

Škála 

V
e
lm

i 

1 Zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 

2 Ekonomika, životní úroveň 1 2 3 4 5 6 7 

3 Životní prostředí 1 2 3 4 5 6 7 

4 Kriminalita 1 2 3 4 5 6 7 

5 Nezaměstnanost 1 2 3 4 5 6 7 

6 Politická situace  1 2 3 4 5 6 7 

7 Přistěhovalectví 1 2 3 4 5 6 7 

8 Školství  1 2 3 4 5 6 7 

C.2  Máte pocit, že se míra kriminality v posledních pěti letech v … snižuje, zvyšuje, nebo 
je stejná?  Jedná se čistě o Váš pocit, nikoli reálný odhad… 

C.2.1  … v České republice 

…snižuje 1 

…zvyšuje 2 

…je stejná 3 

…neví 98 

C.2.2  … v Karlovarském kraji 

…snižuje 1 

…zvyšuje 2 

…je stejná 3 

…neví 98 

C.2.3  … v [Sokolově] 

…snižuje 1 

…zvyšuje 2 

…je stejná 3 

…neví 98 

C.3  Obecně vzato, jak moc Vás míra kriminality … [v Sokolově] znepokojuje? 

 Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „vůbec mne neznepokojuje“ a 7 „velmi mne 
znepokojuje“. 

Vůbec ne Škála Velmi 

1 2 3 4 5 6 7 
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D. Pocit bezpečí 

D.1  Uveďte, do jaké míry máte strach z následujících kategorií protiprávního jednání. 

Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „vůbec nemám strach“ a 7 „mám velký 
strach“. 

 
 

V
ů
b

e
c
 n

e
 

Škála 

V
e
lm

i 

1 Krádež vozidla a krádež věcí z vozidla 1 2 3 4 5 6 7 

2 Fyzické napadení 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Krádež vloupáním do domu, bytu, 
chaty či chalupy 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Vražda 1 2 3 4 5 6 7 

5 Podvod 1 2 3 4 5 6 7 

6 Sexuální obtěžování 1 2 3 4 5 6 7 

7 Vandalismus 1 2 3 4 5 6 7 

8 Kapesní krádež, jiná drobná krádež  1 2 3 4 5 6 7 

9 Loupežné/násilné přepadení 1 2 3 4 5 6 7 

10 Vydírání 1 2 3 4 5 6 7 

11 Zneužití osobních dat 1 2 3 4 5 6 7 

12 Znásilnění 1 2 3 4 5 6 7 

13 Týrání, šikanování 1 2 3 4 5 6 7 

13 
Protiprávní jednání páchané 
prostřednictvím internetu 

1 2 3 4 5 6 7 

D.2  Když jdete v noci sám/sama po ulici v okolí svého bydliště. Jak bezpečně se cítíte? 
Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „cítím se velmi bezpečně“ a 7 „vůbec 
se necítím bezpečně“. 

Velmi Škála Vůbec 

1 2 3 4 5 6 7 
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D.3  S ohledem na vaši bezpečnost, máte strach z některých lidí či skupin obyvatel?  

D.4   

D.4.1   Pokud ano, mohl byste specifikovat z jakých? 
NECHTE VOLNĚ JMENOVAT, NEČTĚTE!!! NÁSLEDNĚ ZASRKNĚTE KATEGORII 
ODPOVÍDAJÍCÍ RESPONDENTOVĚ ODPOVĚDI. RESPONDENT MŮŽE UVÉST VÍCE 
MOŽNOSTÍ.   

Romové 1 

Vietnamci 2 

Občané býv. SSSR 3 

Občané býv. Jugoslávie  4 

Muslimové 5 

Trestané osoby 6 

Mafie/organizovaný zločin 7 

Drogově závislí 8 

Duševně nemocní 9 

Party teenagerů/výrostků 10 

Pravicoví extremisté 11 

Levicoví extremisté 12 

Bezdomovci 13 

Opilci  14 

Jiná skupina (uveďte jaká):  15 

D.5  Nachází se v blízkosti Vašeho bydliště místo/lokalita, které byste se z obav o vlastní 
bezpečnost pozdě večer či v noci raději vyhnul/a? 

Ano 1 Pokračujte          D. 5.1 

Ne 2 Pokračujte          D.6. 

Neví 98 Pokračujte          D.6. 

 
D.5.1   Můžete specifikovat jaká?  
NECHTE VOLNĚ JMENOVAT! RESPONDENT MŮŽE UVÉST VÍCE MOŽNOSTÍ! NECHTE SI 
ŘÍCT PŘESNÉ VYMEZENÍ LOKALITY A OFICIÁLNÍ NÁZEV! 
 
 
Vypište: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano 1 Pokračujte          D.4.1. 

Ne 2 Pokračujte          D5. 

Neví 98 Pokračujte          D5. 
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D.6  Do jaké míry považujete následující projevy porušování veřejného pořádku ve Vaší 
obci/městě za problém? Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „Vůbec 
nepovažuji za problém“ a 7 „považuji za velký problém“. 

 

 

 

 V
ů
b

e
c
 

n
e
p
o
v
a
ž
u

ji 
z
a

 

p
ro

b
lé

m
 

Škála 

P
o
v
a
ž
u
ji 

z
a
 v

e
lk

ý
 

p
ro

b
lé

m
  

1 Rušení nočního klidu  1 2 3 4 5 6 7 

2 
Volné pobíhání psů, neodklizení psích 
exkrementů 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Znečistění veřejného prostranství  1 2 3 4 5 6 7 

4 Neoprávněné zakládání skládek  1 2 3 4 5 6 7 

5 Vandalismus   1 2 3 4 5 6 7 

6 Sprejerství  1 2 3 4 5 6 7 

7 
Vzbuzování veřejného pohoršení (např. pití 
alkoholu na veřejnosti) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Bezdomovectví  1 2 3 4 5 6 7 

9 Porušování dopravních předpisů 1 2 3 4 5 6 7 

10 Prodej alkoholu a cigaret mladistvým  1 2 3 4 5 6 7 

11 
Protiprávní jednání směřující proti 
občanskému soužití (ublížení na cti, 
pomluva) 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Přestupky proti majetku (drobné krádeže)  1 2 3 4 5 6 7 

 

D.6.1  Zapomněli jsme podle Vašeho názoru jmenovat nějaký jiný projev porušování 
veřejného pořádku, se kterým se v [název obce] setkáváte a který považujte za 
„problém“? POZOR, ZDA SE NEKRYJE S NĚKTEROU Z JIŽ UVEDENÝCH KATEGORIÍ.  

Ano, uveďte jaký:  1 Pokračujte          D. 6.2 

Ne 2          Pokračujte          E.1 

 
D.6.2  Do jaké míry toto porušování veřejného pořádku považujte za „problém“? Odpovězte 

mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „Vůbec nepovažuji za problém“ a 7 „považuji za 
velký problém“. 

Vůbec Škála Velký 

1 2 3 4 5 6 7 
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E. Viktimizace  

E.1  Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí trestného činu? 

Ano 1 Pokračujte          E.1.1.. 

Ne 2 Pokračujte          F.1. 

 

E.1.1   Můžete specifikovat 
jakého/jakých? 

NECHTE RESPONDENTA 
SPECIFIKOVAT VŠECHNY 
TRESTNÉ ČINY, JICHŽ SE STAL 
OBĚTÍ! 

 
 

E.1.2  Hlásil/a jste … (uvedený trestný čin) 
někomu?  

OPAKUJTE SE VŠEMI TRESTNÝMI ČINY, KTERÉ 
RESPONDENT UVEDL.  

 Vypište: 
Vložte kód 
dle třídníku: 

 
Ano, 
policii 

Ano, 
zástupci jiné 
organizace 

Ne, jenom 
svým 

nejbližším 

Ne, 
vůbec 
nikomu 

Ano, 
městské 

policii 

A    1 2 3 4 5 

B    1 2 3 4 5 

C    1 2 3 4 5 

D    1 2 3 4 5 

E    1 2 3 4 5 

 

F. Percepce činnosti bezpečnostních složek a prevence 

F.1  Do jaké míry jste obecně spokojen/a s prací Policie České republiky v Sokolově 
(„státní policií“)? Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „velmi spokojen/a“ 
a 7 „velmi nespokojen/a“. 

V
e

lm
i 

s
p

o
k
o

je
/a

 

Škála 

V
e

lm
i 

n
e

s
p
o

k
o
je

n

/a
 

1 2 3 4 5 6 7 

F.2  Do jaké míry důvěřujete Policii České republiky v Sokolově? Odpovězte mi prosím na 
stupnici 1–7, kdy 1 znamená „rozhodně důvěřuji“ a 7 „rozhodně nedůvěřuji“. 

R
o
z
h

o
d
n

ě
 

d
ů

v
ě

řu
ji 

Škála 

R
o
z
h

o
d
n

ě
 

n
e

d
ů
v
ě

řu
ji 

1 2 3 4 5 6 7 

F.3  Do jaké míry jste obecně spokojen/a s prací Městské policie Sokolov? Odpovězte mi 
prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „velmi spokojen/a“ a 7 „velmi nespokojen/a“. 

V
e

lm
i 

s
p

o
k
o

je
/a

 

Škála 

V
e

lm
i 

n
e

s
p
o

k
o
je

n

/a
 

1 2 3 4 5 6 7 
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F.4  Do jaké míry důvěřujete sokolovské městské policii? Odpovězte mi prosím na stupnici 
1–7, kdy 1 znamená „rozhodně důvěřuji“ a 7 „rozhodně nedůvěřuji“. 

R
o

z
h

o
d
n

ě
 

d
ů

v
ě

řu
ji 

Škála 

R
o

z
h

o
d
n

ě
 

n
e

d
ů
v
ě

řu
ji 

1 2 3 4 5 6 7 

F.5  Co by podle Vás mělo být hlavní náplní městské policie? Jmenujte mi nejméně tři 
oblasti a seřaďte je dle důležitosti, KDE PRVNÍ JMENOVANÁ je nejdůležitější. 

F.6  Znáte nějaké preventivní akce ( projekty)  zaměřené na problematiku bezpečnosti u 
Vás v obci/městě?   

 
Ano, uveďte jaké: …………………………………………………………….. 

1 

Ne 2 

F.7  Slyšel/a jste někdy o projektu „Sokolov– Bezpečné město“?   

Ano, slyšel/a, ale nevím, o co se jedná.  1 

Ano, slyšel/a a projekt znám.  2 

Ne, nikdy jsem o projektu neslyšel/a  3 

F.8  Do jaké míry jste obecně spokojen/a s působením místní samosprávy v oblasti 
bezpečnosti? Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „velmi spokojen/a“ a 7 
„rozhodně velmi nespokojena“. 

V
e

lm
i 

s
p

o
k
o

je
/a

 

Škála 

V
e

lm
i 

n
e

s
p
o

k
o
je

n

/a
 

1 2 3 4 5 6 7 

F.9  V případě, že byste nebyl/a spokojena s bezpečností ve Vaší obci, víte na koho se 
obrátit? 

Ano 1 Pokračujte          F.9.1 

Ne 2 Pokračujte          G.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  

2  

3  
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F.9.1   Můžete specifikovat na koho? Nechte volně jmenovat!!! Následně si nechte dle 
potřeby specifikovat funkci dané OSOBY! 

Obecně Policii České republiky 1 

Obecně Městskou policii 2 

Obecně městský úřad  3 

Na konkrétního příslušníka Policie České republiky s územní odpovědností  4 

Na konkrétního strážníka MP zodpovědného za daný okrsek  5 

Na zastupitele města se zodpovědností za daný okrsek  6 

Na starostu 7 

Jinou osobu/instituci, uveďte jakou: 8 

 
 

G. Identifikace 
 
Na závěr, prosím, ještě několik dalších údajů o Vás a Vaší domácnosti, které jsou potřebné pro 
statistické zpracování celého šetření. 

G.1  V jakém typu zástavby bydlíte?  

Historická část obce/města (náměstí) 1 

Sídliště 2 

Řadovky/bytovky 3 

Zástavba rodinných domků – starší zástavba 4 

Zástavba rodinných domků – novostavby na okraji obce/města 5 

G.2  Mohu se Vás zeptat na jméno ulice, ve které bydlíte?  PŘÍPADNĚ RESPONDENTA 

UPOZORNĚTE, ŽE SE JEDNÁ O INFORMACI, KTERÁ NÁM POMŮŽE ZJIŠTĚNÉ NÁZORY POROVNAT SE 

STATISTKOU SPÁCHANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ.   

Vypište jméno ulice:  1 

Odmítl/a uvést 2 

G.3   Jaký je Váš rodinný stav? 

svobodný/á 1 

ženatý/vdaná 2 

rozvedený/á 3 

ovdovělý/á 4 

G.4   Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní 1 

Vyučen (a)/střední bez maturity 2 

úplné střední s maturitou 3 

vyšší odborné 4 

vysokoškolské 5 

 
 

G.5  Jaké je Vaše zaměstnání? 

Nečíst! Nechte volně jmenovat a následně označte danou kategorii korespondující 
s respondentovou odpovědí. 

 žena v domácnosti/ na mateřské dovolené 1 

 Důchodce 2 
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 Studující 3 

 nezaměstnaný 4 

 dělník nekvalifikovaný 5 

 dělník kvalifikovaný 6 

 nižší administrativní pracovník 7 

 nižší odborný pracovník 8 

 vedoucí administrativně-technický pracovník 9 

 vysokoškolský odborný a vědecký pracovník (učitel, lékař, právník ap.) 10 

 soukromý podnikatel 11 

 Ostatní 12 

G.6  Do které z následujících zaměstnaneckých skupin byste se zařadil/a Stačí, když mi 
sdělíte písmeno té kategorie, kam spadáte (PŘEDLOŽIT KARTU Č. 1!) 

A nejvýše postavený řídící pracovník 1 

B kvalifikovaný vedoucí pracovník s vysokou zodpovědností 2 

C1 jiný nemanuálně pracující vesměs s vyšším vzděláním 3 

C2 vyučený manuálně pracující, pracující samostatně, často se zodpovědností za další 
osoby 

4 

D nekvalifikovaný manuálně pracující 5 

E osoby závislé pouze na důchodu, státním příspěvku nebo bez pravidelného příjmu 6 

G.7  Mohu se Vás zeptat, jak dlouho v Sokolově bydlíte? 

Méně než 5 let 1 

5 – 10 let 2 

10 – 20 let 3 

Více než 20 let 4 

Narozen/a v obci/městě 5 

G.8  Mohl/a byste mi, prosím, sdělit celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti, 
tedy včetně důchodů, mateřských příspěvků, stipendií atp.?  

Stačí, když mi sdělíte písmeno té kategorie, kam spadáte (předložit kartu č. 2!) 

A do 6.000,- Kč 1 

B 6.001 - 8.000,- Kč 2 

C 8.001 - 10.000,- Kč 3 

D 10.001 - 12.000,- Kč 4 

E 12.001 - 14.000,- Kč 5 

F 14.001 - 17.000,- Kč 6 

G 17.001 - 20.000,- Kč 7 

H 20.001 - 25.000,- Kč 8 

I 25.001 - 35.000,- Kč 9 

J 35.001 - 50.000,- Kč 10 

K 50.001 Kč a více 11 

98 Neví 98 

99 Odmítl/a uvést 99 

 
 

(Nyní poděkujte a rozloučte se) 
 


