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1  Charakteristika diagnostické metody 

Výzkum se uskutečnil na území města Sokolova formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem 

prostřednictvím dotazníku v terénu. Sběr dat probíhal v průběhu měsíců června až listopadu 2018. 

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“) a na Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova probíhající v měsících 

říjen–prosinec 2014 (dále jen „Analýza 2014“).  

Pro účely výzkumné sondy byl využit jako základ dotazník, jenž byl aplikován při Analýze 20111, který 

byl částečně modifikován podle praktických zkušeností z Analýzy 2014 a podle aktuálních požadavků 

zadavatele (celé znění dotazníku je přílohou této zprávy). Společný základ dotazníků umožnil provést 

srovnání výsledků aktuálního šetření s výsledky z let 2011 a 2014 a sledovat, zda dochází v rámci 

časového odstupu k posunu vnímání kriminality a pocitu bezpečí u občanů Sokolova ve sledovaných 

ukazatelích. 

1.1  Odlišnosti dotazníků aktuálního průzkumu a Analýzy 2014 

U otázky C.1 v Obecné části, týkající se vnímání aktuálních společenských problémů, byl rozšířen 

výčet možností o položku Obchod s chudobou (kupčení s byty), a to na žádost zadavatele. 

Obdobně byl rozšířen výčet možností u otázky D.1 v sekci Pocit bezpečí (strach z protiprávního 

jednání) o položky kyberšikana, zneužití na síti a užívání drog. 

Otázka D.42 týkající se problematických míst v Sokolově již nebyla konstruována volně, ale byl 

poskytnut výčet lokalit, kterým by se respondenti raději vyhnuli. Tento výčet byl rozdělen na obecné 

lokality a okolí restaurací. Dotazovaní také měli možnost uvést důvod, proč si na uvedených místech 

nepřipadají bezpečně. 

Výčet možností u otázky D.53 (Do jaké míry považujete následující projevy porušování veřejného 

pořádku v Sokolově za problém?) byl rozšířen o položku prodej drog. 

Otázka F.5 byla přeformulována na Na jaké oblasti by se měla zaměřit nejvíce městské policie?.4 

Otázka F.7 dotazující se na projekty města byla aktualizována dle současných aktivit a zjišťuje znalost 

tří projektů: Asistent prevence kriminality, Senior expres a Notes strážníka Pavla. 

V sekci Identifikace byla vypuštěna otázka G.8 na celkový měsíční příjem domácností. Důvodem byla 

jednak malá ochota respondentů tuto otázku zodpovědět (cca třetina respondentů v Analýze 2014) 

                                                           
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. 
2 V dotazníku Analýzy 2014 byla otázka označena D.5. Rozdíl vznikl tím, že u předchozího dotazníku byla drobná chyba 
v číslování otázek, která byla nyní odstraněna. 
3 V minulém dotazníku otázka označena D.6 – viz předchozí poznámka. 
4 Původní znění otázky bylo F.5  Co by podle Vás mělo být hlavní náplní městské policie? 
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a jednak vysoká pravděpodobnost nepřesnosti tohoto údaje (část respondentů celkový příjem 

domácnosti neznala nebo zaměňovala za svůj vlastní příjem).  

Provedené změny byly učiněny po dohodě se zadavatelem. Jejich cílem bylo lépe zmapovat danou 

problematiku, ale zároveň nevyloučit srovnání výsledků aktuálního průzkumu a Analýzy 2014, resp. 

Analýzy 2011.  
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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. 

Vyhodnocení složení respondentů dle dalších kritérií (bydliště, vzdělání, typ zaměstnání apod.) bylo 

použito pro zkoumání, zda mezi zjištěnými hodnotami v jednotlivých kapitolách dotazníkové sondy 

a začlenění respondentů existují vztahy. Prověřované korelace však nejsou příliš průkazné. Pearsonův 

korelační koeficient R se pohyboval zpravidla pod hodnotou 0,20, což odpovídá velmi slabé závislosti. 

Jednotlivé korelace jsou uvedeny u příslušných kapitol. 

 

V rámci šetření 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. Předpis 

počtů respondentů v jednotlivých kvótních skupinách byl dodán zadavatelem. Další rozložení 

respondentů již vyplynulo z poskytnutých odpovědí.  

 

vzdělání počet % 

základní 53 13,25% 

vyučen bez maturity 123 30,75% 

úplné střední s maturitou 163 40,75% 

vyšší odborné 19 4,75% 

vysokoškolské 42 10,50% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 2 Struktura respondentů dle dosaženého vzdělání 
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rodinný stav počet % 

svobodný 115 28,75% 

ženatý/vdaná 177 44,25% 

rozvedený 68 17,00% 

ovdovělý 40 10,00% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 3 Struktura respondentů dle rodinného stavu 

 

zaměstnání počet % 

žena v domácnosti nebo na MD 19 4,75% 

důchodce 96 24,00% 

studující 42 10,50% 

nezaměstnaný 17 4,25% 

dělník nekvalifikovaný 34 8,50% 

dělník kvalifikovaný 53 13,25% 

nižší administrativní pracovník 27 6,75% 

nižší odborný pracovník 18 4,50% 

vedoucí administrativně tech. prac. 15 3,75% 

vysokoškolský odborný a věd. prac. 16 4,00% 

soukromý podnikatel 32 8,00% 

ostatní 31 7,75% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 4 Struktura respondentů dle zaměstnání 

 

zaměstnanecká skupina počet % 

nejvýše postavený řídící pracovník 24 6,00% 

kvalifikovaný vedoucí pracovník  43 10,75% 

jiný nemanuálně prac. s vyš. vzděl. 53 13,25% 

vyučený manuálně pracující 65 16,25% 

nekvalifikovaný manuálně pracující 37 9,25% 

osoby závislé na důchodu 178 44,50% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 5 Struktura respondentů dle zaměstnaneckých skupin 

 

délka pobytu v obci počet % 

méně než 5 let 18 4,50% 

5–10 40 10,00% 

10–20 61 15,25% 

více než 20 122 30,50% 

narozen v obci 159 39,75% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 6 Struktura respondentů dle délky pobytu v obci 
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typ zástavby počet % 

historická část města 29 7,25% 

sídliště 218 54,50% 

řadovky, bytovky 92 23,00% 

rodinné domky - starší zástavba 42 10,50% 

rodinné domky - novostavby 19 4,75% 

CELKEM 400 100,00% 

Tabulka č. 7 Struktura respondentů dle typu zástavby (bydliště) 

 

V tabulce č. 8 je uvedena struktura respondentů z pohledu bydliště – ulice, ve které žijí5. Problém 

této otázky je v relativně širokém spektru odpovědí (dáno volnou konstrukcí dotazu), které 

ve výsledku jsou ze statistického pohledu nevýznamné (jedná se o jednotky výskytu). Z tohoto 

důvodu ani korelace vztažené k místu bydliště nedosáhly v žádné sledované položce hodnoty 

nad R = 0,09. Pokud se bude v budoucnu realizovat další dotazníková sonda, doporučujeme 

specifikovat otázku G.2 obdobně, jako byla modifikována otázka D.4, a nechat respondenty vybírat 

z předepsaných oblastí. 

Druhou komplikací této otázky je vysoké procento respondentů, kteří odmítli bydliště uvést – 90 

respondentů, což představuje 22,50 % z celkového počtu dotazovaných. Oproti Analýze 20146 je to 

sice méně (v minulém průzkumu byl počet odmítnutí roven 100, tedy přesně 25 %), avšak stále jde 

o poměr, který porovnání zjištěných položek s místem bydliště komplikuje. 

Za zajímavé lze uvést, že více se tentokrát zdráhali uvést své bydliště muži (29,17 % mužů oproti 

16,35 % žen), zatímco v Analýze 2014 bylo odmítnutí častější u žen (26,44 % žen oproti 23,44 % 

mužů).  

 

ulice bydliště počet % 

Křižíkova 21 6,84% 

Vítězná 21 6,84% 

Spartakiádní 19 6,19% 

Švabinského 18 5,86% 

Heyrovského 15 4,89% 

Jelínkova 14 4,56% 

Karla Čapka 14 4,56% 

Sokolovská 13 4,23% 

Alšova 12 3,91% 

Kosmonautů 9 2,93% 

Marie Majerové 9 2,93% 

Mánesova 8 2,61% 

                                                           
5 Jméno ulice bylo zjišťováno otázkou G.2, jejíž znění bylo: „Mohu se vás zeptat na jméno ulice, ve které bydlíte?“ 
s tím, že dotazující byl instruován, aby respondenta upozornil, že se jedná o informaci, která pomůže zjištěné názory 
porovnat se statistkou spáchaných trestných činů v místě bydliště. 
6 Výsledky nelze srovnávat s Analýzou 2011, neboť ačkoli v dotazníku byla položka na zjištění místa bydliště zahrnuta, 
ve výsledné zprávě vyhodnocována nebyla. 
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ulice bydliště počet % 

Atletická 7 2,28% 

náměstí Budovatelů 7 2,28% 

Slovenská 7 2,28% 

Jiřího z Poděbrad 6 1,95% 

Kraslická 6 1,95% 

Slavíčkova 6 1,95% 

K. H. Borovského 5 1,63% 

Křížová 5 1,63% 

Poláčkova 5 1,63% 

Běžecká 4 1,30% 

Husitská 4 1,30% 

Rokycanova 4 1,30% 

Seifertova 4 1,30% 

Staré náměstí 4 1,30% 

Jednoty 3 0,98% 

Nádražní 3 0,98% 

Slezská 3 0,98% 

Stará Ovčárna 3 0,98% 

Boženy Němcové 2 0,65% 

Dr. Kocourka 2 0,65% 

Gagarinova 2 0,65% 

Hornická 2 0,65% 

Hvězdoslavova 2 0,65% 

J. K. Tyla 2 0,65% 

Košická 2 0,65% 

Lidické nábřeží 2 0,65% 

Luční 2 0,65% 

Malé náměstí 2 0,65% 

Mičurinova 2 0,65% 

Pionýrů 2 0,65% 

U Háječku 2 0,65% 

Vítkovská 2 0,65% 

Wolkerova 2 0,65% 

Závodu míru 2 0,65% 

Divadelní ulice 1 0,33% 

Dukelská 1 0,33% 

Dvořákova 1 0,33% 

Jarošova 1 0,33% 

Javorová 1 0,33% 

Kališnická 1 0,33% 

Michal 1 0,33% 

Obec Ležáky 1 0,33% 

Odboje 1 0,33% 

Petra Bezruče 1 0,33% 

Plzeňská 1 0,33% 

Smetanova 1 0,33% 
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ulice bydliště počet % 

Školní 1 0,33% 

Tovární 1 0,33% 

Trocnovská 1 0,33% 

Vrchlického 1 0,33% 

Tabulka č. 8 Struktura respondentů dle adresy bydliště 

 

Z odpovědí vyplývá, že nejvíce respondentů bylo z ulic Křižíkova, Vítězná, Spartakiádní, Švabinského 

a Heyrovského. Jelikož jde o ulice v husté zástavbě (sídliště), lze vyšší počet respondentů z těchto ulic 

považovat za odpovídající skutečnému rozložení a ze statistického hlediska zůstává zkoumaný vzorek 

relevantní. 
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3  Detailní položková analýza 

3.1  Zneklidnění společenskými problémy (otázka C.1)7 

společenský problém 
vážený průměr 

σ8 medián 
celkem muži ženy 

1 zdravotnictví 3,85 3,88 3,82 1,77 4 

2 ekonomika, živ. úroveň 3,90 3,85 3,94 1,55 4 

3 životní prostředí 3,81 3,72 3,89 1,61 4 

4 kriminalita 4,33 4,20 4,45 1,67 4 

5 nezaměstnanost 3,83 3,67 3,98 1,95 4 

6 politická situace 4,33 4,36 4,30 1,78 4 

7 přistěhovalectví 4,01 3,89 4,12 2,03 4 

8 školství 3,28 3,40 3,16 1,58 3 

9 obchod s chudobou 4,89 4,73 5,03 1,95 5 

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 obchod 

s chudobou. Medián v této položce otázky C.1 dosahuje hodnoty 5, což představuje mírně 

nadprůměrné znepokojení. Tato položka v předchozích průzkumech nebyla zařazena. V poslední 

době však má úroveň tohoto problému v Sokolově rostoucí tendenci, což bylo zmiňováno 

                                                           
7 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. 
8 Směrodatná odchylka. 
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i ve sdělovacích prostředcích9. Proto byl výčet rozšířen. Výsledky průzkumu prokazují, že premisy 

vedoucí k zařazení této položky do zkoumaného výčtu společenských problémů byly správné. 

Na druhém místě skončila shodně politická situace a kriminalita. Hodnoty váženého průměru přes 4 

dosáhlo ještě přistěhovalectví. Poslední jmenovaná položka však je mezi respondenty vnímána velmi 

rozdílně. Směrodatná odchylka, která vyjadřuje nestejnorodost odpovědí, překročila hodnotu 2. 

Za nejméně problematické s relativně vysokou mírou shody bylo označeno školství. Také životní 

prostředí je vnímáno jako méně závažný problém. V oblasti zatížené důlní činností a chemickou 

továrnou v centru města je to poměrně zajímavý výsledek. 

 

 

Graf č. 2 Zneklidnění společenskými problémy – srovnání výsledků z předchozích průzkumů 

 

Oproti předchozím analýzám kleslo mezi obyvateli Sokolova znepokojení nezaměstnaností, která byla 

nyní až na sedmém místě, zatímco v obou předchozích případech vítězila. Naopak kriminalita 

a politická situace byla i v minulých průzkumech vnímána velmi negativně, stejně jako školství pak 

na opačném pólu kladně. 

                                                           
9 Dostupné z: https://vary.idnes.cz/obchod-s-chudobou-doplatek-na-bydleni-opatreni-najemne-radnice-sokolov-1mg-
/vary-zpravy.aspx?c=A171024_360075_vary-zpravy_ba [cit. 05.12.2018]. 
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3.2  Vnímání vývoje kriminality v posledních 5 letech (otázka C.2)10 

 

vývoj 
kriminality 

ČR Karlovarský kraj Sokolov 

počet % počet % počet % 

snižuje 91 22,75% 93 23,25% 89 22,25% 

je stejná 140 35,00% 141 35,25% 141 35,25% 

zvyšuje 145 36,25% 141 35,25% 142 35,50% 

neví 24 6,00% 25 6,25% 28 7,00% 

Tabulka č. 10 Hodnocení vývoje kriminality 

 

 

Graf č. 3 Hodnocení vývoje kriminality 

 
 

Zatímco v Analýze 2014 byly mezi vnímáním vývoje kriminality v rámci ČR, Karlovarského kraje 

a města Sokolova markantní rozdíly (např. jako zvyšující se označilo vývoj kriminality v ČR 58,75 % 

oproti 42,25 % v Sokolově), tentokrát byly výsledky téměř identické. Porovnáme-li však výsledky 

v položce vnímání vývoje kriminality v Sokolově mezi jednotlivými průzkumy, lze konstatovat 

pozitivní vývoj. Zatímco v Analýze 2011 vnímala více než polovina respondentů vývoj kriminality jako 

rostoucí, nyní je již podíl takových odpovědí pouze na třetině. Na celou jednu pětinu pak vzrostl počet 

těch, kteří označili vývoj kriminality jako klesající, což je oproti předchozímu průzkumu nárůst 

dvojnásobný. 

 

                                                           
10 Znění otázky C.2: Máte pocit, že se míra kriminality v posledních pěti letech snižuje, zvyšuje, nebo je stejná?  Jedná 
se čistě o váš pocit, nikoli reálný odhad. 
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Graf č. 4 Hodnocení vývoje kriminality v Sokolově – srovnání průzkumů 

 

3.3  Znepokojení kriminalitou v Sokolově (otázka C.3)11 

Z tabulky č. 11 lze vyčíst, že znepokojení kriminalitou v Sokolově je na průměru – tomu odpovídá 

medián 4 ze sedmibodové škály. Směrodatná odchylka 1,63 nepředstavuje výraznější disproporce 

v odpovědích jednotlivých respondentů. 

 

vážený průměr 
σ medián 

celkem muži ženy 

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

Tabulka č. 11 Znepokojení kriminalitou v Sokolově 

 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 12 a grafu č. 5, by bylo možno usuzovat, že nejvíce jsou 

kriminalitou znepokojeny ženy, a to na protilehlých hranicích sledované škály – tedy ve věkové 

skupině 15–19 a rovněž ve věkové skupině nad 60 let. Naproti tomu nejméně vážně vnímají 

kriminalitu muži ve věku mezi 20 a 29 lety. Zajímavý je výsledek ve věkové skupině 30–44 let, kde 

jsou kriminalitou znepokojeni více muži než ženy. Největší disproporce mezi muži a ženami 

ve znepokojení kriminalitou je ve věkové skupině 15–19 let, kde rozdíl činí v průměru více než jeden 

bod v hodnotící škále. 

Vypočtená korelace mezi kombinací věku a pohlaví na straně jedné a vnímání kriminality v Sokolově 

na straně druhé dosahuje hodnoty pouze R = 0,14, což odpovídá velmi slabé závislosti. Výše popsané 

srovnání je tedy nutno brát spíše orientačně. 

 

 

                                                           
11 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". 
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věková 
skupina 

celkem muži ženy 

15-19 4,00 3,42 4,64 

20-29 3,68 3,38 4,00 

30-44 4,15 4,17 4,13 

45-59 3,92 3,83 4,00 

60 a více 4,54 4,29 4,73 

Tabulka č. 12 Znepokojení kriminalitou v Sokolově dle věkových skupin (vážený průměr) 

 

 

Graf č. 5 Znepokojení kriminalitou v Sokolově dle věkových skupin 

 

Hodnocení korelace u otázky C.3 bylo vypočteno i samostatně pro pohlaví (R = 0,10) a pro věk 

(R = 0,12). Překvapivě tedy je znepokojení kriminalitou méně závislé na pohlaví než na věku.  

V grafu č. 6 je srovnáno vnímání kriminality v jednotlivých průzkumech. Je zřejmé, že v Analýze 2011 

byla kriminalita v Sokolově vnímána jako znepokojivější než v průzkumech následujících. 

 

Graf č. 6 Znepokojení kriminalitou v Sokolově – srovnání průzkumů 
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Pokud porovnáme odpovědi respondentů u otázky C.1 – položky 4 (Kriminalita) a odpovědi 

na znepokojení kriminalitou v Sokolově, v převážné většině jsou vyjádření koherentní – ve 156 

případech jsou hodnocení identická, ve 142 případech se liší o 1 bod a v 76 případech o 2 body.  

3.4  Strach z protiprávního jednání (otázka D.1)12  

kategorie protiprávního jednání 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

1 krádež vozidla a krádež věcí z vozidla 3,95 4,01 3,89 1,78 4 

2 fyzické napadení 4,27 3,88 4,63 1,77 4 

3 krádež vloupáním do domu/bytu 4,21 3,93 4,47 1,75 4 

4 vražda 3,25 2,88 3,60 2,02 3 

5 podvod 4,44 4,16 4,69 1,70 4 

6 sexuální obtěžování 3,46 2,69 4,17 2,02 3 

7 vandalismus 4,69 4,46 4,90 1,76 5 

8 kapesní krádež, jiná drobná krádež  4,23 3,96 4,49 1,67 4 

9 loupežné/násilné přepadení 4,05 3,72 4,36 1,75 4 

10 vydírání 3,54 3,42 3,65 1,76 3 

11 zneužití osobních dat 3,93 3,81 4,03 1,92 4 

12 znásilnění 3,36 2,71 3,96 2,20 3 

13 týrání, šikanování 3,90 3,59 4,18 2,05 4 

14 protiprávní jednání na internetu 3,75 3,64 3,86 1,91 4 

15 kyberšikana, zneužití na síti 3,95 3,78 4,10 2,08 4 

16 užívání drog 5,07 5,06 5,08 2,03 6 

Tabulka č. 13 Strach z protiprávního jednání 

 

Tabulka č. 13 obsahuje vyhodnocení otázky týkající se strachu obyvatel z protiprávního jednání. 

Oproti předchozím průzkumům byly doplněny položky 15 – kyberšikana, zneužití na síti a 16 – užívání 

drog. Doplnění zejména druhé jmenované položky se ukázalo jako velmi vhodné, neboť užívání drog 

bylo vyhodnoceno jednoznačně jako nejcitlivější problém u zkoumaného vzorku obyvatel.  

                                                           
12 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". 
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Graf č. 7 Strach z protiprávního jednání (vážený průměr) 

 

Druhá nově zařazená položka se v celkovém vnímání zařadila na 9. místo. Nutno však upozornit 

na skutečnost, že zejména starší respondenti si pod pojmem kyberšikana neuměli nic představit 

a vzhledem k tomu, že velmi často ani nepoužívají počítač ve svém životě, v odpovědích udávali 

hodnotu 1 (vůbec nemám strach), což celkový výsledek učinilo méně vypovídajícím. 

Tato část průzkumu vykazovala největší rozdíly v hodnocení u mužů a u žen. To samozřejmě souvisí 

hlavně s položkami znásilnění a sexuální obtěžování, které bylo logicky u mužů hodnoceno výrazně 

níže. Nicméně s výjimkou hodnocení položky „krádež vozidla, krádež věcí z vozidla“, u níž vstupuje 

do rozhodování převážně mužský osobní vztah k vlastnímu automobilu, vychází vyšší hodnocení 

ženami u všech možností. Odlišnosti v hodnocení otázky D.1 mezi respondenty různého pohlaví jsou 

patrné z grafu č. 8. 
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Graf č. 8 Strach z protiprávního jednání dle pohlaví 

 

Pokud porovnáme výsledky hodnocení v rámci jednotlivých průzkumů, lze konstatovat víceméně 

shodu mezi současnou sondou a Analýzou 2014.  Ve všech průzkumech se na prvních místech 

objevuje vandalismus, z čehož je možné usuzovat, že se občané Sokolova s touto formou 

protiprávního jednání setkávají velmi často. Zajímavé je vyhodnocení položky „vražda“. Oproti 

Analýze 2011, kdy byla vyhodnocena ještě jako 9., se v obou následujících průzkumech objevila 

na posledním místě. To by napovídalo tomu, že občané Sokolova vnímají své město z pohledu obavy 

o svůj život jako bezpečné. 
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Graf č. 9 Strach z protiprávního jednání – srovnání mezi průzkumy 

 

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

 

vážený průměr 
σ medián 

celkem muži ženy 

3,82 3,07 4,52 2,01 4 

Tabulka č. 14 Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště 

 

Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště je méně negativní, než znepokojení kriminalitou v Sokolově 

(viz vyhodnocení otázky C.3), avšak je to způsobeno zejména nižším hodnocením u mužů. Tedy rozdíl 

v hodnocení se u různých pohlaví výrazněji liší, což se projevuje i vyšší hodnotou směrodatné 

                                                           
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“. 

5,07

4,69

4,44

4,27

4,23

4,21

4,05

3,95

3,95

3,93

3,90

3,75

3,54

3,46

3,36

3,25

4,59

4,18

4,31

4,36

4,22

4,40

3,65

3,97

3,59

3,50

3,34

3,23

3,21

3,00

5,55

4,94

4,45

4,62

4,65

4,52

4,00

4,32

3,63

3,68

3,55

3,02

3,05

3,69

užívání drog

vandalismus

podvod

fyzické napadení

kapesní krádež, jiná drobná krádež

krádež vloupáním do domu, bytu, chaty či
chalupy

loupežné/násilné přepadení

krádež vozidla a krádež věcí z vozidla

kyberšikana, zneužití na síti

zneužití osobních dat

týrání, šikanování

protiprávní jednání páchané prostřednictvím
internetu

vydírání

sexuální obtěžování

znásilnění

vražda

2018

2014

2011



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2018 
 

 
21/59 

odchylky. Závislost hodnocení pocitu bezpečí v okolí bydliště na pohlaví potvrzuje i korelační 

koeficient, který v tomto případě činí R = 0,35, což představuje střední závislost. Z grafu č. 10 je 

patrné, že ženy se ve svém hodnocení opravdu významně lišily. Zejména ve věkové skupině 15–19 let 

byl rozdíl téměř 2,5 bodu. Nejméně se v okolí bydliště bojí muži ve věku od 20 do 29 let, nejvíce ženy 

mezi 15 a 19 lety. 

 

 

Graf č. 10 Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště podle věku a pohlaví 

 
U této otázky byla zjištěna, sice slabá, avšak zajímavá závislost odpovědí na dosaženém vzdělání. 

Korelační koeficient nabývá hodnoty R = –0,12, což znamená, že více se v okolí svého bydliště bojí 

obyvatelé s nižším vzděláním.  

Při srovnání odpovědí s předchozími průzkumy je zřejmé, že celkové vnímání rizikovosti okolí bydliště 

od minulých hodnocení kleslo.  

 

 

Graf č. 11 Vnímání pocitu bezpečí v okolí bydliště – srovnání mezi průzkumy 

 

Obdobně jako v Analýze 2014 bylo prověřováno, zda může souviset pocit bezpečí v okolí bydliště 

s typem zástavby nebo přímo s uvedenou ulicí místa bydliště respondenta. Ani tentokrát však tuto 

hypotézu nelze ze zpracovávaných dat potvrdit. Statisticky se data chovají jako nezávislá (Pearsonův 

korelační koeficient závislosti typu zástavby a pocitu bezpečí činí R = 0,06, závislosti místa bydliště 

a pocitu bezpečí R = 0,04).  
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3.6  Strach ze skupin obyvatel (otázka D.3)14 

 

  ano ne neví 

 počet % počet % počet % 

muži 121 30,25 61 15,25 10 2,50 

ženy 188 47,00 19 4,75 1 0,25 

celkem 309 77,25 80 20,00 11 2,75 

Tabulka č. 15 Strach z určitých skupin obyvatelstva 

 

309 respondentů, což představuje 77,25 % dotázaných, uvedlo, že má strach z určité skupiny 

obyvatel. Ve srovnání s Analýzou 2014 došlo k poklesu odpovědí potvrzujících strach z určitých skupin 

obyvatel, avšak v Analýze 2011 bylo kladných odpovědí ještě o 5 % méně.   

 

Graf č. 12 Strach ze skupin obyvatel – srovnání mezi průzkumy 

 

Strach z určitých skupin obyvatel přiznávaly nejčastěji ženy nad 60 let věku, nejméně často pak muži 

v rozmezí 15–19 let (výpočet korelačního koeficientu však prokazuje opět pouze slabou závislost mezi 

strachem ze skupin obyvatel a kombinací věku a pohlaví – R = 0,14).  

 

Graf č. 13 Strach ze skupin obyvatel dle věku a pohlaví 

                                                           
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 266 86,08 66,50 

drogově závislí 174 56,31 43,50 

opilci 149 48,22 37,25 

bezdomovci 129 41,75 32,25 

trestané osoby 64 20,71 16,00 

party teenagerů/výrostků 59 19,09 14,75 

duševně nemocní 47 15,21 11,75 

muslimové 33 10,68 8,25 

mafie/organizovaný zločin 25 8,09 6,25 

Vietnamci 23 7,44 5,75 

pravicoví extremisté 12 3,88 3,00 

levicoví extremisté 9 2,91 2,25 

občané býv. Jugoslávie 7 2,27 1,75 

občané býv. SSSR 5 1,62 1,25 

Tabulka č. 16 Strach z jednotlivých skupin obyvatel 

 

V tabulce č. 16 je uveden výčet skupin obyvatel, u kterých respondenti vyjádřili svou obavu. Skupiny 

obyvatel jsou seřazeny podle počtu výskytů kladných odpovědí.  

Shodně s předchozími průzkumy jsou nejobávanější skupinou Romové. Rovněž na druhém až čtvrtém 

místě jsou shodně drogově závislí, opilci a bezdomovci, pouze se v předchozích průzkumech měnilo 

u těchto skupin pořadí. U všech třech zmiňovaných skupin se však oproti předchozím průzkumům 

zvýšil počet výskytů v absolutním čísle. Zejména z drogově závislých a z bezdomovců lze zaznamenat 

u obyvatel Sokolova dlouhodobý nárůst obav. 

 

                                                           
15 Procentuální vyjádření se vztahuje k počtu respondentů uvádějících obavu ze skupiny obyvatel (počet 309). 
16 Procentuální vyjádření vztažené k celkovému počtu respondentů. 
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 2018 2014 2011 

Romové 266 66,50 % 304 76,00 % 272 65,38 % 

drogově závislí 174 43,50 % 119 29,75 % 67 16,11 % 

opilci 149 37,25 % 131 32,75 % 60 14,42 % 

bezdomovci 129 32,25 % 81 20,25 % 62 14,90 % 

trestané osoby 64 16,00 % 57 14,25 % 15 3,61 % 

party teenagerů 59 14,75 % 79 19,75 % 19 4,57 % 

duševně nemocní 47 11,75 % 29 7,25 % 5 1,20 % 

muslimové 33 8,25 % 37 9,25 % 4 0,96 % 

organizovaný zločin 25 6,25 % 37 9,25 % 9 2,16 % 

Vietnamci 23 5,75 % 14 3,50 % 8 1,92 % 

pravicoví extremisté 12 3,00 % 12 3,00 % 16 3,85 % 

levicoví extremisté 9 2,25 % 6 1,50 % 15 3,61 % 

občané býv. Jugoslávie 7 1,75 % 8 2,00 % 3 0,72 % 

občané býv. SSSR 5 1,25 % 25 6,25 % 31 7,45 % 

Tabulka č. 17 Strach z jednotlivých skupin obyvatel – srovnání průzkumů 

 

Kromě výše uvedených skupin obyvatel se v odpovědích objevovaly i další, které byly volně 

doplňovány v dotazníku (celkem 13 případů). Četnost byla však natolik nízká (převážně byly zmíněny 

pouze jednou, nejvýše dvakrát), že jako statisticky nevýznamné nebyly do vyhodnocení zahrnuty. 

3.7  Nebezpečné lokality (otázka D.4)17  

Otázka D.4 byla konstruována mírně odlišně od předchozích dvou průzkumů. Zatímco dříve byli 

respondenti tázání na obavu z lokality v okolí bydliště a tuto lokalitu měli volně jmenovat, nyní byl 

vytvořen výčet oblastí, které zadavatel považuje za problémové, a dotazovaní určovali, která 

z uvedených částí města se jim jeví jako nebezpečná. Navíc měli sdělit důvod, proč se v této lokalitě 

necítí dobře. Oblasti byly rozděleny na dvě sekce – obecné části města a okolí restaurací. 

 

  ano ne 

 počet % počet % 

muži 163 84,90 29 15,10 

ženy 189 90,87 19 9,13 

celkem 352 88,00 48 12,00 

Tabulka č. 18 Nebezpečné lokality 

 

Zatímco v Analýze 2014 uvedlo nebezpečnou lokalitu 240 respondentů (60 %), byly tentokrát získány 

informace o obavách od 352 dotazovaných (88 %). Usuzujeme, že je to způsobeno právě konstrukcí 

dotazu, neboť při porovnání odpovědí u ostatních dotazů nic nenasvědčuje tomu, že by prudce rostla 

obava obyvatel Sokolova. 

                                                           
17 Znění otázky D.4: Kterou z uvedených lokalit města Sokolova považujete za problémovou natolik, že byste se jí 
z obav o vlastní bezpečnost pozdě večer či v noci raději vyhnul/a? Uveďte i důvod. 
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3.7.1  Obecné lokality 

Za rizikovou oblast považuje absolutně nejvíce respondentů nádraží ČD, ČSAD terminál, jak ukazuje 

tabulka č. 19. Problém zde vidí téměř tři čtvrtiny respondentů. 

 

lokalita četnost % 

nádraží ČD, ČSAD terminál 292 73,00 % 

okolí kina ALFA 134 33,50 % 

Husovy sady (zámecký park) 113 28,25 % 

okolí hřbitova 101 25,25 % 

areál Bohemie 92 23,00 % 

nákupní centrum TESCO 62 15,50 % 

okolí pošty 5 59 14,75 % 

okolí hypermarketu Billa 45 11,25 % 

dětské hřiště u 8. ZŠ (Křižíkova) 38 9,50 % 

ulice Jelínkova 36 9,00 % 

TJ Baník Sokolov (skatepark) 26 6,50 % 

okolí kláštera 24 6,00 % 

u koupaliště 15 3,75 % 

Penny Market (Závodu míru) 9 2,25 % 

dětské hřiště u 6. ZŠ (Švabinského) 7 1,75 % 

Tabulka č. 19 Výčet nebezpečných lokalit (obecné oblasti) 

Obrázek č. 1 Mapa lokality okolí nádraží ČD, ČSAD terminál  

 

Nejčastější důvody vnímání nádraží jako rizikové oblasti jsou uvedeny v tabulce č. 20. Občané 

Sokolova mají obavy zejména z Romů, kteří se v této lokalitě sdružují. Jsou známy i případy, kdy 
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ze strany Romů došlo skutečně k napadení občanů spojené s oloupením napadeného, není však 

zřejmé, zda je tato skutečnost mezi občany obecně známa. Není proto možno s jistotou určit, zda 

velké množství identifikace problému v podobě skupiny Romů je skutečně vyvoláno negativní 

zkušeností, nebo pouze nepříjemným pocitem ohrožení, který odráží obecně záporný názor 

na romskou menšinu ve společnosti.  

 

(celkem) (292)  
Romové 227 77,74 % 

bezdomovci 49 16,78 % 

opilci 26 8,90 % 

nepřizpůsobiví 18 6,16 % 

drogově závislí 13 4,45 % 

přepadení 11 3,77 % 

Tabulka č. 20 Důvod obav v lokalitě nádraží ČD, ČSAD terminál 

 

Dalšími nejčastěji zmiňovanými lokalitami, kde se občané necítí bezpečně, jsou okolí kina Alfa, 

Husovy sady (zámecký park), okolí hřbitova a areál Bohemie.  

 

 

Obrázek č. 2 Mapa lokality okolí kina Alfa 
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(celkem) (134)  
Romové 121 90,30 % 

drogově závislí 5 3,73 % 

přepadení 5 3,73 % 

teenageři (skupiny výrostků) 4 2,99 % 

Tabulka č. 21 Důvod obav v lokalitě okolí kina Alfa 

 

Jak je zřejmé z obrázku č. 2, v okolí kina Alfa se nachází Heyrovského ulice, která je dlouhodobě 

vnímána jako místo soustředěného pobytu romských rodin. V minulosti se toto místo vyznačovalo 

vybydlenými domy, extrémním nepořádkem a velkým pohybem skupin Romů. V současnosti se 

situace v této lokalitě výrazně zlepšila, zejména rekonstrukcí některých budov. Přes tento posun 

k lepšímu se vnímání lokality jako nebezpečné nezměnilo.  

 

 

Obrázek č. 3 Mapa lokality Husovy sady (zámecký park) 
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(celkem) (113)  
přepadení 39 34,51 % 

bezdomovci 27 23,89 % 

drogově závislí 19 16,81 % 

tma - neosvětleno 9 7,96 % 

neidentifikovatelné nebezpečí (špatný pocit) 8 7,08 % 

opilci 5 4,42 % 

Tabulka č. 22 Důvod obav v lokalitě Husovy sady (zámecký park) 

 

Lokalita Husovy sady a zámecký park je tvořena zejména stromovím, které je potenciální skrýší 

pro možného útočníka. Ačkoli případy napadení nejsou v této lokalitě v poslední době nijak obvyklé, 

vyvolává podle všeho toto místo nepříjemný pocit. Za logickou je na druhé straně nutno vnímat 

obavu z bezdomovců, kteří si v keřových porostech často vytvářejí místo pro přespání. Také užívání 

drog není v této lokalitě výjimkou a evidentně tento fakt občané Sokolova vnímají jako problém. 

 

 

Obrázek č. 4 Mapa lokality okolí hřbitova 
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(celkem) (101)  
Romové 69 68,32 % 

nepřizpůsobiví 7 6,93 % 

opilci 7 6,93 % 

drogově závislí 6 5,94 % 

neidentifikovatelné nebezpečí (špatný pocit) 6 5,94 % 

přepadení 6 5,94 % 

Tabulka č. 23 Důvod obav v lokalitě okolí hřbitova 

 

Oblast kolem hřbitova zahrnuje ulici Heyrovského, o které již byla zmínka v souvislosti s okolím kina 

Alfa. Proto není překvapující, že i v této lokalitě je jako největší problém vnímáno srocování romských 

skupin.  

 

 

Obrázek č. 5 Mapa lokality areál Bohemia 

 

Areál Bohemia je rozsáhlý lesopark s řadou temných míst (zejména proto, že je zde minimální 

městské osvětlení). Proto je toto místo navštěvováno jednak skupinkami užívajícími omamné látky 

a jednak bezdomovci. Občané bez domova se pak shlukují přes den u supermarketu Billa, který 



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2018 
 

 
30/59 

s areálem bezprostředně sousedí, a žádají po nakupujících peníze. To je vnímáno negativně 

a výsledky průzkumu tyto pocity občanů jednoznačně odrazily. 

 

(celkem) (92)  
drogově závislí 30 32,61 % 

bezdomovci 29 31,52 % 

opilci 16 17,39 % 

Romové 12 13,04 % 

přepadení 9 9,78 % 

neudržované prostředí, vyloučená lokalita 7 7,61 % 

tma - neosvětleno 7 7,61 % 

Tabulka č. 24 Důvod obav v lokalitě areál Bohemia 

 

3.7.2  Okolí restaurací 

Z pohledu bezpečnosti je jako nejproblematičtější vnímáno okolí restaurace Rakev, jak ukazuje 

tabulka č. 25.  

 

okolí restaurace četnost % 

restaurace Rakev 102 25,50 % 

restaurace Dukla 96 24,00 % 

noční klub Bar U Tržnice 46 11,50 % 

restaurace Hamburg 29 7,25 % 

restaurace Alex 16 4,00 % 

restaurace Tereza 14 3,50 % 

restaurace Na Vítězné 14 3,50 % 

restaurace Bažina 8 2,00 % 

Tabulka č. 25 Výčet nebezpečných lokalit (okolí restaurací) 

 

Na obrázku č. 4 je patrné, že restaurace Rakev se nachází na křižovatce ulic Hornická a Heyrovského 

nedaleko městského hřbitova, proto se zde opakuje obava z Romů, jaká byla ze strany respondentů 

uváděna i v okolí hřbitova. Další nejčastější důvody obav jsou uvedeny v tabulce č. 26. 

 

(celkem) (102)  
Romové 57 55,88 % 

opilci 39 38,24 % 

nepřizpůsobiví 6 5,88 % 

bezdomovci 5 4,90 % 

gambleři 4 3,92 % 

Tabulka č. 26 Důvod obav v okolí restaurace U Rakve 
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Lokalitami, kde se občané rovněž necítí bezpečně, jsou okolí restaurace Dukla, nočního klubu Bar 

U Tržnice a restaurace Hamburg.  

 

(celkem) (96)  
opilci 53 55,21 % 

bezdomovci 28 29,17 % 

drogově závislí 18 18,75 % 

Romové 13 13,54 % 

nepřizpůsobiví 6 6,25 % 

Tabulka č. 27 Důvod obav v okolí restaurace Dukla 

 

Sport Bar Dukla (herna) se nachází v Alšově ulici v sídlišti Michal. Dlouhodobě byly na toto místo 

stížnosti, které vedly až k omezení doby provozu tohoto zařízení ze strany města18. Průzkum 

potvrzuje, že toto místo je stále vnímáno ze strany obyvatel Sokolova jako problematické. 

 

(celkem) (46)  
bezdomovci 12 26,09 % 

drogově závislí 11 23,91 % 

opilci 11 23,91 % 

prodej drog 6 13,04 % 

party Vietnamců 5 10,87 % 

Tabulka č. 28 Důvod obav okolí nočního klubu Bar U Tržnice 

 

(celkem) (29)  
opilci 13 44,83 % 

Romové 6 20,69 % 

opilí mladí výrostci 3 10,34 % 

Tabulka č. 29 Důvod obav v okolí restaurace Hamburg 

Vnímání okolí Baru u Tržnice (v centru města nedaleko zámku) a restaurace Hamburg (u plaveckého 

bazénu) coby nebezpečných míst vyplývají zejména z toho, že jde o noční kluby, kde dochází 

ke koncentraci problematických skupin obyvatel v pozdních nočních hodinách. 

3.7.3  Nejčastější důvody obavy občanů ve zkoumaných lokalitách 

 

 lokality restaurace celkem 

Romové 604 79 683 

opilci 92 148 240 

bezdomovci 151 45 196 

drogově závislí 115 42 157 

                                                           
18 Dostupné z: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/mestu-dosla-trpelivost-omezilo-provoz-dvou-heren-
20150304.html [cit. 05.12.2018]. 
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 lokality restaurace celkem 

přepadení 106 3 109 

nepřizpůsobiví 41 16 57 

prodej drog 21 10 31 

neidentifikovatelné nebezpečí (špatný pocit) 24 4 28 

tma – neosvětleno 21 0 21 

nebezpečné skupiny 17 1 18 

teenageři (skupiny výrostků) 16 1 17 

neudržované prostředí, vyloučená lokalita 15 0 15 

opilí mladí výrostci 11 4 15 

individua 6 5 11 

party Vietnamců 4 5 9 

vandalismus 7 1 8 

gembleři 0 5 5 

nezletilí pod vlivem THC 5 0 5 

krádeže 4 0 4 

Tabulka č. 30 Nejčastější uváděný důvod obav 

 

Celkově se v odpovědích u otázky D.4 jako důvody obavy objevovali nejčastěji Romové, opilci, 

bezdomovci a drogově závislí, což koresponduje s vyhodnocením otázky D.3.1 (strach ze skupin 

obyvatel). Přesto lze zaznamenat případy, kdy respondent jako důvod obavy v některé z lokalit uvedl 

určitou skupinu obyvatel, avšak v rámci otázky D.3.1 tuto skupinu jako problematickou neviděl (viz 

tabulka č. 31). 

skupina obyvatel počet rozdílů 

Romové 23 

opilci 60 

bezdomovci 54 

drogově závislí 51 

Tabulka č. 31 Rozdíly hodnocení skupin obyvatel v otázkách D.3.1 a D.4 

 

Za pravděpodobné je možno použít vysvětlení, že respondenti nemají z uvedené skupiny obyvatel 

přímou obavu, ale jejich jednání v příslušné lokalitě za problematické považují. 

3.7.4  Srovnání s předchozími průzkumy 

Předchozí průzkumy obsahovaly otázku D.4 zadanou volnou formou, tedy byli respondenti 

dotazováni obecně na lokalitu v okolí bydliště, kterou měli jmenovat. Otázka neobsahovala důvod 

obav. Proto lze provést srovnání výsledků průzkumu obtížněji, resp. je možno srovnávat pouze 

znepokojení lokalitou. 

Při porovnávání výsledků jednotlivých analýz je nutno zohlednit místopis Sokolova. Výsledky 

z minulých průzkumů jsou totiž odlišné pouze zdánlivě. V Analýze 2014 vycházelo shodně s aktuálním 

průzkumem jako nejproblematičtější lokalita nádraží ČD, avšak nikoli tak výrazně. Druhou 
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nejproblematičtější lokalitou pak byla Divadelní ulice. Tato ulice však bezprostředně sousedí 

s prostorem kolem nádraží. Proto byla do hodnocení respondentů v aktuálním dotazování zahrnuta 

pod společné heslo a s největší pravděpodobností toto spojení pochopili i respondenti. Obdobně při 

srovnání Analýzy 2011 s aktuálním průzkumem se nejčastěji zmiňovaná ulice (Heyrovského) objevila 

tentokrát pouze výjimečně jako místo doplněné nad uvedený výčet. Většina respondentů zahrnula 

totiž uvedenou ulici pod heslo „okolí kina ALFA“, případně pod heslo „okolí hřbitova“. Okolí hřbitova 

pak obsahuje také ulici Hornickou, jež byla v minulých analýzách zmiňována rovněž velmi často. 

Z pohledu statistického zpracování bylo jednoznačně prospěšné problémové lokality předdefinovat, 

aby odpovědi podávaly co do počtu výskytů relevantnější výsledky. 

 

 2018 2014 2011 

nádraží ČD, ČSAD terminál 292 73,00 % 74 18,50 % 31 7,45 % 

okolí kina ALFA 134 33,50 % 22 5,50 % 0 0,00 % 

Husovy sady (zámecký park) 113 28,25 % 30 7,50 % 15 3,61 % 

okolí hřbitova 101 25,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

areál Bohemie 92 23,00 % 6 1,50 % 0 0,00 % 

Divadelní ulice 1 0,25 % 59 14,75 % 60 14,42 % 

Heyrovského ulice 5 1,25 % 25 6,25 % 68 16,35 % 

Hornická ulice 2 0,50 % 25 6,25 % 25 6,01 % 

Sokolovská ulice 2 0,50 % 2 0,50 % 19 4,57 % 

Tabulka č. 32 Znepokojení lokalitami – srovnání průzkumů 

3.8  Projevy porušování veřejného pořádku (otázka D.5)19 

projev 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

1 rušení nočního klidu  4,04 4,08 3,99 1,86 4 

2 volné pobíhání psů, neodklizení psích exkrementů 4,62 4,60 4,63 1,89 5 

3 znečistění veřejného prostranství  4,33 4,11 4,53 1,67 4 

4 neoprávněné zakládání skládek  4,03 3,88 4,17 1,98 4 

5 vandalismus   4,58 4,45 4,70 1,65 5 

6 sprejerství  3,17 3,01 3,31 1,72 3 

7 vzbuzování veřejného pohoršení  3,62 3,24 3,96 1,85 3 

8 bezdomovectví  4,33 4,15 4,50 1,88 4 

9 porušování dopravních předpisů 3,87 3,74 3,98 1,85 4 

10 prodej alkoholu a cigaret mladistvým  4,90 4,95 4,85 1,99 5 

11 protiprávní jednání směřující proti občanskému soužití  3,57 3,35 3,76 1,68 3 

12 přestupky proti majetku (drobné krádeže)  4,08 4,07 4,09 1,61 4 

13 prodej drog 5,46 5,48 5,43 1,71 6 

Tabulka č. 33 Projevy porušování veřejného pořádku 

                                                           
19 Znění otázky D.5: Do jaké míry považujete následující projevy porušování veřejného pořádku v Sokolově 
za problém? Odpovězte mi prosím na stupnici 1–7, kdy 1 znamená „vůbec nepovažuji za problém“ a 7 „považuji 
za velký problém“. 



Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova      2018 
 

 
34/59 

Shodně s odpověďmi na otázku D.1 (strach z protiprávního jednání) je jako nejproblematičtější projev 

porušování veřejného pořádku označen prodej drog, a to jak u mužů, tak u žen. Jde obdobně jako 

u zmíněné otázky D.1 o položku, která se v předchozích průzkumech neobjevovala a byla nyní 

doplněna. 

 

 

Graf č. 14 Projevy porušování veřejného pořádku (vážený průměr) 

 

 

Za velký problém je vnímán prodej alkoholu mladistvým. Tato položka má však zároveň nejvyšší 

směrodatnou odchylku, tedy vykazuje největší rozdíly v hodnocení. Kromě již uvedeného je 

považováno za závažný problém volné pobíhání psů, resp. neodklízení psích exkrementů, 

a vandalismus. U všech tří naposled uvedených položek vychází medián 5.  Zajímavé je, že ačkoli 

vandalismus skončil v hodnocení na čtvrtém místě, sprejerství, jakožto jistý projev vandalismu, je 

vnímáno jako nejméně závažné. 
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 2018 2014 2011 

prodej drog 5,46     

prodej alkoholu a cigaret mladistvým  4,90 4,15 4,15 

volné pobíhání psů, neodklizení psích exkrementů 4,62 4,09 5,15 

vandalismus   4,58 4,54 5,34 

bezdomovectví20 4,33 3,99 3,27 

znečistění veřejného prostranství  4,33 3,87 4,87 

přestupky proti majetku (drobné krádeže)  4,08 4,15 4,42 

rušení nočního klidu  4,04 3,32 3,63 

neoprávněné zakládání skládek  4,03 3,62 3,93 

porušování dopravních předpisů 3,87 3,68 4,09 

vzbuzování veřejného pohoršení (např. pití alkoholu na veřejnosti) 3,62 3,36 3,78 

protiprávní jednání směřující proti občanskému soužití  3,57 3,44 3,07 

sprejerství  3,17 3,26 4,33 

Tabulka č. 34 Projevy porušování veřejného pořádku – srovnání průzkumů 

 

Ve srovnání s předchozími analýzami významně posílilo vnímání problému v podobě prodeje alkoholu 

mladistvým, bezdomovectví a rušení nočního klidu. Již i v Analýze 2014 naopak došlo k poklesu 

hodnocení závažnosti vandalismu a sprejerství.  

 

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

který cítí jako problematický. Této možnosti využilo 18 dotazovaných. Četnost jednotlivých 

doplňovaných projevů porušování veřejného pořádku však nebyla statisticky významná (nejvyššího 

počtu tří výskytů dosáhlo parkování), proto nejsou tyto volby zahrnuty do hodnocení. 

3.9  Viktimizace (otázka E.1)21 

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

17 respondentů, celkový počet trestných činů byl roven 19.  

Ve srovnání předchozími průzkumy došlo k výraznému poklesu počtu obětí – v Analýze 2011 uvedlo 

trestný čin 67 respondentů, v Analýze 2014 to bylo 32 respondentů. 

V tabulce č. 35 je uveden výčet trestných činů, které dotazovaní uvedli. Nejčastěji uváděným 

trestným činem (celkem 8 výskytů) byla krádež. Počty ostatních uváděných trestných činů byly 

marginální (nejvýše 2). 

 

                                                           
20 Namísto bezdomovectví byla v Analýze 2011 použita položka žebrání. Dle zpracovatelů však jsou tyto položky 
obsahově srovnatelné. 
21 Znění otázky E.1: Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí trestného činu? 
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číslo 
třídníku 

trestný čin počet %22 

812 krádež 8 42,11 % 

431 krádež vozidla 2 10,53 % 

611 výtržnictví 2 10,53 % 

201 pokus o znásilnění 2 10,53 % 

181 vydírání 1 5,26 % 

390 krádež vloupáním do ostatních objektů 1 5,26 % 

814 poškozování cizí věci 1 5,26 % 

611 rušení nočního klidu 1 5,26 % 

751 napadení 1 5,26 % 

Tabulka č. 35 Výčet uskutečněných trestných činů 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 36, pouze polovina postižených ohlásila trestný čin Policii ČR. Bylo to 

u trestných činů krádeže, resp. krádeže vozidla, napadení, pokusu o znásilnění a poškozování cizí věci.  

Dva případy (krádež a rušení nočního klidu) byly ohlášeny městské policii. V jednom případě vydírání 

byla informována jiná organizace. V šesti případech byl trestný čin ohlášen pouze nejbližším. Byly to 

krádeže nebo výtržnictví, avšak v jednom případě šlo i o pokus o znásilnění. 

 

místo hlášení trestného činu počet % 

1 policie 11 55,0 % 

2 jiná organizace 1 5,0 % 

3 jenom nejbližší 6 30,0 % 

4 nikomu 0 0,0 % 

5 městská policie 2 10,0 % 

Tabulka č. 36 Místa hlášení trestných činů 

 

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)23 

Celkově lze konstatovat, že spokojenost s prací i důvěra v Policii České republiky je hodnocena 

respondenty spíše kladně s celkovým váženým průměrem 2,92a mediánem na úrovni 3. Velké rozdíly 

nebyly v hodnocení mužů a žen. 

Městská policie je hodnocena neutrálně až kladně, avšak ve srovnání s Policií České republiky hůře.  

 

                                                           
22 Procentuální vyjádření vztaženo k počtu respondentů, kteří uvedli, že byli obětí trestného činu (celk. počet 17). 
23 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. 
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sledovaný údaj 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

spokojenost s prací PČR v Sokolově 2,92 2,97 2,87 1,84 3 

důvěra v práci PČR v Sokolově 2,99 3,07 2,91 1,72 3 

spokojenost s prací MP v Sokolově 3,63 3,91 3,38 1,87 4 

důvěra v práci MP v Sokolově 3,76 3,99 3,55 1,96 4 

Tabulka č. 37 Spokojenost a důvěra v bezpečnostní složky 

 

Jak je zřejmé z grafu č. 1524, kladně hodnotí policii ČR dvě třetiny respondentů, zatímco v případě 

městské policie je to pouze necelá polovina.  

 

Graf č. 15 Důvěra a spokojenost s bezpečnostními složkami 

 
Grafu č. 16 prokazuje, že kredit Policie České republiky ve srovnání s předchozími průzkumy posílil. 

Důvěra a spokojenost s prací městské policie však oproti Analýze 2014 mírně poklesla.  

 

 

Graf č. 16 Důvěra a spokojenost s bezpečnostními složkami – srovnání průzkumů 

                                                           
24 V grafu bylo započítáno hodnocení 1–3 jako spokojenost, 4 jako neutrální postoj a 5–7 jako nespokojenost. 
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Graf č. 17 znázorňuje závislost spokojenosti respondentů s prací Městské policie Sokolov na věku 

a pohlaví. Korelační koeficient R = -0,18 představuje slabou závislost. Z grafu vyplývá, že nejméně 

spokojení s prací MP jsou muži ve věku 30–44, resp. 15–19 let. Vyšší spokojenost je pak zaznamenaná 

u žen mezi 45 a 59 lety věku. 

 

Graf č. 17 Spokojenost s prací MP v závislosti na věku a pohlaví 

 

Ještě výraznější korelace (R = 0,25) je ve vztahu pohlaví a vzdělání. V tomto rozčlenění je nejméně 

spokojena s prací MP skupina mužů vyššího odborného vzdělání. Překvapivě ženy stejného vzdělání 

(tedy vyššího odborného) naopak vyjádřily s prací MP největší spokojenost.  

 

Graf č. 18 Spokojenost s prací MP v závislosti na vzdělání a pohlaví 

 

Podobně jako ve výše uváděných případech je možno hovořit o závislosti pohlaví a věku (R = -0,16), 

resp. pohlaví a vzdělání (R = 0,26), a důvěře v Městskou policii v Sokolově.  
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Zatímco v případě spokojenosti byli nejkritičtější muži, nejmenší důvěru v MP vykazují ženy ve věkové 

skupině 15–19 let. Nejvyšší důvěry požívá městská policie u žen ve věku 45–59 let (zde je shoda 

s hodnocením spokojenosti). 

 

 

Graf č. 19 Důvěra v MP v závislosti na věku a pohlaví 

 

Výsledky vyhodnocení závislosti důvěry v MP a pohlaví a vzdělání vychází téměř identicky, jako 

v případě spokojenosti s prací MP. Opět největší důvěru má městská policie u žen s vyšším odborným 

vzděláním, nejmenší u mužů téhož vzdělání. 

 

 

Graf č. 20 Důvěra v MP v závislosti na vzdělání a pohlaví 

3.11  Zaměření městské policie (otázka F.5)25 

V této části měli respondenti odpovídat na otevřenou otázku, na jaké oblasti by se měla nejvíce 

zaměřit městská policie. Formulaci vnímalo velké množství respondentů jako dotaz na lokalitu a opět 

                                                           
25 Znění otázky F.5: Na jaké oblasti by se měla zaměřit nejvíce městské policie? Jmenujte mi nejméně tři oblasti 
a seřaďte je dle důležitosti, KDE PRVNÍ JMENOVANÁ je nejdůležitější. 
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uváděli (stejně jako v otázce D.4) místo v Sokolově, kde cítí největší problém s bezpečností. Pokud byl 

záměr zadavatele zjistit oblasti činností, nikoli lokality, doporučujeme v případě budoucích průzkumů 

zvážit změnu formulace dotazu. 

V rámci vyhodnocení byly odděleny odpovědi, které vyjadřovaly, že městská policie by se měla 

zaměřit nejvíce na hlídání určitých oblastí, a odpovědi, které popisovaly činnosti, na něž by se měla 

městská policie soustředit.  

 

zaměření počet % 

autobusové a vlakové nádraží 160 40,00 % 

Husovy sady 48 12,00 % 

areál Bohemia 41 10,25 % 

okolí kina ALFA 41 10,25 % 

hřbitov 30 7,50 % 

Divadelní ulice 27 6,75 % 

Heyrovského ul. 26 6,50 % 

restaurace Dukla 24 6,00 % 

Baník (skatepark) 23 5,75 % 

sídliště Michal 23 5,75 % 

TESCO 21 5,25 % 

okolí škol 20 5,00 % 

parky v Sokolově 20 5,00 % 

Jelínkova ul. 16 4,00 % 

Křižíkova ul. 16 4,00 % 

areál zdraví 11 2,75 % 

Staré náměstí 11 2,75 % 

tržnice 9 2,25 % 

Billa 8 2,00 % 

cyklostezka 8 2,00 % 

okolí restaurací 8 2,00 % 

okolí supermarketů 7 1,75 % 

chemičák 6 1,50 % 

bary 5 1,25 % 

okolí Hamburgu 5 1,25 % 

okolí ISŠTE 5 1,25 % 

u Plase 5 1,25 % 

Hornická 4 1,00 % 

okolí Irské restaurace 4 1,00 % 

Sokolovská ul. 4 1,00 % 

Vítězná ulice 4 1,00 % 

altánky za řekou u loděnice 3 0,75 % 

bar Impérium 3 0,75 % 

Nové náměstí 3 0,75 % 

okolí Penny Marketu (Závodu Míru) 3 0,75 % 

okolí pošty 3 0,75 % 

restaurace Rakev 3 0,75 % 
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zaměření počet % 

bufet u Penny - Božena26 (agresivní skupiny) 2 0,50 % 

bývalé autobusové nádraží 2 0,50 % 

Dukelská 2 0,50 % 

Kosmonautů 2 0,50 % 

okolí Colossea 2 0,50 % 

okolí garáží 2 0,50 % 

okolí 8. ZŠ 2 0,50 % 

parkoviště v Sokolově 2 0,50 % 

vietnamské zapomněnky 2 0,50 % 

Tabulka č. 38 Zaměření městské policie – lokality 

 

Je zřejmé, že se opakovaly identické odpovědi, tedy že nejproblematičtějšími lokalitami je nádraží ČD, 

Husovy sady, areál Bohemia, okolí kina Alfa a okolí hřbitova. Jelikož tato část odpovědí je víceméně 

duplicitní, dále nebyla vyhodnocována. 

Relevantnější výsledky dává druhá část odpovědí na otázku F.5, tedy takové, jež jmenují činnosti, 

na které by se měla městská policie zaměřit (viz tabulka č. 39).  

 

zaměření počet % 

volné pobíhání psů, neodklizení psích exkrementů 42 10,50 % 

dohlížet na Romy 34 8,50 % 

kontrola distribuce drog 33 8,25 % 

dohlížet na bezdomovce 33 8,25 % 

pořádek ve městě 27 6,75 % 

rušení nočního klidu 25 6,25 % 

vandalismus 24 6,00 % 

kontrola prodeje alkoholu a cigaret mladistvým 21 5,25 % 

dodržování dopravních předpisů 20 5,00 % 

špatné parkování 17 4,25 % 

návštěva rizikových oblastí 14 3,50 % 

pochůzky (pokrytí celého města) 12 3,00 % 

hlídky u dětských hřišť 8 2,00 % 

bezpečnost obyvatel 6 1,50 % 

dohlížet na pořádek na kulturních akcích 5 1,25 % 

krádeže 5 1,25 % 

pomoc občanům 5 1,25 % 

prevence kriminality (bezpečnosti) 4 1,00 % 

hlídat opilce 4 1,00 % 

dohlížet na skupinky mladistvých 4 1,00 % 

kontrola v nočních hodinách 3 0,75 % 

bezpečnost na přechodech 3 0,75 % 

násilí – více hlídek 3 0,75 % 

                                                           
26 Ulice Boženy Němcové (pozn. aut.) 
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zaměření počet % 

ochrana klidného soužití 2 0,50 % 

lepší vystupování vůči občanům 2 0,50 % 

prevence šikany 2 0,50 % 

kontrola města autem 2 0,50 % 

zaměření na problémové obyvatele 2 0,50 % 

rychlejší výjezd policie 2 0,50 % 

sprejerství 2 0,50 % 

Asistent prevence kriminality 1 0,25 % 

Ziegler 1 0,25 % 

odhazování odpadků 1 0,25 % 

znečištění hřišť 1 0,25 % 

vylepšení kamerového systému 1 0,25 % 

zamezení přistěhování Romů 1 0,25 % 

kontrola zdravotnických zařízení 1 0,25 % 

kontrola opuštěných vozidel v ulicích 1 0,25 % 

týrání zvířat 1 0,25 % 

hlídat málo osvětlené oblasti 1 0,25 % 

kontrola třídění odpadu 1 0,25 % 

kontrolovat opuštěné domy 1 0,25 % 

hlídání diskoték s mladistvými 1 0,25 % 

MHD – agresivní cestující 1 0,25 % 

Tabulka č. 39 Zaměření městské policie – činnosti 

 

Položkám, které se ve výčtu preferovaných činností městské policie objevily alespoň pětkrát, je 

věnována tabulka č. 40. V ní je ve sloupci „%“ zobrazováno procentuální vyjádření vztažené nikoli 

k celkovému počtu respondentů, ale k počtu těch, jichž odpověď se vyjadřovala právě k činnostem 

(celkem jich bylo 181). Jelikož otázka byla postavena tak, že respondenti měli jmenovat tři oblasti 

zaměření městské policie, a to v pořadí podle důležitosti, bylo vyhodnocováno i toto pořadí (v tabulce 

je charakterizováno mediánem). 

 

zaměření počet % medián 

volné pobíhání psů, neodklizení psích exkrementů 42 23,20 % 2 

dohlížet na Romy 34 18,78 % 2 

kontrola distribuce drog 33 18,23 % 2 

dohlížet na bezdomovce 33 18,23 % 1 

pořádek ve městě 27 14,92 % 2 

rušení nočního klidu 25 13,81 % 1 

vandalismus 24 13,26 % 2 

kontrola prodeje alkoholu a cigaret mladistvým 21 11,60 % 2 

dodržování dopravních předpisů 20 11,05 % 2 

špatné parkování 17 9,39 % 2 

návštěva rizikových oblastí 14 7,73 % 1 

pochůzky (pokrytí celého města) 12 6,63 % 1 
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zaměření počet % medián 

hlídky u dětských hřišť 8 4,42 % 2 

bezpečnost obyvatel 6 3,31 % 2 

dohlížet na pořádek na kulturních akcích 5 2,76 % 2 

krádeže 5 2,76 % 2 

pomoc občanům 5 2,76 % 3 

Tabulka č. 40 Zaměření městské policie – činnosti 

 

Nejčastěji doporučovaným zaměřením městské policie je volné pobíhání psů, neodklizení psích 

exkrementů (celkem ve více než 23 % odpovědích), dohlížení na Romy (necelých 19 %) a kontrola 

distribuce drog (více než 18 %). Avšak zpravidla byly tyto volby uváděny až jako druhé v pořadí. 

Nejčetnější požadovaná činnost MP s prioritou 1 je dohlížet na bezdomovce (přes 18 % respondentů).  

3.12  Prevence (otázka F.6)27 

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

odpovědělo kladně 14628 respondentů, což je 36,50 %. Ve srovnání s předchozími analýzami došlo 

k nárůstu (v Analýze 2011 byla vykázána znalost u 22,1 %, v Analýze 2014 u 27,25 % respondentů).  

 

akce počet % 

asistent prevence kriminality 68 17,00 % 

AJAX 35 8,75 % 

kurzy sebeobrany 22 5,50 % 

Senior Expres 9 2,25 % 

školení pro seniory 6 1,50 % 

prezentace Policie (stan) 4 1,00 % 

prevenční stan 3 0,75 % 

OČMU29 3 0,75 % 

strážník u přechodu 2 0,50 % 

projekty ve školách 2 0,50 % 

Kotec 1 0,25 % 

jezdíme bezpečně (Bohemka) 1 0,25 % 

akce proti drogám (mladší) 1 0,25 % 

nouzová tlačítka pro seniory 1 0,25 % 

akce studentského zastupitelstva 1 0,25 % 

Tabulka č. 41 Preventivní akce zaměřené na bezpečnost 

 

                                                           
27 Znění otázky F.6: Znáte nějaké preventivní akce (projekty) zaměřené na problematiku bezpečnosti v Sokolově? 
28 Celkových odpovědí zaznamenaných v dotaznících bylo více, avšak uváděné akce byly konzultovány se zástupcem 
Městské policie Sokolov a vyřazeny byly odpovědi nesmyslné nebo takové, jež zmiňovaly akce, které nesouvisely 
s bezpečností. 
29 Ochrana člověka za mimořádných událostí 
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Nejčastější uváděnou preventivní akcí byl projekt „Asistent prevence kriminality“, kterého znalo 17 % 

respondentů. Určité povědomí bylo mezi respondenty ještě o projektu AJAX (8,75 %) a o kurzech 

sebeobrany (5,50 %).  

3.13  Znalost konkrétních projektů města Sokolova (otázka F.7)30 

V předchozích průzkumech byl do otázky F.7 zařazen pouze jeden městský projekt (Sokolov – 

bezpečné město). V aktuální analýze byly zařazeny projekty 3.  

 

 

Graf č. 21 Znalost projektů města 

Nejvyšší znalost (68,50 %) byla zaznamenána u projektu Asistent prevence kriminality. To potvrzovala 

i předchozí otázka na obecnou informovanost o bezpečnostních akcích města, kde tento projekt 

figuroval nejčastěji. Nadpoloviční většina (56,75 %) respondentů uvedla znalost projektu Senior 

expres, avšak třetí projekt lze označit jako mezi občany neznámý. Celých 87,25 % respondentů 

uvedlo, že tuto aktivitu vůbec nezná. 

3.14  Percepce působení místní samosprávy v oblasti bezpečnosti (otázka F.8)31 

Působení místní samosprávy v oblasti bezpečnosti je vnímáno spíše pozitivně. Medián 3 znamená 

mírný nadprůměr. Hodnocení je pak poměrně homogenní a směrodatná odchylka 1,50 svědčí o tom, 

že názor veřejnosti není polarizován. 

 

sledovaný údaj 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

spokojenost s městskou samosprávou 3,49 3,66 3,33 1,50 3 

Tabulka č. 42 Spokojenost s působením místní samosprávy 

                                                           
30 Znění otázky F.7: Slyšel/a jste někdy o následujících projektech města? – dále jsou uvedeny tři projekty – Asistent 
prevence kriminality, Senior Expres a Notes strážníka Pavla. 
31 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 nespokojena“. 
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V celkovém hodnocení je s městskou samosprávou spokojeno více než polovina respondentů, jak 

ukazuje graf č. 22. 

 

Graf č. 22 Spokojenost s působením místní samosprávy 

 

Závislost hodnocení spokojenosti s působením místní samosprávy byla identifikována pouze 

na kombinaci vzdělání a pohlaví (korelační koeficient činí R = 0,25).  

 

Graf č. 23 Spokojenost s působením místní samosprávy v závislosti na vzdělání a pohlaví 

 
Z grafu č. 23 vyplývá, že nejvíce jsou s působením místní samosprávy v oblasti bezpečnosti spokojeny 

ženy s vyšším odborným vzděláním, nejméně pak muži vysokoškoláci.  

Výsledky jsou ekvivalentní s Analýzou 201432 jak ve váženém průměru, tak v mediánu. Mírně vyšší je 

směrodatná odchylka (nyní σ = 1,50 zatímco v Analýze 2014 byla hodnota σ = 1,31), což znamená, že 

se mírně snížila homogenita hodnocení mezi respondenty. 

3.15  Znalost linky tísňového volání (otázka F.9)33 

Otázka F.9 na jedné straně zjišťovala, zda by občané Sokolova věděli, na jaké telefonní číslo by měli 

volat, na druhé straně z ní lze usoudit, jaké existuje povědomí o nouzové telefonní lince sokolovské 

městské policie (156)34. 

                                                           
32 Výsledky hodnocení u otázky F.8 je možno porovnávat pouze s Analýzou 2014, neboť ačkoli byla identická otázka 
začleněna i do Analýzy 2011, nebyla v závěrečné zprávě vyhodnocena a data nejsou k dispozici. 
33 Znění otázky F.9: V případě, že byste byl/a vystaven/a ohrožení života nebo zdraví, na jakou tísňovou linku byste 
volal/a? UVEĎTE KONKRÉTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO. 
34 Předchozí průzkumy se v rámci této otázky dotazovaly na konkrétní osobu, na kterou by se respondent obrátil 
v případě, kdy by byl nespokojen s bezpečností v Sokolově. 
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Znalost alespoň nějaké varianty nouzové linky projevilo 387, tedy 96,75 % respondentů, což je velmi 

dobrý výsledek.  

 

  počet % 

158 207 51,75 % 

112 140 35,00 % 

156 28 7,00 % 

155 22 5,50 % 

150 4 1,00 % 

S.O.S. na MT35 1 0,25 % 

115 1 0,25 % 

Tabulka č. 43 Znalost tísňových telefonních linek 

 

Nejčastější variantou je linka 158, tedy tísňová linka Policie České republiky, kterou by volila více než 

polovina obyvatel. třetina by zvolila linku 112, tedy mezinárodní nouzovou linku. Nouzovou linku 

Městské policie Sokolov (156) by použilo 28 respondentů, což odpovídá 7 % dotazovaných. 

                                                           
35 Z dotazníku není zřejmé, co měl příslušný respondent na mysli termínem S.O.S. na mobilním telefonu. 
Pravděpodobně půjde o bezpečnostní aplikaci nebo přednastavené číslo mobilním operátorem. 
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4  Závěr 

Dotazníková sonda byla aplikována na vzorek 400 občanů města Sokolova starších 15 let, 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 analogických analýzách realizovaných v letech 2011 a 2014, 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.  

Zneklidnění společenskými problémy – nejvýznamnějším společenským problémem vnímaným 

obyvateli Sokolova je obchod s chudobou (VP = 4,8936), což souvisí pravděpodobně se značně 

medializovaným problémem v lokalitách kolem nádraží, kina Alfa a sídliště Michal. Druhým 

nejvýznamnějším společenským problémem je politická situace a kriminalita (shodně VP = 4,33). 

Za nejméně problematické považují občané Sokolova školství. 

Vnímání vývoje kriminality – vývoj kriminality je hodnocen shodně na úrovni města, kraje i celé 

České republiky. Negativní vývoj kriminality v Sokolově uvedlo 35,50 % respondentů, klesající míru 

uvádí 22,25 %. Dlouhodobě dochází k pozitivnímu posunu. Oproti Analýze 2011 došlo ke zmírnění 

negativního postoje o více než 15 %, oproti Analýze 2014 téměř o 7 %. 

Znepokojení kriminalitou v Sokolově – kriminalita je v Sokolově vnímána neutrálně (medián 4 

v sedmistupňové škále), více jsou kriminalitou v Sokolově znepokojeny ženy nad 60 let věku, nejméně 

pak muži ve skupině 20–29 let. Ve srovnání s Analýzou 2014 je úroveň znepokojení kriminalitou 

konstantní. 

Strach z protiprávního jednání – největší strach vyjadřují občané Sokolova z užívání drog (VP = 5,07), 

následuje vandalismus (VP = 4,69) a podvod (VP = 4,44), nejnižší míru znepokojení cítí obyvatelé 

Sokolova z vraždy (VP = 3,25). Nízké ohodnocení bylo vykázáno u znásilnění (VP = 3,36) a sexuálního 

obtěžování (VP = 3,46), což však bylo zapříčiněno výrazným rozdílem vnímání mezi muži a ženami. 

Obecně platí, že větší strach přiznávají jednoznačně ženy, přičemž výraznější rozdíl je, jak již bylo 

uvedeno, u násilných trestných činů. 

Stejně jako v předchozích analýzách prokázaly výsledky, že respondenty hodnocený strach 

z protiprávního jednání neodpovídá míře jeho sociální závažnosti, nýbrž pocitu pravděpodobnosti 

setkání s konkrétním projevem. 

Pocit bezpečí v místě bydliště – pocit bezpečí v okolí bydliště je dle výsledků vyšší než vnímání 

celkové kriminality v Sokolově a lze jej vyhodnotit jako neutrální. Vyšší míru strachu uvádí ženy, 

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

                                                           
36 Vážený průměr hodnocení na stupnici 1-7. 
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pocit bezpečí v okolí bydliště byl zaznamenán u mužů ve skupině 20–29 let. Nebyla prokázána žádná 

souvislost s mírou strachu a respondenty uváděným místem bydliště. Ve srovnání s předchozími 

výzkumy došlo k mírnému pozitivnímu posunu (rozdíl VP oproti Analýze 2014 činí –0,32). 

Strach ze skupiny obyvatel – celkem 77 % respondentů uvedlo, že má strach z určité skupiny 

obyvatel. Z nich 86 % označilo za nejproblematičtější skupinu Romy. Dalšími skupinami, které byly 

uváděny jako rizikové, jsou drogově závislí (56 %) a opilci (48 %). Toto rozložení odpovídá i obavám 

vyjádřeným v předchozích analýzách. 

Nebezpečné lokality – celkem 88 % dotázaných uvedlo, že v Sokolově existují lokality, které považují 

za nebezpečné. Opět to byly častěji ženy (91 %) než muži (85 %). Za nejnebezpečnější byla označena 

lokalita kolem nádraží ČD, ČSAD terminálu (73 %), okolí kina Alfa (34 %), Husovy sady (28 %) a okolí 

hřbitova (25 %). I toto rozdělení odpovídá výsledkům z předchozích analýz. Samostatně byly 

hodnoceny restaurace, z nichž jako nejproblematičtější byla vyhodnocena restaurace Rakev (26 % 

respondentů ji vidí jako nebezpečnou) a Dukla (24 %). 

Za nejčastější důvod nebezpečí v uvedených lokalitách byli uváděni Romové, opilci, bezdomovci 

a drogově závislí, což jen potvrzuje předchozí výsledky u otázky „Strach ze skupin obyvatel“. 

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

i zde byl jako nejproblematičtější projev porušování veřejného pořádku označen prodej drog 

(VP = 5,46), další položky již vycházely mírně odlišně – za nejproblematičtější označovali respondenti 

prodej alkoholu a cigaret mladistvým (VP = 4,90) a volné pobíhání psů, neodklízení psích exkrementů 

(VP = 4,62). Nejméně závažné bylo naopak hodnoceno sprejerství (VP = 3,17). 

Viktimizace – celkem 17 respondentů (4 %) uvedlo, že byli obětí trestného činu, přičemž nejčastějším 

činem byly krádeže. Pouze 55 % postižených ohlásilo trestný čin Policii ČR. Bylo to u trestných činů 

krádeže, resp. krádeže vozidla, napadení, pokusu o znásilnění a poškozování cizí věci. V jednom 

případu pokusu o znásilnění došlo k oznámení pouze nejbližším osobám. 

Percepce činnosti bezpečnostních složek – spokojenost s prací a důvěra v Policii České republiky je 

nadprůměrná – téměř dvě třetiny respondentů ji hodnotili kladně. O trochu hůře je hodnocena 

spokojenost s prací a důvěra v Městskou policii Sokolov (spokojenost vyjádřila necelá polovina 

respondentů), i tak je ale toto hodnocení stále lehce nad průměrem. Od Analýzy 2014 došlo 

u městské policie k mírnému poklesu důvěry.  

Kritičtější pohled mají muži, zejména pak s vyšším odborným nebo základním vzděláním. Nejvyšší 

důvěry naopak požívá městská policie u žen vyššího odborného vzdělání. 

Zaměření městské policie – téměř všichni respondenti (394) se vyjádřili k problematice zaměření 

městské policie, avšak část z nich nepochopila správně otázku a pod pojmem „zaměření na oblast“ 

vnímali vymezení prostoru. Ke specifikaci činnosti, kterou by se měla městská policie zabývat, se tedy 

vyjádřilo pouze 181 respondentů (45 %), proto nejsou výsledky vypovídající, jak by mohly být. 
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Nejčastěji byla jako hlavní zacílení aktivit městské policie označována kontrola pobíhání psů, 

neodklizení psích exkrementů (celkem ve více než 23 % odpovědích), dohlížení na Romy (necelých 

19 %) a kontrola distribuce drog (více než 18 %). 

Prevence – znalost preventivního projektu města zaměřeného na problematiku bezpečnosti 

deklarovalo 37 % respondentů. Nejčastěji uváděným byl projekt Asistent prevence kriminality (17 %), 

AJAX (9 %) a kurzy sebeobrany (6 %).  

U konkrétně jmenovaných projektů města vycházela dobrá znalost projektů Asistent prevence 

kriminality (69 %) a Senior expres (57 %). Naopak projekt Notes strážníka Pavla znalo pouze 5 % 

respondentů.  

Spokojenost s působením místní samosprávy – spokojeno s činností samosprávy je 56 %, zatímco 

nespokojeno 20 % dotázaných. Vyšší spokojenost byla zaznamenána u žen s vyšším odborným 

vzděláním, nejmenší u vysokoškolsky vzdělaných mužů. 

Znalost linky tísňového volání – znalost alespoň nějaké varianty nouzové linky projevilo 387, tedy 

97 % respondentů. Nejčastěji by občané Sokolova vytáčeli linku 158 nebo tísňovou linku 112. Linku 

nouzového volání Městské policie Sokolov by volilo 7 % respondentů.  
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5  Příloha – dotazník 
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