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Poskytnutí dat šetření spokojenosti lidí s životem / časem tráveným 

v Ostravě 
 

On-line dotazníkové šetření spokojenosti lidí s životem / časem tráveným v Ostravě probíhalo v období 

od 3. do 19. února 2016. Respondenti se do šetření zapojovali dobrovolně na základě výzvy primátora 

města Ostravy, která byla distribuována různými komunikačními kanály: 

 

 emailem primátora zaslaným na firmy se sídlem v Ostravě, příspěvkové společnosti města, 

zaměstnance krajského úřadu MSK, Úřadu Regionální rady, Magistrátu města Ostravy a 23 

městských obvodů, dále na všechny základní a střední školy v Ostravě s žádostí o předání 

informace zaměstnancům, žákům a jejich rodičům, na vysoké školy s žádostí o předání informace 

zaměstnancům a studentům, 

 zveřejněním výzvy v aktualitách webových stránek města Ostravy (www.ostrava.cz) s žádostí o 

sdílení této aktuality na vlastních webových stránkách (tato žádost byla vyslyšena ze strany 

nejrůznějších institucí, úřadů, obcí atd.), 

 sdílením výzvy na 111 facebookových profilech s celkovým počtem 1 003 112 členů, 

 spontánním šířením. 

 

Na základě těchto aktivit bylo sesbíráno celkem 8890 responsí. Tyto response byly následně očištěny o 

neúplné response, response se zjevně smyšlenými či logicky nemožnými odpověďmi a response 

neobsahující žádné či téměř žádné hodnocení současné situace v Ostravě (tito respondenti u všech 

nebo u více než 90 % otázek vyžadujících hodnocení stavu uváděli, že svou spokojenost s jednotlivými 

aspekty života v Ostravě nejsou schopni posoudit). Konečná velikost vzorku činí 6807 pozorování.  

 

Je vhodné upozornit na to, že způsob sběru dat nevedl k vytvoření reprezentativního vzorku dle 

standardních demografických charakteristik. Při práci s daty je tuto skutečnost nutno zohlednit a 

zajistit ex post reprezentativnost použitého vzorku. Odpovědi na otevřené otázky byly sbírány 

především pro doplnění kvantitativních dat. Byly setříděny, vyhodnoceny a zapracovány v rámci 

analytické části strategického plánu. Jejich příklady naleznete ve zveřejněném výstupu „Profil města“. 

 

Statutární město Ostrava, RPIC-ViP s.r.o. a BeePartner a.s., jako pořizovatelé a poskytovatelé dat, 

nenesou žádnou odpovědnost za způsob zpracování dat a jejich interpretaci třetími stranami.  

 

Informace poskytované v rámci databáze: 

 pracovní označení proměnné (řádek 1) 

 přesné znění otázky v dotazníku (řádek 3) 

 možné odpovědi a jejich kategorizace v databázi (řádek 4) 

 označení skupin respondentů, kterým byly jednotlivé otázky položeny, popř. čím bylo jejich položení 

podmíněno (řádky 7-16, tmavě zelená barva označuje položení dané otázky příslušné skupině 

respondentů, světle zelená barva označuje závislost položení otázky na předchozích odpovědích – 

logické podmínky jsou vždy v odpovídajícím políčku uvedeny) 

 data; jeden řádek odpovídá jednomu respondentovi (řádky 18-682) 


