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1. Průběh a metoda výzkumu 

Výzkum proběhl během dvou týdnů na přelomu června a července 2012 v bytovém domě 

Koniklecová 5, a to kvantitativní metodou výzkumu za použití techniky dotazníkového 

šetření. Obyvatelé domu (vždy jeden zástupce z bytové jednotky) byli přímo osloveni 

proškoleným tazatelem, který s nimi vyplnil dotazník, čímž bylo zabráněno případnému 

nepochopení některých otázek. Domácnosti, ve kterých nebyl nikdo zastižen, byly navštíveny  

opakovaně v různých denních hodinách. Pro dosažení co nevyšší návratnosti dostaly 

nezastižené domácnosti po skončení sběru dat tazateli ještě dotazník (včetně obálky 

k navrácení) do schránky. 

 Z celkového počtu 156 bytů (12 podlaží, v každém 13 bytů) bylo získáno 104 vyplněných 

dotazníků, což lze považovat za velmi dobrou úspěšnost (67%). Při výzkumu byla 

samozřejmě dodržena podmínka anonymity a možnosti respondenta odmítnout odpověď na 

některou otázku. 

 

2. Popis zkoumaného vzorku 

2.1. Pohlaví a věk respondentů 

Výzkumný vzorek je tvořen z necelých 80% (82) 1 ženami a z 20% (22) muži. Oproti roku 

2009 je ženské pohlaví zastoupeno o 10% více. 

Z hlediska věku Je nejvíce zastoupena věková skupina 30-44 let (50,5%; 52 respondentů), 

následuje ji skupina 18-29 let (20,4%; 21) a téměř stejně jsou zastoupeny skupiny 45-59 let 

(15,5%; 16) a 60 a více let (13,6%; 14) - viz. graf č.1. Věkové rozložení respondentů je 

srovnatelné s rokem 2009. 

 

                                                
1 V závorce (případně za středníkem) vždy uveden absolutní počet respondentů. Uvedená procenta vždy 
vycházejí z počtu validních odpovědí (nezahrnují tedy ty, kteří na daný dotaz odmítli odpovědět). Celkový počet 
respondentů, kteří odpověděli na daný dotaz bývá u grafů a tabulek odznačen N. 



Graf č. 1. Věk respondenta podle pohlaví (N=103) 
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2.2. Nejvyšší dosažené vzdělání a ekonomická aktivita respondentů 

Co se týká nejvyššího dosaženého vzdělání, 47,1% (48) respondentů uvedlo středoškolské 

vzdělání bez maturity, 27,5% (21) středoškolské vzdělání s maturitou a 19,6% (20) mělo 

nejvyšší dosažené vzdělání základní. Vysokoškolské vzdělání uvedlo 5,9% (6) respondentů. 

Struktura respondentů podle vzdělání je téměř totožná s rokem 2009.  

Graf č.2. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta podle pohlaví (N=102) 
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Pokud se jedná o ekonomickou aktivitu respondentů, převládaly osoby s trvalou 

zaměstnaneckou pozicí (33,3%; 34), ve větší míře byly zastoupeny ještě ženy na rodičovské 

dovolené (22,5%; 23), důchodci (17,6%; 18) a osoby bez placeného zaměstnání (15,7%; 16) . 

Ostatní kategorie se vyskytovaly spíš výjimečně: 6,9% (7) respondentů mělo krátkodobé 

zaměstnání, 2,9% (3) bylo podnikatelů a 1 (1%) respondent byl studentem. Oproti roku 2009 



poklesl ve vzorku podíl osob s trvalým zaměstnáním (o ca. 10%) a narostl počet osob na 

rodičovské dovolené (také o 10%). Zastoupení ostatních kategorií zůstalo víceméně 

nezměněné.  

Graf č. 3. Ekonomická aktivita respondenta (N=102) 
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2.3. Rodinný stav respondentů 

Dotaz na rodinné zázemí respondenta ukázal, že nejčastěji se jednalo o rodiny (i neúplné) 

s dětmi do 15 let (54,9%; 56), přičemž tato kategorie  převažovala u žen (přihlásilo se k ní 

56,8% žen a 47,4% mužů). Druhou nejpočetnější kategorii tvořily samostatně žijící osoby, 

tedy osoby svobodné, rozvedené, vdovy a vdovci žijící v domácnosti bez dětí a partnera 

(33,3%; 34). Tato kategorie je naopak procentuelně více zastoupena u mužů (52,4% ze všech 

mužů a 28,4% z žen). Rodiny (i neúplné) s dětmi tvořily 6,9% (7), ostatní kategorie byly 

ojedinělé (viz graf č.4). 

Ve srovnání s rokem 2009 došlo ve vzorku k nárůstu rodin s dětmi (o 24%) a naopak poklesu 

osob žijících samostatně (necelých 30%). 



Graf č. 4. Rodinný stav respondenta (%), N = 102 
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2.4. Délka bydlení v domě a obývané patro 

Respondenti byli dotazování na délku pobytu v domě, zejména proto, aby mohla být 

zhodnocena jejich znalost daného prostředí. Téměř polovina respondentů uvedla, že v bytě 

žije déle než 3 roky (46,2%; 48) a čtvrtina zde žije 1-3 roky (25%; 26) – z toho můžeme 

vyvozovat, že respondenti jsou se situací v domě a jejím dlouhodobým vývojem dobře 

obeznámeni. Méně pak byli zastoupeni ti, kteří v bytě žijí půl roku až rok (19,2%; 20) a kratší 

dobu, než půl roku (9,6%; 10). 

Během provádění výzkumu byla snaha zajistit srovnatelné poměry respondentů ze všech 

pater, což se vcelku zdařilo – každé patro bylo zastoupeno 8-12 respondenty, s výjimkou 7. a 

8. podlaží, které byly zastoupeny 7 respondenty. 

 

3. Technické a bezpečnostní vybavení domu 

3.1. Technické vybavení domu 

Respondenti odpovídali na dotazy ohledně technického vybavení domu, které může mít vliv 

na jejich vnímání bezpečnosti a pohodlí bydlení v domě – tedy zejm. na osvětlení různých 

částí bytů, funkčnost výtahů, zvonků a domovního telefonu. 

Jako vždy funkční bylo nejčastěji označeno osvětlení sklepa (87,3%), sušárny (83%), 

 a vchodu (77,8%). Na tuto otázku však – v případě sušárny a sklepa - odpovědělo nejméně 

(47 resp. 63) respondentů, velká řada z nich podle poznámek tazatelů do sklepa či sušárny 

příliš často nechodí a proto odpověď zcela vynechala. Jako nejvíce poruchové bylo označeno 



osvětlení patra (podle 32,3% ze 99 respondentů občas nefunguje a podle 5,1% nefunguje 

velmi často). Na občasný výpadek osvětlení patra si nejčastěji stěžovali obyvatelé z 9., 6. 

patra a z přízemí (více než 60% respondentů z těchto pater, v případě 9. patra 75%). Osvětlení 

vchodu bylo třemi čtvrtinami respondentů (77,8%) označeno jako vždy funkční a 21% 

uvádělo, že občas nefunguje.  

 
Tabulka č.1. Funkčnost osvětlení v domě 

 osvětlení 
vstupu 

osvětlení 
patra 

osvětlení 
schodiště 

osvětlení 
sklepa 

osvětlení 
sušárny 

 N % N % N % N % N % 

Funguje vždy 63 77.8 62 62.6 44 69.8 55 87.3 39 83.0 

Někdy nefunguje 17 21.0 32 32.3 17 27.0 6 9.5 4 8.5 

Velmi často nefunguje 1 1.2 5 5.1 2 3.2 2 3.2 4 8.5 

Celkem 81 100.0 99 100.0 63 100.0 63 100.0 47 100.0 
 

 

Funkčnost dalšího technického vybavení hodnotí respondenti velmi dobře (tab. č.2). Výtahy 

jsou vždy funkční podle 74,2% (96) respondentů, zvonky podle 78,1% (75) respondentů         

a domovní telefon dle 67% (61) respondentů. Nejhůře jsou hodnoceny právě domovní 

telefony, které občas nebo pravidelně nefungují podle 33% odpovídajících.  

 
Tabulka č.2. Funkčnost technického vybavení domu 

 výtah zvonky domovní telefon 

 N % N % N % 

Funguje vždy 69 74.2 75 78.1 61 67.0 

Někdy nefunguje 23 24.7 13 13.5 16 17.6 

Velmi často nefunguje 1 1.1 8 8.3 14 15.4 

Celkem 93 100.0 96 100.0 91 100.0 

 

SROVNÁNÍ 

Ve srovnání s výsledky z roku 2009 vykazují všechny technické prvky domu výrazné 

zlepšení. K největšímu posunu v hodnocení došlo u funkčnosti výtahu (kategorie „funguje 

vždy“ narostla o 46,6%) a osvětlení na schodišti (nárůst téže kategorie o 25,9%). Zvýšenou 

funkčnost však v řádech jednotek až desítky procent vykazovalo i všechno ostatní technické 

vybavení. 



3.2. Informovanost o bezpečnostním vybavení domu 

Obyvatelé domu obecně stále nejsou příliš dobře informováni o existenci a umístění 

bezpečnostních prvků v domě – hasícím systému a hlavním uzávěru vody. Z celkového počtu 

103 odpovědí 60,2% respondentů  neví, jestli je v domě funkční hasící systém nebo hydrant 

(35,9% je názoru, že ano, 3,9% odpovědělo, že není), 63,7% ze 102 dotázaných neví, jestli je 

hlavní uzávěr vody přístupný všem obyvatelům a  54,8% ze 104 odpovědí neví, jestli je 

viditelně označen.  

Z hlediska bezpečnosti je důležitá i možnost volného vstupu na střechu domu – o této 

skutečnosti není ze 104 obyvatel domu informováno 60,6% respondentů, 32,7% odpovědělo, 

že se lidé na střechu běžně dostat nemohou. 

 

SROVNÁNÍ  

Oproti roku 2009 došlo k určitému posunu k lepšímu. V otázce informovanosti ohledně 

hasícího systému se o 6,9% zvýšil počet osob, které nevědí, kde se nachází hasící zařízení, 

zároveň se ale zvýšil i počet respondentů, kteří jsou o funkčním umístění hasícího systému 

informováni (o 14,6%) a snížil počet těch, kteří jsou názoru, že v domě žádný není (o 24,6%). 

Došlo také ke snížení počtu osob, které nevědí, jestli je všem přístupný HUV (o 8,7%) a jestli 

je viditelně označený (o 18,5%). Informovanost ohledně přístupu obyvatel domu na střechu 

zůstala stejná – došlo k posunu v řádu desetin procent. 

 

3.3. Osvětlení a zeleň před domem 

V této části dotazníku se obyvatelé domu vyjadřovali k osvětlení prostoru před vstupem         

a parkovacího prostoru před domem a také k úpravě zeleně okolo domu. 

Osvětlení přístupu k domu označilo za dostatečné 72,9% (70) respondentů a 27,1% (26) si  

myslí, že by osvětlení mohlo být lepší. Žádný z 96 respondentů, kteří zodpověděli tento dotaz, 

neoznačil osvětlení přístupu k domu jako nedostatečné. 

Obdobně dopadlo hodnocení kvality osvětlení parkoviště před domem, které za zcela nebo 

převážně dostatečné označilo 89,6% (86) z 96 oslovených obyvatel domu (přičemž 55,2% 

(53) jej považuje za zcela nedostatečné), jako nedostatečné jej hodnotí 10,4% (10) 

respondentů. 

Úprava zeleně kolem přístupových cest, tak aby se do ní nemohl nikdo skrýt (tj. keře 

nedosahují výšky 1,2 m a stromy a vyšší keře mají do této výše odstraněny větve), byla jako 

dostatečná  nebo  většinou dostatečná označena v 70,3% (71) z celkových 101 odpovědí, za 

zcela nedostatečnou ji považuje jen 6,2% (6) respondentů. 



 

SROVNÁNÍ 

Osvětlení veřejných prostor – jak přístupu k domu, tak parkoviště – se podle odpovědí 

respondentů oproti roku 2009 výrazně zlepšilo. Osvětlení přístupu k domu označilo jako 

vyhovující o 26,1% respondentů, v případě osvětlení parkoviště je zlepšení ještě markantnější, 

jako dostačující jej označilo o 50,8% respondentů více. 

Hodnocení úpravy zeleně je ve srovnání s rokem 2009 o něco horší – za zcela nebo většinou 

dostatečnou ji označilo o 7,8% méně. 

 

4. Bezpečnostní zajištění bytů 

Na rozdíl od roku 2009 byla do dotazníku zařazena baterie otázek týkajících se 

bezpečnostního zajištění bytů respondentů.  

Dotazovaní se vyjadřovali k tomu, jestli mají byt zajištěn některými z následujících 

bezpečnostních prvků:  

 panoramatické kukátko (kladná odpověď 96,1%,  tj.98 respondentů 2),  

 klika jen na vnitřní straně dveří od bytu (92,1%; 93), 

 bezpečnostní závora na dveřích bytu (7,8%; 7),  

 bezpečnostní zámek (37,9%; 37),  

 bezpečnostní řetízek (34%; 34), 

 pojistka proti vysazení dveří (21%; 20),  

 pes v bytě (20,2%; 20),  

 bezpečnostní kliky na oknech (15%; 15),  

 bezpečnostní dveře (10,3%; 10),  

 detektor kouře (5,9%; 6) 

 elektronický zabezpečovací systém (5,9%; 6),  

 bezpečnostní fólie na oknech bytu (4%; 4),  

 hasící přístroj v bytě (2%; 2),  

 mříže na oknech bytu (0),  

. 

Obyvatelé bytu s balkóny/lodžiemi pak odpovídali ještě na rozšiřující dotazy stran 

zabezpečení této části bytu. 6,7% (6) respondentů s lodžií uvedlo, že má dveře zajištěny 

bezpečnostní fólií a 43,5% (40) zamykatelnou klikou. 

                                                
2 Procenta jsou validní, tzn. že jsou vypočtena jen z  respondentů , kteří odpověděli na daný dotaz 



Respondenti byli také dotazováni, jestli vědí, jak postupovat v případě požáru. 75,7% ze 103 

respondentů odpovědělo kladně, zbylá 24,3% s postupem v případě požáru nejsou seznámena. 

 

5. Výskyt cizích osob v domě 

5.1. Zamykání domu 

Pro možnost pohybu cizích osob po domě je do značné míry určující, jestli mají možnost 

vstoupit a odejít odemčeným vchodem, nebo jestli je vchod zamykán -  a to i v případě, že na 

vstupních dveřích není zvenčí klika. Ačkoli druhé vstupní dveře – ke schodišti a výtahu – je 

možné otevřít pouze chipem, nezamčené vstupní dveře nabízejí nezvaným „hostům“ možnost 

průchodu ke schránkám či možnost proklouznout do domu s nepozorným nájemníkem. 

Obyvatelé domu byli dotazováni, jestli (a kdy) zamykají vstupní dveře a zda je při příchodu či 

odchodu ve dne a v noci nacházejí odemčené nebo zamčené. Výsledky jsou příznivější než 

v roce 2009 – z celkového počtu 101 respondentů, kteří dotaz zodpověděli, uvedlo 47,5%, že 

dveře zamyká během celého dne a pouze 16,8% odpovídajících nezamyká nikdy (viz. graf 

č.5).  

Na dotaz, v jakém stavu nachází dveře při příchodu nebo odchodu z domu, uvedlo 64,1% (66) 

ze 103 respondentů, že je během dne nachází vždy nebo většinou zamčené. Během noci 

nachází dveře zamčené 71,1% (69) – graf č.6 a7. 

Graf č. 5. Zamykání domu respondentem (%), N = 101 
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Graf č. 6. Jak respondent nalézá vstupní dveře ve dne (%), N = 103 
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Graf č.7. Jak respondent nachází vstupní dveře v noci (%), N = 103 
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SROVNÁNÍ 

Jak bylo řečeno výše, vůči roku 2009 došlo z hlediska zamykání vstupních dveří k výraznému 

posunu směrem k větší zodpovědnosti obyvatel domu. Zatímco v roce 2009 nikdy dům 

nezamykalo 75,7% respondentů, dnes je to jen 16,8% (zlepšení o téměř 60%). Ve dne nachází 

dveře většinou nebo vždy odemčené 35,9% respondentů – v roce 2009 to bylo 96,3% 

(zlepšení o 60,4%), v noci bývají vstupní dveře většinou nebo vždy odemčené podle 28,9% 

respondentů, zatímco v roce 2009 se k této možnosti přiklonilo 91,2% (zlepšení o 62,3%). 



5.2. Pohyb cizích osob v domě 
Cizí osoby se nejsnadněji dostanou do domu tím způsobem, že je některý z obyvatel pustí. 

Elektronický vstupní systém, vyžadující otevření dveří chipovou kartou, tuto situaci sice 

znesnadňuje, nicméně nevylučuje. Proto byli respondenti tázáni, jestli pouští do domu cizí 

osoby, pokud je o to požádají. 84,6% (88) obyvatel uvedlo, že cizí osoby nepouštějí nikdy, 

13,5% (14) je pouští dovnitř jen někdy a 2 respondenti (1,9%) uvedli, že cizí osoby pouštějí 

na požádání vždy.  

Další dotaz směřoval k tomu, jestli obyvatelé v domě cizí osoby potkávají a jestli se zajímají, 

co v domě dělají. Nadpoloviční většina – dohromady 68,5% (63) respondentů - uvedla, že cizí 

osoby potkávají buďto pravidelně, nebo občas – tento údaj ale může být samozřejmě zkreslen 

tím, že v tak velkém domě nikdo nezná všechny ostatní obyvatele. Tato skutečnost může být 

také příčinou toho, že 59% ze 78 respondentů, kteří dotaz zodpověděli, se nikdy nezajímá      

o to, co cizí osoba v domě dělá, v některých případech se o důvod přítomnosti cizince zajímá 

38,5% (30) dotázaných a vždy se zeptají 2 zúčastnění respondenti (2,6%). 

Z hlediska doby výskytu jsou nejčastěji cizí osoby v domě vídány v odpoledních (67,1%; 47) 

a večerních (17,1%; 12) hodinách,  v noci potkává cizí osoby jen 7,1% (5) zúčastněných 

obyvatel domu. Více viz. graf č.8. 

 

Graf č. 8. Nejčastější doba výskytu cizích osob v domě (%). N = 70 
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Co se týče nejčastějších míst, ve kterých jsou cizí osoby potkávány, jedná se v současné době 

pouze o vstupní prostory (85,7%; 60) a jednotlivá patra (8,6%; 6). Žádné z pater se 

neopakovalo více než dvakrát (zmíněna byla podlaží 0, 2, 8 a dvakrát 9). U možnosti uvést 

ještě jiné místo pohybu cizinců bylo ještě zmíněno schodiště. Podrobněji viz graf č. 9. 



 

Graf č. 9. Nejčastější místo výskytu cizích osob v domě (%). N = 70 
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SROVNÁNÍ 

Výsledky výzkumu napovídají, že bezpečnostní opatření učiněná pro snížení přístupu 

nepovolaných osob do domu, byla do značné míry úspěšná. Oproti roku 2009 se o 24,7% 

snížil počet respondentů, kteří pravidelně či občas potkávají v domě cizí osoby. Také se 

významně omezil prostor, ve kterém se cizí osoby objevují. Zatímco v roce 2009 byly cizí 

osoby vedle vstupních prostor nejčastěji potkávány na schodišti a patře, kromě toho i ve 

sklepech, ve výtahu a zdržovaly se v prostoru před domem, podle současné výsledků bývají 

cizí osoby potkávány ve vstupním prostoru a na patře, kde respondent bydlí. Ostatní 

alternativy do výsledků vůbec nevstoupily. Z hlediska doby výskytu se těžiště přesunulo do 

dopoledních a odpoledních hodin (2009 – 50%, 2012 – 75,7%), zatímco téměř o polovinu 

poklesl pohyb cizích osob večer a v noci (2009 – 42,4%, 2012 – 24,2%). V letošním roce také 

nebyl žádný respondent, který by cizí osoby potkával v domě celodenně. 

 

5.3. Charakteristika cizích osob, pohybujících se v domě 

Obyvatelé domu byli opět dotázáni na to, jestli cizí osoby, které v domě potkávají, vykazují 

některé z nepříznivých sociálních charakteristik a jestli v nich tyto osoby vzbuzují obavy. 

Nejčastěji oslovení obyvatelé domu uváděli3, že v domě potkávají cizí osoby, které ruší noční 

klid (41,5% kladných odpovědí), znečišťují společné prostory (37,1%), jsou pod vlivem 

alkoholu (36,5%), nebo jde o podomní obchodníky (32,3%). Naopak nejméně jsou v domě 

                                                
3 Na tuto baterii otázek odpovídalo 61-65 respondentů. 



vídání bezdomovci (6,3% kladných odpovědí) a osoby pod vlivem drog (21,9%). Podrobněji 

viz. graf č. 10.  

Nakonec byla položena otázka pocitu bezpečí při setkání s cizí osobou v domě. Více než 

polovina respondentů (52,8%; 38) udala, že z chování některých cizích osob, které v domě 

potkávají, má obavy, většiny cizích osob se obává ale jen 5,6% (4) respondentů, kteří na dotaz 

odpověděli. Zcela bez obav při setkání s cizinci je více než třetina oslovených obyvatel domu 

(37,5%; 27). Tři respondenti využili volné odpovědi a uvedli, že cizí osoby skoro nepotkávají, 

takže nemohou odpovědět. Obavy z cizinců častěji vyjadřovaly ženy než muži a z pohledu 

rodinného stavu osoby žijící v domácnosti s dětmi. Nicméně rozdíly mezi jednotlivými 

kategoriemi nejsou statisticky významné4. 

 

Graf č. 10. Které problémové skupiny cizích osob obyvatelé v domě potkávají (%)   
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SROVNÁNÍ 

Od roku 2009 došlo k procentuálnímu poklesu u výskytu všech problematických skupin 

cizích osob. Největší pokles můžeme sledovat u pohybu bezdomovců (21,4%), osob 

znečišťujících společné prostory (11,9%), osob pod vlivem alkoholu (10,6%). Nejvíce 

zmiňované skupiny obtěžujících cizinců však zůstávají stále stejné – osoby znečišťující 

                                                
4 Hodnota signifikance Pearsonova chí-kvadrátu je ve všech případech větší než 0,05 



společné prostory, osoby pod vlivem alkoholu a osoby rušící noční klid. Výrazněji se ani 

nezměnila míra pocitu bezpečí při setkání s cizinci v domě – někteří z nich vzbuzují stále 

obavy u zhruba poloviny respondentů, o 10,1% však poklesl počet osob, které se obávají 

všech cizinců v domě. 

 

6. Vnímání pocitu bezpečí obyvateli domu 

6.1. Pocit bezpečí ve společných prostorách domu 

Obyvatelé domu byli dotazování na to, jestli se ve společných prostorách (tj. ve vstupní části 

domu, ve sklepě, na chodbách, ve výtahu apod.) cítí bezpečně, ve kterých z těchto prostor se 

případně cítí ohroženi a jestli potkávají ve společných prostorách domu jiné obyvatele, kteří 

svým stavem a jednáním narušují soužití v domě. 

Z hlediska pocitu bezpečí lze konstatovat, že oproti roku 2009 došlo k výraznému posunu. 

Celodenně bezpečně se v domě cítí 61,9% (60) respondentů. Zbývajících necelých 40% 

vyjadřuje jistou dávku obav – pouze ve dne se cítí bezpečně 15,4% (16), 20,6% (20) vnímá 

občasný pocit ohrožení i přes den  a 1 respondent se cítí ohrožen neustále.   

Vnímání pocitu ohrožení dle věku, pohlaví a rodinného stavu viz tabulky č. 3-5, které ukazují, 

že větší míru ohrožení vnímají ženy než muži a osoby ve věkové kategorii 45-59, z pohledu 

rodinného stavu převažují osoby samostatně žijící – u této proměnné však není srovnání 

relevantní vzhledem k malému zastoupení některých kategorií5. Nicméně, ani při srovnání 

vnímání ohrožení u rodin s dětmi a bez dětí nebyl statisticky ani procentuelně významný 

rozdíl. 

 

 
Tabulka č. 3. Pocit ohrožení dle pohlaví respondenta 

  Cítí se ohrožen/a Necítí se ohrožen/a Celkem 

  N % N % N % 

Muž 6 31,6 13 68,4 19 100 

Žena 30 39,5 46 60,5 76 100 

 

 

 

 

                                                
5 Hodnota signifikance Pearsonova chí-kvadrátu u všech proměnných vyšší než 0,05,  nebo kontingenční tabulky 
dostatečně zaplněny pro testování statistické významnosti, proto nejsou u žádné z proměnných rozdíly mezi 
kategoriemi statisticky významné. 



 
 Tabulka č.4. Pocit ohrožení dle věku respondenta 

  Cítí se ohrožen/a Necítí se ohrožen/a Celkem 
  N % N % N % 

18-29 6 33,3 12 66,7 18 100 
30-44 20 29,2 31 60,8 51 100 
45-59 7 53,8 6 46,2 13 100 

60+ 3 23,1 10 76,9 13 100 
  
Tabulka č. 5. Pocit ohrožení dle rodinného stavu respondenta 

  Cítí se ohrožen/a Necítí se ohrožen/a Celkem 
  N % N % N % 

Samostatně žijící 14 42,4 19 57,6 33 100 
Ženatý/vdaná bez 
dětí 0 0 2 100 2 100 
Rodina (i neúplná) s 
dětmi 21 36,8 36 63,2 57 100 
Vícegenerační rodina 
(i neúplná) s dětmi 1 100 0 0 1 100 

 

Respondenti, kteří cítí v domě nějakou míru ohrožení (tj. odpověděli jinak, než že se cítí 

celodenně bezpečně), měli v dotazníku specifikovat, ve kterých částech domu mají pocit 

ohrožení. Jak respondenti uvedli (viz graf č. 11), nejvíce se cítí být ohroženi ve vstupních 

prostorách (65,9 % kladných odpovědí), a ve sklepě (52,7%). Zhruba třetina má obavy na 

schodišti a ve výtahu a čtvrtina v bytové chodbě na svém patře.  

 

Graf č. 11. Prostory, ve kterých se respondent cítí být ohrožen (%) 
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Pocit ohrožení v domě je zvýšen problémovým chováním některých obyvatel domu. 

Respondenti se mohli vyjádřit k tomu, se kterými typy chování, narušujícími příjemné bydlení 

v domě, se setkávají. Nejčastěji bylo uváděno (viz. graf č.12), že se v domě pohybují 

obyvatelé, kteří jsou pod vlivem alkoholu (49,7% (42) kladných odpovědí), ruší noční klid 

(39,8%; 35) a znečišťují společné prostory (39,5%; 34). Nejméně se respondenti v domě 

setkávají s obyvateli, kteří jsou agresivní (15,1%; 13) a pod vlivem návykových látek (17,7%; 

14).   

 

Graf č. 12. Problémové typy obyvatel domu, které respondent v domě potkává (%)  
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SROVNÁNÍ 

Z hlediska pocitu bezpečí ve společných prostorách domu lze konstatovat, že oproti roku 

2009 došlo k výraznému posunu.  Zatímco v roce 2009 vyjádřilo nějakou míru obav téměř 

70% respondentů, v roce 2012 je to necelých 40%. Z hlediska prostor, kde respondenti cítí 

ohrožení, jsou stále nejčastěji zmiňovány vstupní prostory, nicméně i zde poklesla míra obav 

o 10,5%). Největší pokles v pocitu ohrožení je zaznamenán na schodišti (o 29,4%) a ve 

výtahu (18,8%). Naopak větší míru ohrožení respondenti cítí ve sklepě – nárůst o 17,9%6. 

Všeobecný pokles je i v hodnocení výskytu obyvatel domu narušujících nějakým způsobem 

společné soužití. Nejvíce se snížil pohyb osob, které jsou agresivní (o 31,1% oproti roku 

2009) a pod vlivem alkoholu (o 28% oproti roku 2009). U ostatních kategorií (vyjma osob 

pod vlivem návykových látek), došlo ke snížení výskytu zhruba o 20%. 

                                                
6 Jeden respondent do dotazníku uvedl, že sklepy jsou nedostatečně zabezpečené. 



6.2. Pocit bezpečí ve vlastním bytě 

Respondenti odpovídali na dotaz, jestli (a kdy) se cítí bezpeční či ohroženi ve svém vlastním 

bytě. 90,4% (94) ze všech zúčastněných respondentů odpovědělo, že se cítí ve svém bytě 

celodenně bezpečně, 4,8% (5) se cítí bezpečně jen v denních hodinách a 4,8% (5) se cítí být 

občas ohroženo i přes den7. Žádný z respondentů neuvedl, že by měl neustálý pocit ohrožení. 

Dále bylo naším zájmem zjistit, jaké skutečnosti zhoršují pocit pohody a bezpečí při 

každodenním využívání bytu. Stejně jako před třemi lety si obyvatelé domu na nic příliš 

nestěžovali, nejčastěji jim vadí hlasité štěkání psa od sousedů (29,3%) a hlasité hádky od 

sousedů (21,6%)– viz. graf č.13. Kromě nabízených možností mohli respondenti uvést i jiné 

skutečnosti, které pocit bezpečí v bytě ovlivňují. Výtky se týkaly převážně hluku v domě 

(hlasitě puštěná TV, křik na děti) a hluku před domem či na hřišti za domem (celkem 4 

respondenti).8 

 

Graf č. 13. Skutečnosti zhoršující pocit bezpečí a pohodlí při užívání bytu (%). N = 104 
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6.3. Vlastní zkušenost s krádežemi v domě 
Obyvatelé domu odpovídali na dotaz, zda byli někdy během svého pobytu v domě vystaveni 

krádeži ve svém bytě, sklepě nebo zda bylo vykradeno jejich auto na parkovišti u domu. 

S vykradením svého bytu se setkaly 4 osoby z těch, kteří odpověděli na dotaz (4%) Sklep 

však byl v minulosti vykraden 9 respondentům (9,4%) a automobil 5 z oslovených obyvatel 

(5,4%). 

                                                
7 Jedná se o 3 respondenty z 11. patra a po jednom respondentovi z 4. a 6. patra. 
8 Z dalších výtek (vždy po 1 respondentovi): Neoprávněné užívání jedním z obyvatel domu značky invalidního 
řidiče pro parkování před vchodem, rasistické nadávky jednoho z obyvatel Koniklecové 7, neukázněnost „lidí 
z ubytovny“. 



 

SROVNÁNÍ 

V pocitu bezpečí ve vlastním bytě sledujeme oproti roku 2009 nárůst o 22,5% u osob, které se 

cítí celodenně v bezpečí. Pohodu při užívání bytu snižuje nejvíce štěkání psů, stejně jako před 

třemi lety. Zkušenosti s krádežemi v domě nelze vzhledem k malému počtu případů 

přesvědčivě statisticky vyhodnotit. 

 

7. Vztahy mezi obyvateli v domě 

Jedním z cílů výzkumu bylo opět stručně zmapovat vztahy mezi obyvateli v domě. Proto byly 

v dotazníku některé otázky zaměřené na to, jestli se nájemníci na patře / v domě vzájemně 

znají, jestli se stýkají častěji, než jenom při běžném pohybu v rámci domu a jakým způsobem 

spolu přátelské vztahy navázali. 

Jak ukazují grafy č. 14 a 15, 87,1% ze 101 respondentů zná alespoň některé spolubydlící 

z patra a 51,5% zná i některé nájemníky v rámci celého domu. Pouze 12,9% (13) respondentů 

nezná žádného z ostatních obyvatel na patře, ve kterém bydlí a 43,6% (44) respondentů nezná 

nikoho z ostatních obyvatel domu. 

Graf č. 14. Kolik sousedů z patra respondent osobně zná (%). N = 101 
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Graf č. 15. Kolik spolubydlících z domu respondent osobně zná (%). N = 101 
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To, že respondent některé obyvatele osobně zná, ještě neznamená, že má s nimi dobré vztahy, 

či že se s nimi přátelí. Proto byli respondenti dotazováni, s kolika spolubydlícími z patra / 

domu se stýká ve svém volném čase. Zde už jsou výsledky o něco horší, ale vzhledem 

k velikosti a charakteru domu stále docela příznivé – 31,7% respondentů se přátelí 

s některými spolubydlícími z patra a 30%  i s některými dalšími sousedy z domu (viz. graf č. 

16 a 17).  

 

Graf č. 16. S kolika sousedy z patra se respondent stýká (%). N = 101 
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Graf č. 17. S kolika spolubydlícími z domu se respondent stýká (%). N = 100 
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Na dotaz, kde se respondent se svými přáteli s domu seznámil, byly nejčastější odpovědi 

„jako se sousedy na chodbě“ (34,1%;  14), „známe se z předchozího bydliště“ (29,3%; 10) a 

„díky dětem“ (24,4%; 10) – viz. graf č.18. 

  

Graf č. 18. Způsob seznámí respondenta se sousedy, se kterými udržuje přátelské vztahy (%). N = 41 
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V rámci zkoumání mezilidských vztahů v domě byli respondenti stejně jako v roce 2009 

tázáni, jestli si myslí, že v domě existují projevy netolerance k různým sociálním skupinám. 

K tomuto tématu se oslovení obyvatelé vyjadřovali na čtyřbodové škále rozhodně ne – spíše 

ne – spíše ano – rozhodně ano. V grafu č. 19 můžeme vidět průměrné skóre odpovědí u 

jednotlivých skupin (čím vyšší skóre, tím více se respondenti přikláněli k existenci 

netolerance). Je vidět, že podle názoru respondentů v domě vládne relativně tolerantní 

prostředí, neboť hodnota skóre jen ve dvou případech překročí hodnotu 2: U rasové 



nesnášenlivosti (2,31) a netolerance vůči jiné národnosti (2,20). Pokud se podíváme na 

analýzu nejčastějších odpovědí (modus), zjistíme, že u všech kategorií byla nejčastější volená 

hodnota 1 (rozhodně není netolerance), s výjimkou netolerance vůči jiné národnosti, rase a 

seniorům, kde je nejvolenější odpověď 2 (spíše není netolerance). 

 

Graf č. 19. Názor respondentů na míru netolerance k různým sociálním skupinám (průměrné skóre na 
škále 1 (v domě se rozhodně neprojevuje) – 4 (v domě se rozhodně projevuje) 
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SROVNÁNÍ 

Ve vztazích mezi obyvateli domu se od roku 2009 neodehrál žádný významný posun, pouze 

se mírně (o 5%) se zvýšil počet respondentů, kteří znají alespoň některé obyvatele svého 

patra. Můžeme však sledovat mírný posun směrem k větší tolerantnosti obyvatel domu – ve 

všech případech o 0,2-0,3 v hodnotě průměrného skóre, s výjimkou netolerance vůči mládeži, 

která se snížila o 0,5 – tento jev však může být způsoben větším zastoupením rodin s dětmi, 

než v roce 2009. 

 

8. Děti a mládež v domě 

Problematika dětí a mládeže byla ve výzkumu obsažena ve dvou různých pohledech: Jednak 

byla pozice dětí v domě zkoumána zejména z hlediska vnímání jejich bezpečnosti                   



a případných ohrožení, která jim v domě hrozí, a jednak byli obyvatelé dotazováni, zda 

vnímají nějaké ohrožení (či obtěžování) ze strany mládeže. 

Prostředí v domě je respondenty pro děti posuzováno jako převážně bezpečné. Jak ukazuje 

následující graf, 75% z 96 respondentů je označilo za zcela nebo spíše bezpečné, za zcela 

nebezpečné je považováno jen 2,1% (2 respondenti). 

Graf č. 20. Názor na bezpečnost prostředí domu pro děti (%). N = 96 

32.3

41.7

24.0
2.1

Zcela bezpečné
Spíše bezpečné
Spíše nebezpečné
Zcela nebezpečné

 
 

Analýza opět neprokázala žádné statisticky významné rozdíly v názoru na bezpečnost dětí 

v domě mezi těmi, kteří žijí bez dětí a těmi, co žijí s dětmi (viz. tabulka č. 6). Vzhledem 

k tomu, že v domě žije řada osamělých matek s dětmi, daly by se předpokládat rozdíly 

v názoru žen a mužů – ty se však naprosto neprojevily, obě skupiny odpovídaly procentuelně 

stejně – rozdíly byly v řádu dvou tří procent a obě pohlaví se přikláněla k názoru, že je 

prostředí pro děti bezpečné. Stejně tak korelační analýza neprokázala vliv ani dalších 

proměnných - věku nebo rodinného stavu respondenta. 

 
 
Tabulka č. 6. Názor na bezpečnost prostředí domu pro děti podle toho, jestli respondent žije/nežije s dětmi 

  Zcela bezpečné Spíše bezpečné 
Spíše 

nebezpečné 
Zcela 

nebezpečné Celkem 
  N % N % N % N % N % 

Žije s dětmi 20 33,3 25 41,7 13 21,7 2 3,3 60 100 
Žije bez dětí 11 33,3 12 36,4 10 30,3 0 0 33 100 

 

 

Z hlediska hlavních ohrožení pro děti v domě respondenti nevyzdvihli žádnou z uváděných 

možností odpovědí. Na škále 1 (rozhodně ne) – 4 (rozhodně ano) se přikláněli spíše 

k negativním odpovědím – jak je patrné i z grafu č. 21, kde všechna průměrná skóre se 



pohybují kolem hodnoty 2 (kromě ohrožení špatným technickým stavem domu, které má 

skóre 1,58). Nejčastější odpovědí bylo u všech kategorií „spíše ne“ (u technického stavu 

„rozhodně ne“). Odpověď „rozhodně ano“ se v případě kriminality, drog a šikany vyskytla 

7x, v případě agresivity obyvatel 2x a u technického stavu domu ani jednou. 

 

Graf č. 21. Faktory ohrožující bezpečnost dětí v domě (průměrné skóre na škále 1 (rozhodně nejsou 
ohroženy) – 4 (rozhodně jsou ohroženy) 
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Pokud jde o to, čím mládež v domě ohrožuje či obtěžuje ostatní obyvatele, byly názory 

obdobně tolerantní, jako v předchozím případě. Jak ukazuje graf č. 22 (opět se jedná               

o průměrná umístění na čtyřbodové škále „rozhodně neobtěžují“ – „rozhodně obtěžují“), 

pohybují se všechny odpovědi převážně ve spektru „rozhodně neobtěžují“ a „spíše 

neobtěžují“ – koeficienty se pohybují mezi 1,7-1,94,  výjimkou je obtěžování kouřením           

a neslušným chováním, které přesáhly hodnotu 2. Nejvíce obyvatele domu mládež obtěžuje 

kouřením (42,5%; 40 odpovědí spíše nebo rozhodně obtěžuje), vandalismem (29,1%; 27), 

požíváním drog (28,6%; 26) a neslušným chováním (28,1%; 25). 



Graf č. 22. Čím mládež v domě obtěžuje či ohrožuje ostatní obyvatele (průměrné skóre na škále 1 
(rozhodně neobtěžují) – 4 (rozhodně obtěžují) 
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SROVNÁNÍ 

V hodnocení bezpečnosti prostředí pro děti a mládež došlo od roku 2009 k výraznému 

pozitivnímu posunu. Zatímco v roce 2009 hodnotilo prostředí jako zcela nebo spíše bezpečné 

32,7% respondentů, v roce 2012 je to 75%. Podíl respondentů, kteří prostředí v domě 

považují za zcela nebezpečné klesl oproti roku 2009 o 8,5%. U všech faktorů, ohrožující 

bezpečí dětí a mládeže v domě, byl zaznamenán pokles průměrného skóre na škále o cca. půl 

bodu, nejlepší zlepšení respondenti vidí u technického stavu domu (pokles průměrné hodnoty 

o 1,16 bodu). Pokud jde o to, čím mládež v domě ohrožuje či obtěžuje ostatní obyvatele, 

došlo opět k poklesu všech kategorií zhruba o jeden bod v průměrném hodnocení na škále     

1-4. Tento posun může být způsoben jak zlepšením chování mládeže v domě a zvýšením 

tolerance ostatních obyvatel, tak i tím, že v letošním výzkumu jsou více zastoupeny rodiny 

s dětmi, které se na mládež mohou dívat benevolentněji. 

 

 

9. Senioři v domě 

Zatímco v případě bezpečnosti dětí byli dotazování všichni zúčastnění nájemníci (respondenty 

byly samozřejmě jen osoby starší 18 let), v případě seniorů jsme se na pocit bezpečí a 

případná ohrožení ptali přímo jich (tedy osob starších 60 let). 

Seniorů se letošního výzkumu zúčastnilo 14 – což zřejmě zhruba odpovídá věkovému složení 

domu, neboť osloveni byli všichni nájemníci a tazatelé nezaznamenali menší ochotu se 

zúčastnit u některé z věkových skupin, nicméně při tomto počtu musíme výsledné údaje brát 

spíše jako informativní. 



Celkem 85,7% (12) respondentů se cítí v domě bezpečně (50% spíše bezpečně, 35,7% zcela 

bezpečně), zbývajících 14,3% (2 respondenti) se cítí spíše nebezpečně. Kategorii „zcela 

nebezpečně“ žádný senior nezvolil. 

Z pohledu různých ohrožujících faktorů se senioři nejčastěji setkávali s neslušným chováním        

a neúctou ze strany ostatních obyvatel (4 respondenti), snahou vylákat peníze (4 respondenti) 

a agresivitou ze strany jiných obyvatel (3 respondenti) –viz. tabulka č. 7.  

 
Tabulka č. 7. Ohrožující faktory, se kterými se senior v domě setkal 

 

SROVNÁNÍ 

V roce 2009 se v domě cítilo celkem 72,7% z oslovených respondentů zcela nebo spíše 

bezpečně, v roce 2012 tento podíl vzrostl na 85,7%. Z hlediska ohrožujících faktorů došlo 

k menšímu počtu schválností a projevů neúcty a neslušného chování, naopak je více 

respondentů, ze kterých chtěl někdo vylákat peníze. Vzhledem k malému počtu zúčastněných 

seniorů jsou však tyto výsledky těžko srovnatelné a nelze z nich vyvodit nějaký vývojový 

trend. 

 

10. Řešení problémů v domě 

10.1. S kým respondent nejčastěji řeší problémy v domě 

Cílem výzkumu bylo mimo jiné opět zmapovat, na koho se obyvatelé nejčastěji obrací, pokud 

chtějí vyřešit nějaký problém, který v domě vyvstane.  

Jak ilustruje tabulka č.8, při řešení problémů v domě respondenti nejvíce komunikují 

s domovnicí, paní Chudou (22,1% respondentů velmi často a 29,5% občas), následuje správce 

domu – OSBD (3,4% velmi často a 21,6% občas) a Městská policie Brno (20,7% občas). Na 

druhou stranu je patrné, že stále velký počet respondentů se při řešení problémů neobrací na 

žádný z uvedených subjektů (kromě domovnice je u všech subjektů nadpolovičně zastoupena 

odpověď „nikdy“) 

 
 
 

  
Neslušné 
chování Schválnosti 

Snaha vylákat 
peníze Krádeže Agresivita 

  N % N % N % N % N % 
Setkal/a se 4 25 0 0 4 26,7 1 6,7 3 18,8 
Nesetkal/a se 12 75 15 100 11 73,3 14 93,3 13 81,2 
Celkem 16 100 15 100 15 100 15 100 16 100 



Tabulka č. 8. Jak často se respondent při řešení problému obrací na vybrané subjekty 

 Vlastník domu Správce - OSBD Domovnice Městská policie Policie ČR 
 N % N % N % N % N % 

Velmi často 2 2,2 3 3,4 21 22,1 0 0 0 0 
Občas 12 13,0 19 21,6 28 29,5 18 20.7 10 11,2 

Výjimečně 14 15,2 18 20,5 24 25,3 25 28.7 28 31,5 
Nikdy 64 69,6 48 54,5 22 23,2 44 50.6 51 57,3 

Celkem 92 100 88 100 95 100 87 100 89 100 
 

 

Přes relativně malý podíl respondentů, kteří problémy v domě řeší s některými ze 

zodpovědných subjektů, můžeme sledovat velmi kladné hodnocení úspěšnosti při řešení 

vyvstalých problémů (viz. graf č.23). Pouze 11,4% (11) respondentů uvedlo, že se problémy 

nedaří vyřešit vůbec, nebo jen výjimečně. 

 

Graf č. 23. Úspěšnost při řešení problémů s bezpečností nebo technickým vybavením domu (%). N = 96      
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SROVNÁNÍ 

Při řešení problémů v domě se oproti roku 2009 respondenti výrazně častěji obrací na 

domovnici (velmi často nebo občas se na ni obrací 51,6% , v roce 2009 to bylo 33,9%). 

Výrazné zlepšení je patrné u hodnocení úspěšnosti při řešení problémů – zatímco v roce 2009 

se problémy dařilo řešit (v polovině případů či častěji) podle 59,6% dotazovaných, v roce 

2012 takto odpovědělo 88,5% respondentů. 

 



10.2. Vlastní angažovanost při řešení problémů v domě 

Pokud se jedná o vlastní aktivitu obyvatel při řešení problémů v domě, 20% (18) respondentů 

uvedlo, že oni či jejich rodina se vždy snaží problémy řešit či na jejich řešení spolupracují, 

28,9% (26) tuto snahu vydává jen někdy a 46,7% (42) řeší problémy jen výjimečně. Zbylá 

4,4% (4) čekají, až problém vyřeší někdo jiný. Ani jeden respondent nezvolil odpověď, že se 

dříve snažil problémy řešit, ale již rezignoval. 

 

SROVNÁNÍ 

V proklamované angažovanosti (či ochotě angažovat se) při řešení problémů v domě došlo ve 

srovnání s rokem 2009 k výraznému úbytku respondentů, kteří vynakládají (či jsou ochotni 

vynaložit) nějakou aktivitu při řešení problémů. Zatímco v roce 2009 tuto ochotu 

proklamovalo téměř 70% z oslovených nájemníků, v roce 2012 je to necelých 50%, zároveň 

se zhruba o 30% zvýšil počet respondentů, kteří se snaží problémy v domě řešit (či 

spolupracovat na jejich řešení) jen výjimečně. Z povahy získaných dat nelze vydedukovat, 

jestli tento pokles aktivity je způsoben rezignací nájemníků, nebo spíše skutečností, že je 

problémů obecně méně, či jsou méně závažné a není je tedy podle názoru nájemníků nutno 

řešit. 

 

10.3. Nejefektivnější způsoby řešení problémů 

Obyvatelé domu se na čtyřbodové škále vyjadřovali k efektivnosti různých způsobů řešení 

problémů v domě. Výsledky tohoto hodnocení můžeme sledovat v grafu č. 24. Čím vyšší je 

průměrné skóre, tím kladněji respondenti dané opatření hodnotí. Nejlépe je tedy hodnocena 

efektivita osobního jednání s domovnicí (průměrné skóre 2,89) a osobní jednání se správcem 

domu (průměrné skóre 2,81). Nejčastěji volenými možnostmi (modus) u jednotlivých 

způsobů řešení bylo „rozhodně účinné řešení“ v případě jednání s domovnicí a „spíše účinné 

řešení“ u osobního jednání se správcem domu a u anket a výzkumů. 

 
 



Graf č. 24. Hodnocení efektivity jednotlivých způsobů řešení problémů v domě (průměrné skóre na škále 
1 (zcela neefektivní) – 4 (zcela efektivní) 
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SROVNÁNÍ 

V porovnání s rokem 2009 nedošlo u hodnocení efektivity řešení k téměř žádnému posunu – 

rozdíly jsou kolem 0,2 bodu na škále 1-4. 

 

10.4. Zásahy Městské policie a Policie ČR při řešení problémů v domě 

  
Obyvatelé se vyjadřovali k tomu, jak často podle jejich informací či zkušeností zasahuje 

v domě Městská policie a Policie ČR a jak tyto zásahy subjektivně hodnotí – jaký mají přínos 

pro jejich pocit bezpečí. 

V případě Městské policie respondenti v 37,9% (36) uváděli, že zasahuje každý týden             

a 18,9% (18) každý měsíc. Subjektivní hodnocení těchto zákroků je velmi pozitivní – 67,7% 

(65) respondentů je rádo, že městská policie zasáhla a cítí se díky tomu bezpečněji, 32,3% 

(31) respondentů se k zásahům staví neutrálně – necítí se díky nim lépe ani hůře. Žádný 

z respondentů neuvedl, že by se při zásahu Městské policie v domě cítil nepříjemně. 

Podrobněji viz. grafy č. 25 a 26. 

 



Graf č. 25. Jak často zasahuje Městská policie v domě (%). N = 95 
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Graf č. 26. Subjektivní hodnocení zásahů Městské policie v domě (%). N = 96 
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Korelační analýza v letošním ročníku neukázala žádný vztah mezi hodnocením zásahů 

Městské policie a demografickými charakteristikami respondentů. Z hlediska pohlaví, věku     

a rodinného stavu můžeme také vidět určité drobné odlišnosti mezi skupinami, nejsou však ze 

statistického hlediska významné (viz. tabulky č. 9, 10, 11) 
 

Tabulka č. 9. Hodnocení zásahů městské policie podle věku respondenta 

  Cítím se bezpečněji 
Necítím se lépe ani 

hůře Celkem 
  N % N % N % 

18-29 16 84,2 3 15,8 19 100 
30-44 30 61,2 19 38,8 49 100 
45-59 10 71,4 4 28,6 14 100 
60+ 9 69,2 4 30,8 13 100 

 



Tabulka č.10. Hodnocení zásahů městské policie podle pohlaví respondenta 

  Cítím se bezpečněji 
Necítím se lépe ani 

hůře Celkem 
  N % N % N % 

Muž 12 66,7 6 33,3 18 100 
Žena 52 67,5 25 32,5 77 100 

 
Tabulka č. 11. Hodnocení zásahů městské policie podle rodinného stavu 

  
Cítím se 

bezpečněji 
Necítím se lépe ani 

hůře Celkem 
  N % N % N % 

Samostatně žijící 22 68,8 10 27.9 32 100 
Ženatý/vdaná bez dětí 1 33,3 2 33.3 3 100 
Rodina (i neúplná)        
s dětmi 38 66,7 19 34.4 57 100 
Vícegenerační rodina  
(i neúplná) s dětmi 1 100 0 25 1 100 

 

 

Pokud porovnáme frekvenci zásahů Městské policie Brno a Policie ČR, zasahuje Policie ČR 

podle respondentů v domě o něco méně často. Každý týden řeší nějaký problém v domě podle 

20,7% (19) respondentů. Více viz. graf č.27. 

Graf č. 27. Jak často zasahuje Policie ČR v domě (%). N = 92 
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Subjektivní hodnocení zásahů PČR se ale neliší od hodnocení Městské policie (viz. graf         

č. 28), a to ani v obecném pohledu (zde je u PČR o 2% vyšší zastoupení pozitivního 

hodnocení, než předtím u MPB), ani podle pohlaví, věku nebo rodinného stavu. 

 



Graf č. 28. Subjektivní hodnocení zásahů Policie ČR v domě (%). N = 88 
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SROVNÁNÍ 

V postojích respondentů k zásahům Městské policie Brno a Policie ČR nedošlo od roku 2009 

k žádnému zásadnímu posunu. V roce 2012 respondenti uvádějí nižší frekvenci zásahů MPB 

(každý týden uvádělo v roce 2009 59,2% respondentů, v roce 2012 jen 37,9%) I PČR (v roce 

2012 každý týden 31,9%, v roce 2012 20,7% respondentů). V hodnocení zásahů obou policií 

zcela vymizela odpověď „Cítím se nepříjemně, nejsem rád/a když MPB (PČR) zasahuje 

v domě“. 

 

11. Hodnocení opatření, přijatých v rámci projektu BLBB 

11.1. Hodnocení bezpečnostních opatření technického rázu 

Účastníci výzkumu byli v dotazníku vyzváni, aby vyjádřili svou ne/spokojenost 

s bezpečnostními opatřeními, přijatými v rámci projektu BLBB. Na škále 1-5 stejně jako ve 

škole známkovali následující bezpečnostní opatření: Zpřísnění pravidel pro vstup návštěvníků 

do domu, zavedení elektronického přístupového systému, instalaci kamerového systému u 

vchodu, na schodišti a ve výtahu.  

Jak ukazuje graf č. 29, všechna bezpečnostní opatření jsou respondenty přijata velmi kladně – 

průměrná „známka“ se pohybuje mezi 1,38 (kamery u vchodu) a 1,68 (zpřísnění pravidel pro 

vstup do domu). Nejčastěji udávaná známka (modus) je u všech opatření 1. 

 



Graf č. 29. Hodnocení spokojenosti s bezpečnostními opatřeními na škále 1 (zcela spokojen/a) – 5 (zcela 
nespokojen/a). 
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Pokud vytvoříme sumační index ze všech bezpečnostních opatření (spočítáme průměrné 

hodnocení všech opatření dohromady), zjistíme, že respondenti v průměru tato bezpečnostní 

opatření jako celek ohodnotili známkou 1,53. Při analýze hodnocení těchto opatření podle 

různých demografických charakteristik (věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav) se neprojevily 

žádné výrazné odlišnosti mezi jednotlivými kategoriemi – respondenti jsou v hodnocení 

bezpečnostních opatření velmi konzistentní. Menší, ale znatelné rozdíly jsou v hodnocení 

bezpečnostních opatření podle patra, ve kterém respondent bydlí. Zatímco ve všech ostatních 

patrech se hodnocení pohybuje mezi 1-1,5, v 2., 6. a 11. patře se hodnocení pohybuje kolem 

známky 2. Vztah mezi hodnocením bezpečnostních opatření a patrem, ve kterém respondent 

bydlí, je statisticky významný.9  

V souvislosti s hodnocením přijatých bezpečnostních opatření byli respondenti dotazováni, 

jestli po zkušenostech s již instalovaným kamerovým systémem v některých společných 

prostorách, by měli zájem o umístění kamer i do bytových chodeb na jednotlivých patrech. 

Jak je patrné z grafu č. 30, 63,7% (65) respondentů by se přiklánělo k instalaci kamer, 36,3% 

(37) dotazovaných kamery na patrech spíše nebo zcela odmítá. 

 

                                                
9 Hodnota signifikance Cramerova V je 0,026. 



Graf č. 30. Zájem o umístění bezpečnostních kamer do bytových chodeb (%). N=102 
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Rozložení zájmu o kamery v bytových chodbách podle jednotlivých pater ukazuje tabulka 

č.12: 

Tabulka č.12. Názor na umístění kamer do bytových chodeb podle podlaží 

 Kamery v bytové 
chodbě ano 

Kamery v bytové 
chodbě ne Celkem 

Podlaží N % N % N % 
0 4 50.0 4 50.0 8 100 
1 5 45.5 6 54.5 11 100 
2 3 37.5 5 62.5 8 100 
3 7 77.8 2 22.2 9 100 
4 7 58.3 5 41.7 12 100 
5 6 75.0 2 25.0 8 100 
6 5 62.5 3 37.5 8 100 
7 1 20.0 4 80.0 5 100 
8 6 85.7 1 14.3 7 100 
9 4 50.0 4 50.0 8 100 

10 7 87.5 1 12.5 8 100 
11 9 100.0 0 0.0 9 100 

 

11.2. Hodnocení činnosti domovníka 

V další sérii otázek se respondenti vyjadřovali k tomu, jak jsou spokojení s činností 

domovníka (v současné chvíli domovnice paní Chudé), jestli vidí přínos této funkce pro 

udržení pořádku v domě, jak hodnotí pracovní dobu domovnice a jestli jsou pro zachování 

této pracovní pozice v domě. 

Jak ukazuje graf č. 31, 84,9% (84) respondentů je s činností domovnice spokojeno, pouze 

15,1% (15) respondentů má k její činnosti výhrady. 90 ze 100 respondentů považuje funkci 



domovníka za přínosnou pro udržení pořádku v domě a 92,9% z 98 respondentů je pro 

zachování této funkce v domě i nadále. 

 

Graf č. 31. Spokojenost s činností domovnice (%). N=99 
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Z hlediska pracovní doby je zcela spokojeno 69,6% (64) respondentů, 22,8% (21) by uvítalo 

delší pracovní dobu a 7,6% (7) dotazovaných vyjádřilo vůči pracovní době nějaké doplňující 

výhrady. Ty se ve 4 ze 7 případů týkaly nemožnosti zastihnout některé dny domovnici 

v úředních hodinách. 

 

11.3. Využívání nízkoprahové klubovny 

Respondenti s nezletilým dítětem měli možnost vyjádřit se k provozu nízkoprahové klubovny, 

kterou mohou děti z Koniklecové 5 navštěvovat. Z 64 respondentů, kteří na dotaz odpověděli, 

uvedlo 17,2% (11), že jejich dítě klubovnu navštěvuje pravidelně, nebo občas, děti 82,8% 

(53) do klubovny nechodí. 

K nabídce volnočasových aktivit v klubovně se vyjádřilo 16 respondentů, z nichž 68% (11 - 

právě těch, jejichž děti do klubovny chodívají) je s nabídkou spokojeno a 31,2% (5) je spíše 

nebo zcela nespokojeno. Z připomínek k nabídce volnočasových aktivit v klubovně 

vyplynulo, že by rodiče, jejichž děti klubovnu využívají, uvítali pravidelnější a časově delší 

schůzky/aktivity, za pěkného počasí více procházek, výletů a her venku. 

 

 



12. Srovnání výsledků výzkumu s výsledky z roku 2009 – shrnutí 

výzkumu 

Analýza dotazníkového šetření v domě na Koniklecové 5 ukázala, že opatření zavedená po 

roce 2009 přispěla ke zvýšení pocitu pohody a bezpečí a zlepšení funkčnosti a  technického 

stavu domu.  

12.1.Technické a bezpečnostní vybavení domu 
Ve srovnání s výsledky z roku 2009, vykazuje hodnocení všech technických prvků domu 

výrazné zlepšení. K největšímu posunu v hodnocení došlo u funkčnosti výtahu (kategorie 

„funguje vždy“ narostla o 46,6%) a osvětlení na schodišti (nárůst téže kategorie o 25,9%). 

Zvýšenou funkčnost však v řádech jednotek až desítky procent vykazovaly i všechno ostatní 

technické vybavení – osvětlení v domě, funkčnost zvonků domovního telefonu. 

V informovanosti ohledně bezpečnostního vybavení domu (hydrant, HUV, přístup na střechu) 

došlo oproti roku 2009 k určitému posunu k lepšímu. V otázce informovanosti ohledně 

hasícího systému se o 6,9% zvýšil počet osob, které nevědí, kde se nachází hasící zařízení, 

zároveň se ale zvýšil i počet respondentů, kteří jsou o funkčním umístění hasícího systému 

informováni (o 14,6%) a snížil počet těch, kteří jsou názoru, že v domě žádný není (o 24,6%). 

Došlo také ke snížení počtu osob, které nevědí, jestli je všem přístupný HUV (o 8,7%) a jestli 

je viditelně označený (o 18,5%). Informovanost ohledně přístupu obyvatel domu na střechu 

zůstala stejná – došlo k posunu v řádu desetin procent. 

 

12.2. Veřejné osvětlení a zeleň v okolí domu 
Osvětlení veřejných prostor – jak přístupu k domu, tak parkoviště – se podle odpovědí 

respondentů oproti roku 2009 výrazně zlepšilo. Osvětlení přístupu k domu označilo jako 

vyhovující o 26,1% respondentů více (46,5% respondentů v roce 2009 vs. 72,9% v roce 

2012), v případě osvětlení parkoviště je zlepšení ještě markantnější, jako dostačující jej 

označilo o 50,8% respondentů více, než před třemi lety (38,8% v roce 2009 vs. 89,6% v roce 

2012). 

Hodnocení úpravy zeleně je ve srovnání s rokem 2009 o něco horší – za zcela nebo většinou 

dostatečnou ji označilo o 7,8% respondentů méně. 

12.3. Pohyb cizích osob v domě 
Od roku 2009 došlo k výraznému posunu směrem k větší zodpovědnosti obyvatel domu, co se 

týče zamykání vstupních dveří. Zatímco v roce 2009 nikdy dům nezamykalo 75,7% 

respondentů, dnes je to jen 16,8% (zlepšení o téměř 60%). Ve dne nachází dveře většinou 



nebo vždy odemčené 35,9% respondentů – v roce 2009 to bylo 96,3% (zlepšení o 60,4%), 

v noci bývají vstupní dveře většinou nebo vždy odemčené podle 28,9% respondentů, zatímco 

v roce 2009 se k této možnosti přiklonilo 91,2% (zlepšení o 62,3%). 

Výsledky výzkumu napovídají, že bezpečnostní opatření učiněná pro snížení přístupu 

nepovolaných osob do domu, byla do značné míry úspěšná. Oproti roku 2009 se o 24,7% 

snížil počet respondentů, kteří pravidelně či občas potkávají v domě cizí osoby. Také se 

významně omezil prostor, ve kterém se cizí osoby objevují. Zatímco v roce 2009 byly cizí 

osoby vedle vstupních prostor nejčastěji potkávány na schodišti a patře, ve kterém respondent 

bydlí, dále také ve sklepech, ve výtahu a zdržovaly se v prostoru před domem, podle 

současných výsledků bývají cizí osoby potkávány jen ve vstupním prostoru a na patře, kde 

respondent bydlí, ostatní alternativy do výsledků vůbec nevstoupily. Z hlediska doby výskytu 

se těžiště přesunulo do dopoledních a odpoledních hodin (2009 – 50%, 2012 – 75,7%), 

zatímco téměř o polovinu poklesl pohyb cizích osob večer a v noci (2009 – 42,4%, 2012 – 

24,2%). V letošním roce také nebyl ve vzorku žádný respondent, který by cizí osoby potkával 

v domě celodenně. 

Od roku 2009 došlo k procentuálnímu poklesu u výskytu všech problematických skupin 

cizích osob. Největší pokles můžeme sledovat u pohybu bezdomovců (21,4%), osob 

znečišťujících společné prostory (11,9%), osob pod vlivem alkoholu (10,6%). I přes tento 

pokles však zůstávají nejvíce zmiňované skupiny obtěžujících cizinců stále stejné – osoby 

znečišťující společné prostory, osoby pod vlivem alkoholu a osoby rušící noční klid. 

Výrazněji se ani nezměnila míra pocitu bezpečí při setkání s cizinci v domě – někteří z nich 

vzbuzují stále obavy u zhruba poloviny respondentů, o 10,1% však poklesl počet osob, které 

se obávají všech cizinců v domě. 

 

12.4. Vnímání pocitu bezpečí v domě 
Z hlediska pocitu bezpečí ve společných prostorách domu lze konstatovat, že oproti roku 

2009 došlo k výraznému posunu k lepšímu.  Zatímco v roce 2009 vyjádřilo nějakou míru 

obav téměř 70% respondentů, v roce 2012 je to necelých 40%. Z hlediska prostor, kde 

respondenti cítí ohrožení, jsou stále nejčastěji zmiňovány vstupní prostory, nicméně i zde 

poklesla míra obav o 10,5%. Největší pokles v pocitu ohrožení je zaznamenán na schodišti (o 

29,4%) a ve výtahu (o 18,8%). Naopak větší míru ohrožení respondenti cítí ve sklepě – nárůst 

o 17,9% oproti roku 2009.  

Všeobecné zlepšení je patrné i v hodnocení výskytu obyvatel domu narušujících nějakým 

způsobem společné soužití. Nejvíce se snížil pohyb obyvatel, kteří jsou agresivní (o 31,1% 

oproti roku 2009) a pod vlivem alkoholu (o 28% oproti roku 2009). U ostatních kategorií 



(vyjma osob pod vlivem návykových látek), došlo ke snížení výskytu zhruba o 20%. 

Nejproblematičtější skupiny nájemníků zůstávají stále stejné: Osoby pod vlivem alkoholu, 

osoby rušící noční klid a osoby znečišťující společné prostory domu. 

U pocitu bezpečí ve vlastním bytě sledujeme oproti roku 2009 nárůst o 22,5% u osob, které se 

cítí celodenně v bezpečí. Pohodu při užívání bytu snižuje nejvíce štěkání psů, stejně jako před 

třemi lety.  

 

12.5. Vztahy mezi obyvateli domu 
Ve vztazích mezi obyvateli domu se od roku 2009 neodehrál žádný významný posun, pouze 

se mírně (o 5%) se zvýšil počet respondentů, kteří znají alespoň některé obyvatele svého 

patra. Můžeme však sledovat mírný posun směrem k větší tolerantnosti obyvatel domu, 

zejména vůči mládeži. 

 

 12.6. Děti a mládež 
V hodnocení bezpečnosti prostředí pro děti a mládež došlo od roku 2009 k výrazně 

pozitivnímu posunu. Zatímco v roce 2009 hodnotilo prostředí domu jako zcela nebo spíše 

bezpečné jen 32,7% respondentů, v roce 2012 je to 75%. Podíl respondentů, kteří prostředí 

v domě považují za zcela nebezpečné klesl oproti roku 2009 o 8,5%. U všech faktorů, 

ohrožující bezpečí dětí a mládeže v domě, byl zaznamenán pokles průměrného skóre na škále 

o ca. půl bodu, největší zlepšení respondenti vidí u technického stavu domu (pokles průměrné 

hodnoty o 1,16 bodu). Pokud jde o to, čím mládež v domě ohrožuje či obtěžuje ostatní 

obyvatele, došlo opět k poklesu všech kategorií zhruba o jeden bod v průměrném hodnocení 

na škále 1-4. Tímto se všechny obtěžující projevy dostaly pod hodnotu 2 (spíše neobtěžují). 

Tento posun může být způsoben jak zlepšením chování mládeže v domě a zvýšením tolerance 

ostatních obyvatel, tak i tím, že v letošním výzkumu jsou více zastoupeny rodiny s dětmi, 

které se na mládež mohou dívat benevolentněji. 

 

12.7. Senioři 
V roce 2009 se v domě cítilo celkem 72,7% z oslovených respondentů zcela nebo spíše 

bezpečně, v roce 2012 tento podíl vzrostl na 85,7%. Z hlediska ohrožujících faktorů došlo 

k menšímu počtu schválností a projevů neúcty a neslušného chování, naopak se objevili 

respondenti, ze kterých chtěl někdo vylákat peníze. Vzhledem k malému počtu zúčastněných 

seniorů (14) jsou však tyto výsledky těžko srovnatelné a nelze z nich vyvodit nějaký vývojový 

trend. 



 

12.8. Řešení problémů v domě 
Při řešení problémů v domě se oproti roku 2009 respondenti výrazně častěji obrací na 

domovnici (velmi často nebo občas se na ni obrací 51,6% , v roce 2009 to bylo 33,9%). 

Výrazné zlepšení je patrné u hodnocení úspěšnosti při řešení problémů – zatímco v roce 2009 

se problémy dařilo řešit (v polovině případů či častěji) podle 59,6% dotazovaných, v roce 

2012 takto odpovědělo 88,5% respondentů. 

V proklamované angažovanosti (či ochotě angažovat se) při řešení problémů v domě došlo ve 

srovnání s rokem 2009 k výraznému úbytku respondentů, kteří vynakládají (či jsou ochotni 

vynaložit) nějakou aktivitu při řešení problémů. Zatímco v roce 2009 tuto ochotu 

proklamovalo téměř 70% z oslovených nájemníků, v roce 2012 je to necelých 50%, zároveň 

se zhruba o 30% zvýšil počet respondentů, kteří se snaží problémy v domě řešit (či 

spolupracovat na jejich řešení) jen výjimečně. Z povahy získaných dat nelze vydedukovat, 

jestli tento pokles aktivity je způsoben rezignací nájemníků, nebo spíše skutečností, že je 

problémů obecně méně, či jsou méně závažné a není je tedy podle názoru nájemníků nutno 

aktivně řešit. 

V postojích respondentů k zásahům Městské policie Brno a Policie ČR nedošlo od roku 2009 

k žádnému zásadnímu posunu. V roce 2012 respondenti uvádějí nižší frekvenci zásahů MPB 

(každý týden uvádělo v roce 2009 59,2% respondentů, v roce 2012 jen 37,9%) i PČR (v roce 

2012 každý týden 31,9%, v roce 2012 20,7% respondentů). V hodnocení zásahů obou policií 

zcela vymizela odpověď „Cítím se nepříjemně, nejsem rád/a když MPB (PČR) zasahuje 

v domě“. 

 

12.9. Hodnocení bezpečnostních opatření přijatých v rámci programu 
BLBB 
Jak je patrné z výše uvedeného srovnání, v téměř všech oblastech, které jsou ve výzkumu 

zahrnuty, došlo od roku 2009 ke zlepšení. Obyvatelé domu si tento posun zřejmě uvědomují, 

což se projevilo ve výrazně pozitivním hodnocení zavedených bezpečnostních opatření - 

průměrná „známka“ se pohybuje mezi 1,38 (kamery u vchodu) a 1,68 (zpřísnění pravidel pro 

vstup do domu). Nejčastěji udávaná známka (modus) je u všech opatření 1. Respondenti jsou 

také poměrně nakloněni rozšíření bezpečnostních prvků instalací kamerového systému 

v bytových chodbách – pro toto opatření je 63,7% (65) respondentů. Největší podporu (nad 

75% zúčastněných respondentů) má toto nové opatření v 3., 5., 8. a 10.patře. 



Činnost domovnice je také hodnocena respondenty velmi pozitivně – téměř 85% respondentů 

je s výkonem této funkce spokojeno a kolem 90% respondentů ji považuje za přínosnou pro 

udržení pořádku v domě a stojí o zachování této funkce i nadále. 

 Nízkoprahovou klubovnu využívá 17,2% (11) dětí zúčastněných respondentů, všichni jsou 

s poskytovanými aktivitami spokojeni, ale stáli by o pravidelnější a delší schůzky a více 

aktivit venku v případě pěkného počasí. 
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