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A – METODICKÝ ÚVOD
sociologická studie
je správný nástroj
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Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:
▪ projednání na zastupitelstvu obce
▪ veřejné ad hoc projednání
▪ anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce,
prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
▪ místní / obecní referendum
Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologické studie - výzkumu.
Projednání na zastupitelstvu je levné, nevyžaduje ad hoc organizační přípravu,
shromažďuje argumenty, ale rozhodnutí stále musí přijmout zastupitelé, hrozí
zablokování programu, omezený prostor na projednání.
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Veřejné projednání je levné, organizačně nenáročné, rychlé, shromažďuje argumenty.
Nevýhodou je zpravidla nízká účast (vždy zlomek populace / voličů), účastní se
převážně stoupenci krajních názorů, věcná diskuse je často upozaděna, nepřináší
rozhodnutí. hodnota výstupu pro přijetí rozhodnutí v souladu s názorem veřejnosti
„silně omezená“.
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Anketa je levná, rychlá, dá se zorganizovat a zrealizovat svépomocí, může působit jako
nástroj přímé demokracie. Na druhou stranu výsledky ankety jsou vždy nespolehlivé a
neinterpretovatelné za celou cílovou populaci, účastní se jí zejména ti, kteří požadují
změnit status quo, časté je ovlivnění malou avšak angažovanou částí obyvatel - účastní
se převážně stoupenci krajních názorů, nelze určit spolehlivost či chybovost výsledků –
výsledky jsou nepřesné vždy.

Zájem o téma

rozložení
účastníků
ankety

rozložení
celé
populace
záporná

ambivalence

kladná

míra zaujetí tématem

Účast

U-efekt
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Místní / obecní referendum má následující výhody: vzbuzuje u veřejnosti pocit přímé
demokracie, snímá odpovědnost za rozhodnutí ze zastupitelů / z rady. Nevýhody jsou
zřejmé: finanční náročnost, administrativní / procesní náročnost, vysoká
pravděpodobnost neplatnosti referenda, vysoké riziko nereprezentativního výsledku
(platného i neplatného) referenda, možnost odpovědí pouze na „ano“ vs. „ne“,
referendum nelze použít ke všem tématům.

možné varianty reality
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B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY STUDIE
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Název studie:

Desatero problémů Prahy 8 pro 2017 – sociologická studie

Cíle studie:

Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových témat
městské části na reprezentativním vzorku dospělé populace MČ
Praha 8

Region:

MČ Praha 8

Metoda:

osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina:

reprezentativní vzorek populace MČ 18+ let

Velikost vzorku:

n=520

Dotazník:

cca 5 minut; respondent vybíral 1-2 témata z 22
(+ možnost 1 volného)
seznam 22 témat vznikl 10.4.2017
na Veřejném fóru Prahy 8;
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat:

24. dubna – 8. května 2017
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Sociodemografické charakteristiky

Počet respondentů

TOTAL

520

pohlaví

muži

247

ženy
18 – 24 let

273
37

25 – 34 let

81

35 – 44 let

122

45 – 54 let

75

55 – 64 let

72

65 a více let

133

základní

48

vyučen, střední bez maturity

128

střední s maturitou

202

vysokoškolské
Bohnice

142
88

Čimice

40

Karlín

54

Kobylisy

147

Libeň

111

Střížkov

16

Troja

64

věk

vzdělání

čtvrť
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C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
žebříček témat
z Veřejného fóra 10.4.2017
za celou populaci Prahy 8 ve věku 18+
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Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- až 1,2 % až 4,0 %)
• Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
• Zajistit policii na ulicích
• Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
• Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
• Plošný zákaz hazardu na území městské části
• Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
• Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
• Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
• Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
• Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
• Zlepšit interval autobusové linky 183
• Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
• Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
• Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
• Jiné téma / volná témata
• Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
• Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor mladých (umělecký inkubátor)
• Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
• Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
• Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
• Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
• Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI PRAHY 8
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM)
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
volné téma / volná témata
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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D - VÝSLEDKY PO SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH
žebříček témat podle pohlaví,
vzdělání a věku
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
volné téma / volná témata
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
volné téma / volná témata
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zlepšit interval autobusové linky 183
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit policii na ulicích
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
16,7
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
14,6
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
12,5
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
12,5
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
12,5
Plošný zákaz hazardu na území městské části
10,4
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
10,4
volné téma / volná témata
8,3
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
8,3
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
8,3
Zlepšit interval autobusové linky 183
8,3
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
6,3
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
6,3
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
6,3
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
4,2
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
4,2
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
4,2
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
4,2
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
2,1
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYUČENÍM / STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM BEZ MATURITY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zlepšit interval autobusové linky 183
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
volné téma / volná témata
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM S MATURITOU
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
volné téma / volná témata
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
volné téma / volná témata
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zlepšit interval autobusové linky 183
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
13,5
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
13,5
Plošný zákaz hazardu na území městské části
10,8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
10,8
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
10,8
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
10,8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
10,8
volné téma / volná témata
8,1
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
8,1
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
8,1
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
5,4
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
5,4
Zlepšit interval autobusové linky 183
5,4
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
5,4
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
5,4
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
2,7
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
2,7
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví 0,0
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
21,0
Zajistit policii na ulicích
18,5
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
16,0
Plošný zákaz hazardu na území městské části
13,6
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
13,6
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
11,1
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
8,6
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
8,6
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
7,4
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
7,4
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
7,4
Zlepšit interval autobusové linky 183
7,4
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
6,2
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
4,9
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
4,9
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
4,9
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
4,9
volné téma / volná témata
2,5
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
2,5
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
2,5
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zajistit policii na ulicích
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
volné téma / volná témata
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zajistit policii na ulicích
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zlepšit interval autobusové linky 183
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
volné téma / volná témata
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Plošný zákaz hazardu na území městské části
16,7
Zajistit policii na ulicích
13,9
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
12,5
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
11,1
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
11,1
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
9,7
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
8,3
Zlepšit interval autobusové linky 183
8,3
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
5,6
volné téma / volná témata
4,2
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
4,2
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
4,2
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
4,2
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
4,2
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
2,8
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
2,8
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
1,4
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
1,4
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit policii na ulicích
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
volné téma / volná témata
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

volné téma / volná témata
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zajistit policii na ulicích
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI BOHNIC
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Zajistit policii na ulicích
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
volné téma / volná témata
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI ČIMIC A STŘÍŽKOVA
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
volné téma / volná témata
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI KARLÍNA
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Zajistit policii na ulicích
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
volné téma / volná témata
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI KOBYLIS
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Zajistit policii na ulicích
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
12,9
Plošný zákaz hazardu na území městské části
11,6
Zlepšit interval autobusové linky 183
10,9
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
10,2
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
8,8
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
6,8
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
6,8
volné téma / volná témata
6,1
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
6,1
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
3,4
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
2,7
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
2,7
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
2,7
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
2,0
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor… 1,4
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
0,7
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
0,7
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI LIBNĚ
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zajistit policii na ulicích
Plošný zákaz hazardu na území městské části
19,8
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
19,8
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
15,3
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
15,3
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
13,5
volné téma / volná témata
9,0
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
9,0
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
7,2
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
6,3
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
4,5
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
2,7
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
2,7
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
2,7
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
1,8
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
1,8
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
0,9
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
0,9
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6 0,0
Zlepšit interval autobusové linky 183 0,0
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická 0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI TRÓJE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Zrušit zóny placeného stání na Praze 8
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč. financování
Plošný zákaz hazardu na území městské části
Zahájit veřejnou diskusi k zónám placeného stání
Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor…
Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8
Rozšířit nabídku občerstvení ve školách
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší
Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskusích
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv
Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná)
Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6
Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
Zajistit policii na ulicích
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění
Zlepšit interval autobusové linky 183
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická
volné téma / volná témata 0,0
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Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek
všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
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Zavést zóny placeného stání
v ulici Mirovická

Vytvořit prolink z praha8.cz
na centrální registr smluv

Neskrývat a nemazat příspěvky na
facebookových diskusích

Rozšířit nabídku občerstvení ve
školách

Dát negativní stanovisko k výstavbě
fast foodu

Vytvořit místo pro setkávání a
prezentování prací dětí a mládeže …

Zrušit zóny návštěvnického
stání na P 8

Jiné téma

Nepodporovat autobusové nádraží
Ládví

Zavést více tram linek do sídliště
Ďáblice

Zavést tram spojení Kobylisy –
Troja – Praha 6

Zlepšit interval autobusové linky 183

Podpora aktivit pro seniory
ve spolupráci se vzdělávacími centry

Zlepšit poradenství pro osoby
bez přístřeší

Správně načasovat úklid spadaného
listí a blokového čištění

Zahájit veřejnou diskusi k ZPS

Zřídit záchytná parkoviště mimo P 8

Plošný zákaz hazardu na území MČ

Zrušit zóny placeného stání na P 8

Řešit čistotu a bezpečnost
v okolí stanice metra Kobylisy

Zajistit policii na ulicích

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích,
zachovat zeleň

TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU)
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Bohnice
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Karlín
Kobylisy
Libeň
Trója

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání, věku, lokality - jedná se
o jeden soubor 500 respondentů analyzovaných podle konkrétních sociodemografických znaků
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research solutions

červen 2011

Nejdůležitějším se z pohledu obyvatel Prahy 8 (18+) jeví téma, „Nezahušťovat zástavbu
na sídlištích, zachovat zeleň“ (31 %). Uvedené téma se i se zohledněním statistické
odchylky umístilo na 1. místě se statisticky významným náskokem před zbylými tématy.
Toto téma má relativně silnou podporu vyrovnanou napříč socio-demografickými
skupinami, která se statisticky významně lišila pouze u respondentů z Libně, v jejímž
rámci byla podpora významně vyšší. U ostatních čtvrtí Prahy 8 je toto téma rovněž na
prvním místě, ale již s nižším podílem. Výjimku tvoří Karlín, kde více hlasů získala
potřeba zajistit policii v ulicích a Kobylisy s požadavkem řešit čistotu a bezpečnost v
okolí stanice metra Kobylisy.
Podpora tématu nezahušťování prostoru sídlišť byla u většiny sociodemografických
skupin zcela nejsilnější, výjimku tvoří skupina osob se základním vzděláním, u nichž toto
téma byla na druhém místě po „Zajistit policii na ulicích“, u věkové kategorie 45-54 let,
kdy první v žebříčku bylo témat „Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra
Kobylisy“ a na druhém místě „Zajistit policii na ulicích“. I u kategorie seniorů (65+ let) se
požadavek na zajištění policie dostal před téma nezahušťovat zástavbu na úkor zeleně.
Celkově druhé nejvyšší podpoře se od respondentů dostalo tématu „Zajistit policii na
ulicích“ (22 %). V tomto případě byla zaznamenána statisticky významně vyšší míra
podpory tohoto tématu u socio-demografické skupiny seniorů 65+ let (35 % - top
téma), mezi občany Karlína (39 % - top téma) a Libně (32 %).
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Na 3.-8. místě se pak s podporou v rozmezí od 18 % po cca 10 % respondentů umístila
témata „Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy“ (18 %) – logicky
nejsilněji akcentované téma mezi občany právě Kobylis (32% - top téma), „Zrušit zóny
placeného stání na Praze 8“ (17 %) i zde statisticky významně častěji zdůrazňované
téma v Kobylisích (26 %), „Plošný zákaz hazardu na území městské části“ (14 %), „Zřídit
záchytná parkoviště mimo Prahu 8“ (13 %), „Zahájit veřejnou diskusi k zónám
placeného stání“ (12 %) a „Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění“
(cca 10 %).
S podporou méně než 10 % ale alespoň 5 % podpory dotázaných pak na 9.-14. místě
skončila témata „Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší“ (8 %), „Podpora aktivit pro
seniory“ (8 %), „Zlepšit interval autobusové linky 183“ (7 %), „Zavést tramvajové
spojení Kobylisy – Troja – Praha 6“, (5 %) „Nepodporovat autobusové nádraží Ládví“
(5 %) se statisticky významně vyšší podporou mezi občany Kobylis (10 %) a konečně
téma „Zavést více tramvajových linek do sídliště Ďáblice“ (5 %).
Každé ze zbylých 7 témat získalo vždy méně než 5 % podporovatelů. Přičemž na dvou
nejnižších příčkách se umístila témata „vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr
smluv“ (3 %) a „Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická“ (2 %).
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Naformulování vlastního volného tématu využilo 25 dotázaných občanů, tedy cca 5 %
respondentů.
V rámci spontánně uváděného volného tématu byly vcelku rovnoměrně jmenovány
problémy související s úklidem ulic (odpadky resp. sníh) – 5x, konkrétní požadavky na
zlepšení dopravy a komunikací na Praze 8 – 5 x, problematika bezdomovectví – 4x,
pejsků a pejskařů – 4x resp. zeleně – 3x.
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách nejvíce zaměřena na
požadavek nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň. S určitým odstupem na
druhé místo řadí zajištění policie v ulicích a na třetí zrušení zón placeného stání na
Praze 8.
Věková kategorie 25 - 34 let vybrala na první místo opět požadavek nezahušťovat
zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň. Pořadí témat na druhém a třetím místě je oproti
věkové kategorii 18-24 let opačné.
I pro občany ve věkové skupině 35 - 44 let bylo nejdůležitější téma nezahušťování
prostoru na sídlištích a zachování zeleně (stejně jako v r. 2016). U této věkové kategorie
je náskok tohoto tématu před druhým v pořadí (zrušit ZPS) o 20 p.b. Třetí v pořadí je
požadavek na zavedení veřejné diskuse k ZPS.
Občané Prahy 8 ve věku 45 - 54 let dali relativně vyrovnaný počet hlasů tématům:
řešení čistoty a bezpečnosti v okolí stanice metra Kobylisy, zajistit policii na ulicích,
nezahušťování prostoru na sídlištích.
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Věková kategorie 55 - 64 let řadí opět na první místo nezahušťování prostoru sídlišť,
zachování zeleně. Na druhé místo občané této věkové skupiny zařadili téma řešení
čistoty a bezpečnosti u metra Kobylisy a na požadavek třetí zřídit záchytná parkoviště
mimo Prahu 8.
V nejstarší kategorii lidí nad 65 let se nejdůležitějším tématem jeví požadavek na
zajištění policie na ulicích. Na druhém místě se pak umístilo téma nezahušťování
současné zástavby na sídlištích, zachování zeleně. S odstupem 10 procentních bodů
třetí místo obsadilo téma řešení čistoty a bezpečnosti u metra Kobylisy.
Pokud se podíváme na výsledky z pohledu obyvatel jednotlivých lokalit - čtvrtí Prahy 8,
zůstává ve většině případů na první příčce téma „Nezahušťovat současnou zástavbu na
sídlištích, zachovat zeleň“. Výjimku tvoří Karlín, kde je jasně dominantní požadavek
místních obyvatel na zajištění policie v ulicích a Kobylisy, kde více hlasů dostalo téma
řešení čistoty a bezpečnosti u metra Kobylisy. Požadavek na zajištění policie v ulicích je
kromě Karlína (top téma) akcentovaný i v Libni, Čimicích / Střížkově (druhé téma v
pořadí) a v Kobylisích (4. téma). Na druhou stranu v Bohnicích je devátým a v Troji až
18. témat v pořadí.
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