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1. Informace o výzkumu 

 
Tento materiál obsahuje základní výsledky výzkumu, který provedla katedra teorie kultury 
(kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010 ve městě Český 
Krumlov v rámci výzkumného záměru MŠMT MSM 0021620841 „Rozvoj české společnosti 
v EU: Lidské zdroje, výzvy a rizika“, týmového projektu „Kulturní diverzita a sociokulturní 
adaptace lokalit a regionů na modernizační a integrační procesy“ a ve spolupráci s Městem 
Český Krumlov. U některých výsledků jsou uvedeny i srovnatelné údaje získané při 
výzkumech, které katedra teorie kultury (kulturologie) FF UK prováděla v Českém Krumlově 
v letech 1992 až 20081. 
 
Tématicky se výzkum zaměřoval na různé stránky problematiky rozvojového potenciálu 
menších měst a možností jeho využití. Podrobněji se přitom věnoval specifickým otázkám 
významu kultury2 a role moderních informačních a komunikačních technologií3 v rozvoji 
měst. 
 
Výzkum byl proveden jako empirické šetření reprezentativního výběrového souboru 
dospělých obyvatel Českého Krumlova o velikosti 400 respondentů metodou řízených 
standardizovaných rozhovorů prováděných podle dotazníků, obsahujících přesné formulace 
otázek, kategorizované varianty odpovědí a místo pro záznam odpovědí respondentů. 
Rozhovory prováděli vyškolení členové tazatelské sítě s lidmi s trvalým bydlištěm v Českém 
Krumlově staršími 18 let, vybranými metodou náhodného výběru. Rozhovory probíhaly 
v době od 3. do 7. května 2010. 
 
Během provádění výzkumu se neobjevily žádné mimořádné problémy. Podařilo se uskutečnit 
plánovaný počet rozhovorů a dodržet přitom ve výběrovém souboru přibližně strukturu 
obyvatelstva města podle základních sociodemografických znaků. 
 

                                                 
1 Tyto výzkumy byly součástí řešení grantových projektů: MŠMT ČR V062 „Funkce lokální kultury v inovaci 
životního stylu“; GA ČR 403/96/1451 „Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Sociokulturní analýza 
průběhu transformačních procesů v městských komunitách“; GA UK 309/96 „Sociokulturní potenciál 
a vzdělanost v procesu revitalizace lokální společnosti“; VZ FF UK 206004 „Globální a lokální kultura. 
Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů“. 
2 Blok otázek věnovaný problematice kultury byl do výzkumu zařazen ve spolupráci s Ministerstvem kultury 
ČR. 
3 Blok otázek věnovaný využívání moderních informačních a komunikačních technologií byl do výzkumu 
zařazen ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. 
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STRUKTURA SOUBORU 
 
Městská část4 
 

 
 
Věk 
 

 
 

Pohlaví 
 

                                                 
4 Podle administrativního členění zahrnuje část Latrán i Špičák a část Nádražní předměstí sídliště Vyšný. 
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2. Výsledky 

2.1. Město – rozvoj a problémy 

 
Instituce 
 
Ve výzkumu respondenti vyjadřovali spokojenost či nespokojenost s jednotlivými institucemi 
v otázce, zda si myslí, že uvedené instituce ve městě fungují tak, že respondentům poskytují to, 
co od nich požadují. Škála odpovědí byla od „Ne a velmi mi to vadí“ až po „Ano, a je to pro 
mne velmi důležité“ (otázka 42). Odpovědi tak vyjadřovaly nejen samotnou míru spokojenosti 
respondentů, ale i to, jak je fungování nebo nefungování dané instituce pro ně subjektivně 
důležité. 
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Většinu institucí hodnotí respondenti kladně. Nejvíce jsou spokojeni s fungováním Městského 
úřadu a Infocentra. Přihlédneme-li i k důležitosti, kterou fungování institucí respondenti 
připisují, pak je opět nejlépe hodnocena činnost Městského úřadu, který funguje dobře a je to 
důležité podle čtvrtiny respondentů. Hodnocení Městského úřadu se dlouhodobě zlepšuje. 
Naopak se zhoršuje hodnocení nabídky vzdělání na středních školách.  
 
 

 
 
Vedení města, tj. Zastupitelstvo města, Městskou radu, starostu, místostarostu a Městský úřad, 
hodnotí negativně kolem desetiny respondentů. Nespokojenost s fungováním vedení města 
byla od roku 1996 stabilní, v roce 2004 (kdy byly postoje respondentů k městu celkově 
nejkritičtější) mírně vzrostla, poté se snížila, ale v roce 2010 opět mírně vzrostla. 
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Vliv ve městě 
 
Subjektivní vnímání mocenské struktury vyjadřovaly ve výzkumu odpovědi na otázku „Jaký 
vliv na rozhodování o důležitých otázkách mají ve městě dané instituce a lidé?“, přičemž 
škála pro odpovědi sahala od „Žádný vliv“ až po „Rozhodující vliv“ (otázka 41). 
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Dlouhodobě, od začátku devadesátých let, je rozhodující vliv ve městě připisován institucím 
tvořícím vedení města, tj. Radě města a Zastupitelstvu města, politickým stranám a 
pracovníkům Městského úřadu. V roce 2010 byl zaznamenán pokles vlivu těchto subjektů. 
Radě města a Zastupitelstvu města připisují velký vliv dvě třetiny respondentů, pracovníkům 
Městského úřadu jedna třetina. 
 
Zhruba polovina respondentů připisuje velký vliv politickým stranám.  
 
Na začátku devadesátých let byl připisován poměrně velký vliv tzv. „mafiím“ a „starým 
strukturám“. Do konce devadesátých let však podíl respondentů připisujících jim velký vliv 
výrazně klesal, od roku 2000 opět rostl, v roce 2008 se snížil. V roce 2010 se vliv připisovaný 
„mafiím“ mírně zvýšil a v případě „starých struktur“ stále klesá. 
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Účast ve volbách 

Zájem respondentů o účast ve volbách do Zastupitelstva města, Zastupitelstva kraje, 
Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu zjišťovala otázka 37. Škála možných 
odpovědí přitom zahrnovala varianty od „Určitě ne“ přes „Nevím“ po „Rozhodně ano“.5 
 

 
 

                                                 
5 V roce 2004 proběhl výzkum před volbami do Evropského parlamentu, v roce 2006 a 2010 před volbami do 
Poslanecké sněmovny. 
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Největší zájem projevili respondenti o účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, téměř tři čtvrtiny tvrdily, že by se jich spíše nebo rozhodně zúčastnily. 
Voleb do Zastupitelstva města by se potom účastnily necelé dvě třetiny. Nejmenší zájem 
projevili respondenti o účast ve volbách do Senátu (polovina) a zejména do Evropského 
parlamentu (méně než dvě pětiny). 
 
Od roku 2004 klesá zájem o volby do Evropského parlamentu a naopak mírně stoupá podíl 
respondentů, kteří by se spíše nebo rozhodně zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny. 
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Respondenti rovněž uváděli, podle čeho se rozhodují, koho by volili ve volbách do 
Zastupitelstva města v otázce 38: „Pokud byste se nyní zúčastnil(a) voleb do Městského 
zastupitelstva, podle čeho byste se nejspíše rozhodoval(a) koho volit?“.  
 

 
 
Dvě pětiny respondentů se rozhoduje podle důvěryhodnosti osob na kandidátkách a volily by 
kandidátku s největším počtem lidí, které zná a věří jim. Pro třetinu je rozhodující, jaké řešení 
problémů města volební programy nabízejí a pro čtvrtinu jsou nejdůležitější sympatie 
k politické straně.  
 
Ve srovnání s rokem 2008 klesl počet těch, kteří se rozhodují podle důvěryhodnosti osob, a 
stoupl naopak podíl těch, pro něž jsou důležitější sympatie ke straně. 
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Osobnosti přispívající rozvoji města 

Jména významných osobností, které podle respondentů přispívají k rozvoji města, zjišťovala 
otázka 39 „Můžete vyjmenovat nějaké zdejší osobnosti, kterým důvěřujete a které přispívají 
nebo by mohly přispět k rozvoji města?“ 
 

 
 

Naprostá většina respondentů neuvedla jméno žádné konkrétní osobnosti, která by přispívala 
k rozvoji města. Nejvíce respondentů (necelá desetina) uvedla současného starostu města 
Luboše Jedličku.6 

                                                 
6 V grafu jsou osobnosti, které uvedlo nejméně pět respondentů. 
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Strategické plánování 

Názory na strategické plánování rozvoje Českého Krumlova byly zjišťovány pomocí otázky 
„Víte něco o průběhu a dosavadních výsledcích strategického plánování rozvoje Českého 
Krumlova?“, přičemž škála odpovědí byla od „Ano, vím toho dost“ až po „Ne a ani mě to 
nezajímá“ (otázka 32a) a otázky „Jaký je váš názor na zpracování strategického plánu 
rozvoje města?“, přičemž škála odpovědí byla od „Je to užitečné, městu to pomůže“ až po 
„Není to k ničemu“ (otázka 32b). 
 

 
 
Více než polovina respondentů ví alespoň částečně o průběhu a dosavadních výsledcích 
strategického plánování rozvoje Českého Krumlova. Za dostatečné považuje informace o 
strategickém plánování čtvrtina. Podíl respondentů, kteří jsou o strategickém plánování 
dostatečně informování, přitom od roku 2000 roste, pouze v roce 2008 byl zaznamenán mírný 
pokles.  
 
Šestina respondentů informace o strategickém plánování rozvoje města nemá, ale chtěla by je 
mít. O strategické plánování rozvoje Českého Krumlova se nezajímá zhruba třetina 
dotázaných. Jejich podíl se ve srovnání s rokem 2008 mírně snížil. 
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Více než polovina respondentů hodnotí zpracování strategického plánu rozvoje města 
pozitivně. Zhruba šestina považuje strategický plán za určitě užitečný a více než třetina se 
domnívá, že je snad pro město dobrý. Přibližně dvě pětiny respondentů nemají na užitečnost 
strategického plánu města vytvořen názor. O užitečnosti strategického plánu města pochybuje 
nebo jej přímo odmítá stabilně od roku 2000 méně než desetina respondentů. 
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Komunitní plánování 

Názory na komunitní plánování byly zjišťovány pomocí otázky „Víte něco o průběhu a 
dosavadních výsledcích komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov?“, 
přičemž škála odpovědí byla od „Ano, vím toho dost“ až po „Ne a ani mě to nezajímá“ 
(otázka 33a) a otázky „Jaký je váš názor na zpracování komunitního plánu sociálních služeb 
ve městě Český Krumlov?“, přičemž škála odpovědí byla od „Je to užitečné, městu to 
pomůže“ až po „Není to k ničemu“ (otázka 33b). 
 

 
 
O průběhu a výsledcích komunitního plánování sociálních služeb jsou informovány více než 
dvě pětiny respondentů, pětina je informována dostatečně. Podíl dostatečně informovaných 
respondentů od roku 2006 vzrostl. Přibližně pětina o komunitním plánování informována 
není, ale chtěla by být, podíl těchto respondentů klesá. Stabilně více než třetinu respondentů 
komunitní plánování sociálních služeb nezajímá.  
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Nejvíce respondentů, více než polovina, nemá na užitečnost zpracování komunitního plánu 
názor. Dvě pětiny respondentů hodnotí zpracování komunitního plánu pozitivně, přičemž 
desetina se domnívá, že je užitečný a pomáhá městu. Od roku 2006 se snižuje podíl těch, kteří 
se domnívají, že je určitě užitečný a městu pomáhá.  
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Rozvojové záměry 

Názor na rozvojové záměry města v příštích letech zjišťovala otázka „Myslíte si, že jsou pro 
město užitečné následující záměry či akce?“ (otázka 36) se škálou odpovědí od „Určitě ne“ 
po „Rozhodně ano“. 

 
 
V grafu jsou uvedeny zkrácené popisky záměrů.7 
 

 

                                                 
7 Zkrácené popisky některých záměrů znamenají: výstavba obchodního centra v blízkosti sídliště Plešivec, 
výstavba bytového komplexu a zázemí v lokalitě bývalých kasáren Vyšný, rekonstrukce a modernizace 
sportovního areálu Chvalšinská, revitalizace Městského parku, výstavba dětských hřišť na předměstí, stavba 
tunelu od Trojice k nemocnici, Hradní muzeum na Zámku, projekt horské vyhlídkové trasy ve svahu nad 
Rybářskou ulicí.  
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Ke všem z uvedených záměrů zaujímají respondenti spíše pozitivní postoj. Za nejužitečnější 
považují přestavbu autobusového nádraží se zřízením parkingu, výstavbu domu pro seniory, 
výstavbu dětských hřišť na předměstí a rozšíření kapacity domů s pečovatelskou službou. 
Nejmenší podporu má mezi respondenty projekt Hradního muzea na zámku. 
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Cestovní ruch 

Hodnocení dopadu cestovního ruchu na obyvatele  Českého Krumlova bylo zjišťováno pomocí 
otázky „Co přináší rozvoj cestovního ruchu pro Český Krumlov?“ (otázka II), přičemž škála u 
jednotlivých možností byla od „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“. Tato otázka nebyla zařazena 
v letech 1998 a 2000.8 
 

 
 

 
 

                                                 
8 První graf obsahuje položky zjišťované ve všech letech, druhý položky zjišťované v roce 2010. 
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Celkově převažuje pozitivní hodnocení dopadu rozvoje cestovního ruchu na život města. 
Respondenti oceňují (kolem devíti desetin dotázaných) především to, že cestovní ruch 
podněcuje zvýšenou péči o ochranu a obnovu památek a čistotu historického centra města, 
přináší zvýšení mezinárodního renomé, více peněz na rozvoj města, přispívá ke zlepšení 
vzhledu města a přináší více ruchu a společenského dění ve městě. Tři čtvrtiny respondentů 
oceňují také to, že cestovní ruch přináší zlepšení celkové vybavenosti města, možnost 
seznámit se s někým z ciziny, rozvoj místních tradic a zvýšenou péči o zeleň a městský 
mobiliář.  
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Od začátku devadesátých let klesá podíl těch, kteří jsou přesvědčeni, že cestovní ruch přináší 
lepší vybavenost města obchody. Jestliže si to v roce 1992 myslelo devět desetin respondentů, 
v roce 2010 to byly jen dvě pětiny. Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že peníze z cestovního 
ruchu získávají jen soukromníci a že v důsledku cestovního ruchu slouží obchody jen turistům 
a místní nemají kde nakupovat.  
 
Vyloženě negativní dopady cestovního ruchu jako je hluk a nepořádek a větší zátěž životnímu 
prostředí uvádí polovina, větší kriminalitu, zhoršení vztahů mezi lidmi potom zhruba šestina 
až pětina až respondentů.  
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Postoje k přínosům zařazení Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO  
zjišťovala (otázka III), kdy varianty odpovědí byly od „Je to určitě přínosem“ po „Spíše to 
městu škodí“. 
 

 
 
Více než polovina respondentů se domnívá, že zařazení Českého Krumlova na Seznam 
světového dědictví UNESCO je pro město určitě přínosem. Podle třetiny městu snad pomáhá. 
Pouze minimum respondentů uvedlo, že není k ničemu nebo dokonce městu škodí.  
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Názor na členství Českého Krumlova ve Sdružení historických sídel a ve sdružení Českého 
dědictví UNESCO zjišťovaly otázky 40a a 40b, přičemž škála odpovědí byla: „Nic o něm 
nevím“, „Spíše to není k ničemu“ a „Snad to k něčemu dobré je“. 
 

 
 

 
 

O členství Českého Krumlova ve Sdružení historických sídel nemá více než polovina 
respondentů žádné informace. Dvě pětiny jej shledávají pozitivním a domnívají, že je snad 
k něčemu dobré. 
 
Povědomí o členství ve sdružení Českého dědictví UNESCO je daleko širší a také je 
hodnoceno výrazně pozitivněji (téměř 90% respondentů se domnívá, že snad k něčemu dobré 
je). 
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2.2. Sociální soudržnost 

 
Migrace 

Původ respondenta zjišťovala otázka 1 „Narodil(a) jste se v Českém Krumlově, nebo jste se 
sem přistěhoval(a)?“ 
 

 
 

Podíl respondentů narozených v Českém Krumlově byl až do roku 2006 víceméně stabilní, 
poté mírně stoupl. V roce 2010 uvedly tři pětiny oslovených obyvatel, že se narodily 
v Českém Krumlově. 
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Otázka 2 se dotazovala na hlavní důvody, proč se respondenti, kteří se v Českém Krumlově 
nenarodili, do města přistěhovali.  
 

 
 
Nejčastějším důvodem přistěhování se do města byla rodina, kterou označily dvě pětiny 
respondentů. Čtvrtina se přistěhovala s rodiči a pětina kvůli zaměstnání. Ostatní důvody 
nebyly v odpovědích respondentů příliš zastoupeny. 
 
Respondenti dále odpovídali na otázku, zda chtějí v Českém Krumlově zůstat natrvalo (otázka 
3), přičemž škálu odpovědí tvořily možnosti od „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“. 
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Naprostá většina respondentů (kolem devíti desetin) chce v Českém Krumlově zůstat. Podíl 
těch, kteří jsou přesvědčeni, že rozhodně zůstanou, však od začátku devadesátých let, kdy 
tvořil tři čtvrtiny, kolísá. Největší byl do roku 1996 a v roce 2002, kdy tvořil téměř tři 
čtvrtiny, nejmenší pak v roce 2008, kdy tvořil pouze polovinu. V roce 2010 uvedlo tuto 
variantu přes polovinu respondentů. Od konce devadesátých let také mírně stoupá podíl 
respondentů, kteří spíše v Českém Krumlově zůstat nechtějí - v roce 2008 tvořili téměř 
šestinu, v roce 2010 se jejich podíl mírně snížil. 
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Respondentům uvažujícím o odchodu z města byla určena otázka 4 „Pokud uvažujete, že byste 
se z Českého Krumlova odstěhoval(a), proč?“.  
 

 
 

Nejčastěji uváděným důvodem, proč respondenti uvažují o odchodu z města, jsou pracovní 
příležitosti, které uvedla polovina z těch, kteří spíše nebo určitě nechtějí v Českém Krumlově 
zůstat. Desetina jako možný důvod odstěhování označila rodinu a přibližně stejný podíl 
nedostatek možností k trávení volného času. 
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Názory na situaci na pracovním trhu zjišťovala otázka 11 „Nabízí Vám Český Krumlov 
dostatek příležitostí k získání práce, která by Vás uspokojovala?“, kdy varianty odpovědí byly 
od „Netýká se“ a „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“.  
 

 
 

Respondenti se nejvíce domnívají, že v Českém Krumlově dostatek příležitostí k získání 
práce, která by respondenta uspokojovala, spíše není (necelá třetina). Čtvrtiny se tato 
problematika netýká a stejný podíl uvedl, že dostatek pracovních příležitostí ve městě spíše 
existuje. 
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Vztah k městu 

Výzkum zjišťoval subjektivní vztah občanů k městu, přičemž respondenti odpovídali na 
otevřenou otázku „V čem pro Vás osobně spočívá největší hodnota Českého Krumlova?“ 
(otázka 5). 
 

 
 
Dlouhodobě uvádí nejvíce respondentů jako největší hodnotu Českého Krumlova historický 
odkaz města. Jejich podíl, přes výkyv v roce 2002, ale dlouhodobě klesal. Zatímco v polovině 
devadesátých let (a také v roce 2002) to byly tři pětiny respondentů, v roce 2008 to byla jen 
jedna třetina. V roce 2010 se ale jejich podíl opět zvýšil téměř na polovinu. 
 
Jako hodnoty města jsou výrazně méně uváděny jednak domov či přátelé a jednak okolí a 
příroda (necelou šestinou). Podíl těch, kteří za největší hodnotu Českého Krumlova považují 
okolí města a přírodu, přitom dlouhodobě stoupal, od roku 2006 zůstává stabilní. 
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Místo schůzek s přáteli 

Na místo, kde se respondenti nejvíce schází se svými přáteli či známými, se ptala otázka 6, kdy 
varianty odpovědí byly: „Nemám žádné přátele ani známé, s nimiž bych se stýkal(a)“, „U 
sebe nebo u nich doma“, „V blízkosti místa svého nebo jejich bydliště“, „V historickém 
centru města“, „V jiné části města“, „Mimo Český Krumlov“. 

 

 
 

Nejčastěji se respondenti se svými přáteli scházejí v domácím prostředí (dvě pětiny), dále 
v okolí bydliště nebo v historickém centru města (čtvrtina respondentů).  
 
Pouze 1% z oslovených obyvatel města uvedlo, že nemá žádné přátele, s nimiž by se 
scházelo. 
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Meziskupinové problémy 

Názor na to, zda žijí ve městě problémové skupiny obyvatel, zjišťovala otázka: „Jsou 
v Českém Krumlově nějaké výrazně problémové skupiny lidí? Pokud ano, jak by se problémy 
s nimi měly řešit?“ (otázka 7). Pokud respondenti uvedli, že takové skupiny ve městě žijí, byli 
požádáni o jejich specifikaci.  
 

 
 
Přes polovinu respondentů se domnívá, že v Českém Krumlově žádné výrazně problémové 
skupiny obyvatel nežijí.  
 
Ve srovnání s rokem 2008 podíl respondentů, kteří uvedli, že ve městě výrazně problémové 
skupiny žijí, výrazně vzrostl. 
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Nejvíce z respondentů, podle nichž v Českém Krumlově nějaká problémová skupina existuje, 
za ni považuje Romy (více než čtyři pětiny). Ve velmi malé míře ještě respondenti uvedli jako 
problémové skupiny drogově závislé osoby. 
 
Podíl těch, kteří označili Romy jako problémovou skupinu ve městě, se ve srovnání s rokem 
2008 významně navýšil. 
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Problémy ve vztazích mezi romskou menšinou a majoritním obyvatelstvem zjišťovala otázka 
„Jsou v Českém Krumlově problémy ve vztazích mezi Romy a ostatními?“ (otázka I), kdy 
respondenti mohli volit z odpovědí od „Ano, zažívám je osobně a často“ po „Problémy tohoto 
druhu ve městě nejsou“. 
 

 
 
Existenci problémů mezi Romy a ostatními obyvateli uvádí většina respondentů. Pouze kolem 
šestiny z nich je však zná z osobní zkušenosti. Ostatní o nich vědí jen z doslechu.  
 
Ve srovnání s roky 2006 a 2008 stoupl podíl těch, kteří uvedli, že problémy ve vztazích 
s Romy zažívají jejich přátelé a známí. 
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Názory na skupiny 
 
Postoje k různým skupinám lidí přítomných ve městě zjišťovala otázka, v níž respondenti 
vyjadřovali názory na vybrané skupiny v Českém Krumlově (otázka 8), přičemž možnosti 
odpovědi představovala škála od „Velmi mi vadí“ přes „Nemám vyhraněný názor“ až k 
„Jsem jedním z nich“.9 
 

 
 
V roce 2010 mají obyvatelé Českého Krumlova nejvíce pozitivní postoje k starousedlíkům. 
Dále pozitivně hodnotí přistěhovalce z České republiky. 
 
Záporně jsou dlouhodobě hodnoceni Romové a Asiaté. V posledním roce jsou mírně záporně 
hodnoceni také turisté.  
 
Zatímco v případě Asiatů se názory obyvatel Českého Krumlova mírně zlepšují, u romské 
minority je situace opačná.  

                                                 
9 Otázka nebyla do dotazníku zařazena v roce 2008. 
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Podíl těch, kterým Romové velmi vadí, od roku 2000 stále vzrůstá. V roce 2010 jich bylo více 
než 15%.  
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2.3. Zájem a informovanost o dění ve městě 

Informovanost obyvatel 

Zájem a informovanost o dění ve městě zjišťovaly otázky „Jste dostatečně informován(a) o 
tom, co se v Českém Krumlově děje?“ (otázka 16) a „Jste dostatečně informován(a) o 
jednotlivých oblastech života města?“ (otázka 17). Odpovědi se pohybovaly na škále od „Ne, 
ale nevadí mi to“ až po „Ano, dostatečně“. 
 

 
 
V Českém Krumlově jsou dostatečně informovány o dění ve městě téměř tři pětiny 
respondentů. Pětina respondentů informována je, ale ne dostatečně. Míra informovanosti o 
dění ve městě stoupala až do roku 1996 a od té doby kolísá kolem poloviny dostatečně 
informovaných a třetiny až pětiny informovaných nedostatečně.  
 
Od počátku devadesátých let existuje v Českém Krumlově poměrně stabilní a nezanedbatelný 
podíl respondentů, kteří nejsou informováni o dění ve městě, ale nevadí jim to. To v podstatě 
znamená, že se o dění ve městě nezajímají. Podíl těchto respondentů tvoří v posledních letech 
přibližně šestinu až pětinu. 
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Nejlépe jsou respondenti informováni o nabídce kulturních akcí ve městě (tři čtvrtiny). Dvě 
pětiny respondentů mají dostatečné informace o rozhodování Zastupitelstva a Rady města, 
činnosti Městského úřadu, čtvrtina potom o možnostech pracovního uplatnění. Pětina je 
dostatečně informována o nabídce vzdělávacích akcí a možnostech rekvalifikace.  
 
Ve srovnání především s rokem 2008 se zlepšila informovanost o rozhodování Zastupitelstva 
a Rady města a o činnosti Městského úřadu. 
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Největší informační deficit pociťují respondenti v oblasti nabídky vzdělávacích akcí a 
možnostech rekvalifikace (informace o těchto oblastech postrádá přibližně polovina z nich a 
v případě vzdělávacích akcí ve městě podíl nedostatečně informovaných dlouhodobě stoupá). 
Kolem dvou pětin respondentů postrádá také informace o možnostech pracovního uplatnění a 
informace o rozhodování Zastupitelstva a Rady města a o činnosti Městského úřadu. 
Minimální informační deficit pociťují respondenti stabilně v oblasti nabídky kulturních akcí.  
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Zdroje informací 

Jaké zdroje informací respondenti používají, zjišťovala otázka „Jak jsou pro vás důležité 
následující zdroje informací o tom, co se v Českém Krumlově děje?“ (otázka 18). Odpovědi se 
pohybovaly na škále od „Zcela nedůležité“ až po „Velmi důležité“. 
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Nejdůležitějším zdrojem informací o dění v Českém Krumlově jsou pro respondenty místní 
média, za důležitý zdroj informací je považují téměř tři pětiny respondentů. Místním médiím 
byla připisována největší důležitost na začátku devadesátých let, poté jejich důležitost výrazně 
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klesla, ale od roku 2000 opět stoupá. Důležitým informačním zdrojem jsou také rodinní 
příslušníci a příbuzní, dále známí, přátelé, sousedi či spolupracovníci (jejich důležitost 
dlouhodobě roste). Důležitost rodiny a známých či přátel jako zdrojů informací o dění 
v Českém Krumlově od začátku devadesátých let výrazně rostla, po roce 2002 mírně poklesla, 
ale v roce 2008 a 2010 se opět zvýšila. Za důležitý zdroj informací je považuje více než 
polovina respondentů.  
 
Pro více než dvě pětiny respondentů je důležitým zdrojem informací o dění ve městě Internet, 
necelé dvě pětiny považují za důležité programové letáky a plakáty na akce města, čtvrtina 
potom restaurace či kavárny a kulturní a společenské akce. 
 
Ostatní zdroje informací o místním dění, tj. zastupitelé a pracovníci Městského úřadu, 
Městské Infocentrum, schůze a politické strany či organizace, pokládají respondenti za méně 
důležité. 
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Výzkum zjišťoval využívání tištěných a elektronických médií. Čtenost tištěných médií otázkou 
„ Čtete v posledním roce pravidelně některé z následujících novin a časopisů?, přičemž škála 
zahrnovala pouze možnosti „Ano“ a „Ne““ (otázka 19). Sledovanost elektronických médií 
byla zjišťována otázkou „Jak často v posledním roce sledujete/posloucháte následující 
televizní a rozhlasové stanice?“, kde škálu tvořily možnosti „Vůbec nebo skoro vůbec ne“ po 
„ Často, pravidelně“ (otázka 20). 
 

 
 

Nejčtenějšími tištěnými periodiky jsou v Českém Krumlově dlouhodobě Zpravodaj města a 
KUK (Kulturní kalendář), které čte pravidelně kolem tří čtvrtin respondentů, dále potom 
celostátní tisk a Českokrumlovský deník, které označily dvě třetiny.  
 
Vysoká čtenost Českokrumlovského deníku (dříve Českokrumlovských listů) byla stabilní od 
začátku devadesátých let do roku 2006, od roku 2008 klesá. Čtenost Zpravodaje a Kulturního 
kalendáře (KUK) výrazně stoupla po roce 2000 a od té doby zůstává v případě Zpravodaje 
stabilně vysoká. Naopak, od začátku devadesátých let dlouhodobě spíše ubývá respondentů, 
kteří pravidelně čtou jiný regionální tisk než je Českokrumlovský deník (dříve 
Českokrumlovské listy).  
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Nejsledovanějšími elektronickými médii jsou v Českém Krumlově dlouhodobě domácí 
celostátní televizní stanice. Sledovanost regionálních televizních stanic je výrazně nižší, po 
roce 2000 stoupala, ale v roce 2008 poklesla.  
 
Poměrně vysoká je poslechovost celostátních a regionálních rádií. Poslechovost celostátních 
rozhlasových stanic do konce devadesátých let klesala, potom výrazně stoupla, ale od roku 
2006 zase pozvolna klesá. Poslechovost regionálních rádií dlouhodobě mírně klesá.  
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Internet 

Používání Internetu zjišťovala otázka „Jak často v posledním roce používáte Internet?“, 
přičemž respondenti volili odpověď z možností „Vůbec“, „Občas“ a „Často“ (otázka 21).  
 

 
 
Používání Internetu se od roku 2000 neustále výrazně rozšiřovalo. Zatímco v roce 2000 vůbec 
nepoužívaly Internet čtyři pětiny respondentů, v roce 2008 to byla jen necelá třetina. Často 
používala Internet v tomto roce téměř polovina respondentů. V roce 2010 se ale tento nárůst 
zastavil a dokonce se mírně zvýšil i podíl těch, kteří uvedli, že Internet nepoužívají vůbec.  
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Překážky v používání Internetu 
 
Pokud respondenti uvedli, že Internet nepoužívají vůbec nebo ho používají málo, odpovídali 
na otázku, co jim v jeho používání brání (otázka 22). 
 

 
 
Nejrozšířenějším důvodem, proč respondenti Internet nepoužívají vůbec nebo ho používají 
málo, je dlouhodobě jejich nezájem. Tento důvod uvedla v letech 2004 a 2006 třetina, v roce 
2008 více než polovina a v roce 2010 dvě pětiny respondentů z těch, kteří Internet 
nepoužívají. Druhým nejrozšířenějším důvodem (uvedla ho jedna čtvrtina respondentů) je to, 
že respondenti s Internetem neumí pracovat a jsou přesvědčeni, že by se to nenaučili. 
Přibližně stejný podíl respondentů uvádí, že s Internetem pracovat neumí, ale nejspíš by se to 
dokázali naučit. Desetina respondentů z těch, kteří Internet nepoužívají, k němu nemá přístup.  
 
Postupně se snižuje podíl respondentů, kterým v používání Internetu brání objektivní důvody, 
jako jsou finanční náklady nebo technická nedostupnost.  
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Využívání Internetu jako informačního zdroje o veřejném dění zjišťovala otázka „Jak často 
používáte Internet k získávání informací o veřejném dění na webových stránkách“, přičemž 
respondenti volili odpověď z možností „Vůbec“, „Občas“ a „Často“ (otázka 23). 
 

 
 

Informace o veřejném dění získávají respondenti prostřednictvím Internetu nejčastěji na 
stránkách našich celostátních médií a jiných stránkách. Webové stránky regionálních a 
krajských médií a informační servery provozované v Českém Krumlově jsou využívány 
méně.10 

                                                 
10 Všechny údaje o využívání Internetu se vztahují pouze k respondentům, kteří Internet alespoň občas používají. 
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Účast na aktivitách veřejného dění prostřednictvím Internetu zjišťovaly otázky „Účastníte se na 
Internetu následujících aktivit týkajících se veřejného dění v České republice nebo přímo v Českém 
Krumlově?“. Varianty odpovědí byly pouze „Ano“ nebo „Ne“ (otázka 24a a 24b). 
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Respondenti se na Internetu více účastní aktivit týkajících se veřejného dění v České republice 
než těch, které se vztahují k dění přímo v Českém Krumlově (s výjimkou komunikace 
s úřady). 
 
Nejčastěji respondenti na Internetu hlasují v anketách (dvě pětiny z těch, kteří Internet 
využívají, na úrovni ČR a čtvrtina na úrovni místní), připojují se ke skupinám na Facebooku 
(třetina na úrovni ČR a pětina na místní úrovni) a diskutují na diskusních stránkách nebo 
chatech (čtvrtina na úrovni ČR a desetina na místní úrovni). 
 
Emaily týkající se veřejného dění na úřady píše v případě dění na místní úrovni třetina, na 
úrovni celostátní potom pětina respondentů. 
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Respondenti byli dále dotázání, jak často používají Internet k následujícím účelům, přičemž 
odpověď volili z možností „Vůbec“, „Občas“ a „Často“ (otázka 25). 
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Z uvedených variant používají respondenti Internet nejčastěji k získávání informací 
z oficiálních webových stránek města www.ckrumlov.cz. Alespoň příležitostně je využívají tři 
čtvrtiny respondentů (často a pravidelně 13% respondentů), kteří Internet používají. Méně je 
Internet využíván ke komunikaci s Městským úřadem a s Městským Infocentrem. 
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Spokojenost s webovým portálem města zjišťovala otázka 26: „Vyhovují Vám informace, které 
nabízejí webové stránky města www.ckrumlov.cz v následujících oblastech?“. Škála odpovědí 
byla od „Ano, co potřebuji, tam většinou najdu“ po „Nic o nich nevím“. 
 

 
 

Respondenti, kteří webové stránky města znají a využívají, nejvíce sledují přehled kulturních, 
sportovních a společenských akcí v Českém Krumlově a aktuální informace o dění ve městě, 
méně potom informace o rozhodování Rady a Zastupitelstva města, z jednotlivých odborů 
Městského úřadu, z Úřední desky, návody k vyřízení záležitostí na Městském úřadě a 
informace o Strategickém a Akčním plánu rozvoje města. 
 
Ve srovnání s rokem 2008 stoupl podíl respondentů, kteří využívají informací z webových 
stránek města, téměř ve všech oblastech, zejména v případě aktuálních informací o dění ve 
městě. 
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Respondentům, kteří webové stránky města navštěvují, vyhovuje nejvíce přehled kulturních, 
sportovních a společenských akcí v Českém Krumlově a dále aktuální informace o dění ve 
městě a návody k vyřízení záležitostí na Městském úřadě.  
 
Aktuální informace o dění ve městě prezentované na stránkách www.ckrumlov.cz jsou ve 
srovnání s rokem 2008 hodnoceny lépe. 
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Respondenti byli dále dotázáni, zda využívají někdy Internet k následujícím činnostem. Varianty 
odpovědí byly pouze „Ano“ nebo „Ne“ (otázka 27). 

 

 
 

Aktivní participace na veřejném dění prostřednictvím Internetu není mezi respondenty příliš 
rozšířená. Pouze desetina z nich vytvořila na Facebooku skupinu nebo založila webovou 
stránku, která by se veřejného dění týkala.  
 
Minimum respondentů píše blog zaměřený na veřejné dění nebo vytvořilo a distribuovalo 
prostřednictvím Internetu petici. 
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Místo, kde je respondenty Internet využíván nejčastěji, zjišťovala otázka 28 „Kde používáte 
Internet“, přičemž varianty u jednotlivých možností byly „Vůbec“, „Občas“ a „Často“. 

 

 
 

 
 

Respondenti používají Internet obvykle v domácím prostředí (přes 90%) a v zaměstnání nebo 
ve škole (dvě třetiny). Minimálně jsou k těmto účelů využívána veřejná místa jako Městské 
Infocentrum nebo knihovna.
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Zda instituce poskytují informace také prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv, zjišťovala otázka 
„Dostáváte pravidelně novinky a důležitá oznámení prostřednictvím e-mailů či SMS z následujících 
institucí?“ Varianty odpovědí byly „Ano“ nebo „Ne“ (otázka 29). 

 

 
 

Tento způsob informování není dle odpovědí respondentů v Českém Krumlově příliš rozšířen. 
Pouze méně než desetina oslovených dostává pravidelně novinky nebo důležitá oznámení 
prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv z neziskových organizací, z Městského i jiných 
úřadů. 
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Otázka 30 zjišťovala, zda respondenti poslali v uplynulých 12 měsících dárcovskou SMS 
(DMS). 

 

 
 

Prostřednictvím dárcovské SMS zprávy přispěla za poslední rok necelá polovina oslovených 
obyvatel Českého Krumlova.11 

 
 

Na povědomí o službách CzechPOINT a jejich využívání byla zaměřena otázka 31 „Využil(a) 
jste někdy služeb CzechPOINTU?, přičemž varianty odpovědí byly: „Ne, nikdy jsem o této 
službě neslyšel(a)“, „Znám tuto službu, ale nikdy jsem ji nevyužil(a)“, „Ano, ale jen 
výjimečně“ a „Ano, vícekrát“. 

 

 
 

Nejvíce respondentů (přes dvě pětiny) uvedlo, že službu CzechPOINT nezná. Přibližně stejný 
podíl odpověděl, že tuto službu zná, ale dosud ji ještě nevyužil. Pouze něco málo přes 10% ji 
využívá výjimečně a jen 4% vícekrát. 

                                                 
11 U této otázky je nutné počítat s větší mírou stylizace odpovědí. 
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2.4. Lidské zdroje 

Hodnotová orientace 

V letech 2006 až 2010 výzkum zjišťoval hodnotovou orientaci respondentů, kteří uváděli, do 
jaké míry jsou pro ně v jejich životě uvedené věci důležité, podle škály „Určitě ne“ až po 
„Rozhodně ano“ (otázka 15). 
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V životě respondentů je jednoznačně nejdůležitější rodina, ta je velmi důležitá pro tři čtvrtiny 
z nich. Pro přibližně polovinu respondentů je velmi důležité žít klidně, bez rizik a napětí, být 
s lidmi za dobře a nemít s nimi konflikty, pomáhat druhým lidem a nepůjčovat si. Poměrně 
důležitými hodnotami jsou také žít na stejném místě a nemuset se stěhovat, mít záliby a moci 
se jim věnovat, mít zajímavou práci, které jsou důležité pro dvě pětiny.  
 
Specifickými hodnotami, kterým připisuje velkou důležitost jen okolo čtvrtiny až pětiny 
respondentů, jsou získat co nejvyšší vzdělání, držet se práce ve svém oboru, mít hodně peněz, 
chodit do společnosti a žít společensky, žít skromně, šetrně a mít možnost soukromě podnikat.  
 
Ostatní hodnoty, tj. mít známé na důležitých místech, mít možnost ovlivňovat veřejné 
záležitosti, dosáhnout společenského uznání, žít lépe než ostatní, být věrný jednomu 
zaměstnavateli, mít v zaměstnání řídící postavení a žít podle svých přání bez ohledu na druhé, 
jsou okrajové. Velkou důležitost jim připisuje pouze zhruba desetina respondentů. 
 
V roce 2010, ve srovnání s rokem 2008, vzrostla důležitost hodnot pomáhat druhým lidem, 
být s lidmi za dobře a nemít s nimi konflikty a klesl důraz na to mít zajímavou práci a 
nepůjčovat si. 
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Osobnostní rysy 

Inovativnost respondentů, tedy míru jejich přístupnosti novotám a změnám v jejich životě, 
zjišťovala otázka 12, v níž se dotázaní měli sami charakterizovat buď jako lidé, kteří „Obtížně 
přijímají změny, nesmiřují se s novotami“ nebo „Neodmítají ani nevítají změny“ či „P řijímají 
změny a novoty, případně je podněcují“.  
 

 
 
Míra inovativnosti respondentů se dlouhodobě výrazně nemění. Do roku 2008 mírně narůstal 
podíl respondentů, kteří změny či novoty odmítají (v roce 2008 jich byla šestina), v roce 2010 
je jejich podíl přibližně stejný. Kolem jedné třetiny dlouhodobě kolísá podíl respondentů, 
kteří změny či novoty přijímají nebo je sami podněcují. 
 
Zatímco v roce 2000 byl poměr mezi „inovátory“ a těmi, co změny odmítají, čtyři ku jedné, 
v roce 2010 byl dvě ku jedné. 
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Současně výzkum zjišťoval vztah respondentů k tradicím otázkou „Myslíte si, že je lepší 
udržovat vlastní tradice nebo se spíše otevírat novým podnětům přicházejícím ze světa?“ 
(otázka 13), přičemž možnosti odpovědí byly „Určitě je lepší držet se vlastních tradic“, 
„Spíše je lepší udržovat vlastní tradice“, „Spíše je lepší přijímat nové podněty ze světa“, 
„Rozhodně je lepší se co nejvíce otevírat světu“ 12  
 

 
 

Nejvíce respondentů (dvě pětiny) zastává názor, že je spíše lepší udržovat vlastní tradice, 
necelá třetina se domnívá, že je určitě lepší držet se vlastních tradic. Čtvrtina uvedla, že je 
spíše lepší přijímat nové podněty ze světa.   

                                                 
12  Do roku 2008 by vztah k tradicím zjišťován pomocí stejné otázky, ale možnosti odpovědí byly „Tradice by se 
měly co nejvíce udržovat“, „Udržovat by se měly jen některé“, „Lépe je o tradice nepečovat, nepodporovat, ale 
ani nebránit“ a „Je lépe se jim vyhýbat, aby nebránily pokroku“. 
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Vzdělání a kvalifikace 

Ekonomické postavení respondentů zjišťovala otázka 54. 
 

 
 
Ekonomická struktura souboru respondentů odpovídá předpokládané struktuře obyvatel 
města. Největší ekonomickou skupinu (přibližně polovinu) tvoří zaměstnanci. Druhou 
nejpočetnější skupinou (zhruba jedna čtvrtina respondentů) jsou důchodci. Zhruba desetina 
respondentů patří mezi soukromníky. Podíly jednotlivých ekonomických skupin v souboru 
respondentů se od začátku devadesátých let výrazně nemění, pouze od konce devadesátých let 
mírně ubývá zaměstnanců. V roce 2010 také mírně stoupl podíl nezaměstnaných. 
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Nejvyšší dosažené vzdělání bylo zjišťováno prostřednictvím otázky 53. 
 

 
 
Od roku 1992 je vzdělanostní struktura souboru respondentů poměrně stabilní. Od konce 
devadesátých let se v ní však projevuje mírný trend nárůstu lidí s vysokoškolským vzděláním 
a snižování podílu respondentů se základním vzděláním a vyučených. Největší vzdělanostní 
skupinu tvoří respondenti se středním vzděláním s maturitou, kterých jsou zhruba dvě pětiny. 
Třetina souboru připadá také na respondenty vyučené nebo se středním vzděláním bez 
maturity. Respondentů s vysokoškolským vzděláním, stejně jako respondentů se vzděláním 
základním, je kolem desetiny. V roce 2010 také výrazně přibylo respondentů, kteří uvedli, že 
dosáhli vyššího odborného nebo nástavbového vzdělání (necelá desetina). 
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Výzkum zjišťoval také ochotu respondentů rekvalifikovat se na terciér otázkou 10 „Pokud 
byste s Vaším povoláním a kvalifikací v budoucnu nenašel(nenašla) vhodné uplatnění, byl(a) 
byste ochoten(ochotná) se rekvalifikovat pro nějaké jiné zaměstnání v obchodě, službách nebo 
cestovním ruchu?“. Respondenti odpovídali na škále od „Ur čitě ano“ až po „Určitě ne“, 
případně uvedli, že už ve službách pracují nebo se jich rekvalifikace netýká. 
 

 
 
Ochota rekvalifikovat se na práci v obchodě, službách nebo cestovním ruchu je v posledních 
šestnácti letech poměrně stabilní. Téměř tři pětiny respondentů jsou v případě, že by nenašly 
vhodné uplatnění ve svém současném povolání, ochotny rekvalifikovat se na práci v obchodě, 
službách nebo cestovním ruchu, přičemž více než čtvrtina je ochotná se rekvalifikovat určitě.  
Necelá desetina respondentů uvádí, že již pracuje ve službách nebo obchodu. Kromě těch, 
kterých se rekvalifikace netýká, není ochotna se na práci v terciéru rekvalifikovat jen asi 
desetina respondentů. 
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Schopnosti 
 
Otázka 9 zjišťovala, jak jsou respondenti schopni poradit si v konkrétních situacích. Dotázaní 
odpovídali na otázku „Dokázal(a) byste zvládnout následující situace“ na škále od „Určitě 
ne“ po „Rozhodně ano“. 
 

 
 

 
 
Nejméně problémů mají respondenti z uvedených situací s rychlým nalezením potřebných 
informací na Internetu, s napsáním či úpravou dokumentu v osobním počítači, zjišťováním a 
využíváním možností získat vzdělání či kvalifikaci.  
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Nejméně jsou si respondenti schopni poradit s rychlým získáním půjčky za rozumných 
podmínek a také s nalezením nového zaměstnání.  
 
Část respondentů (kolem jedné pětiny) však není schopna poradit si bez problémů ve všech 
uvedených situacích. Ve srovnání s rokem 2008 se ovšem zvýšil podíl těch, kteří by měli 
problém s nalezením nového zaměstnání. 
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2.5. Kulturní služby 

Zájem o kulturní aktivity zjišťovala otázka 14 „Zajímáte se o některé z následujících oblastí 
kultury?“ přičemž škála odpovědí byla od „Nezajímám“ po „Ano, aktivně 
(tvorba/interpretace/organizace)“. 
 

 
 

Z uvedených oblastí kultury mají respondenti největší zájem o film, populární hudbu a 
kulturní dědictví. Nejméně se naopak zajímají o vážnou hudbu, hudební divadlo a výtvarné 
umění. 
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Aktivně (tvorbou, interpretací nebo organizací) se kultuře věnuje jen velmi málo oslovených 
obyvatel Českého Krumlova. Z uvedených oblastí kultury se respondenti nejčastěji aktivně 
věnují výtvarnému umění, literatuře a kulturnímu dědictví (ve všech oblastech 5% 
respondentů). 

 

 
 

Největší nezájem deklarují respondenti o oblast vážné hudby (dvě třetiny), dále o oblasti 
výtvarného umění a hudebního divadla (přes polovinu respondentů). 
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Pokud bychom sloučili do jedné kategorie respondenty, kteří se kultuře věnují buď aktivně, 
nebo alespoň kulturní akce navštěvují, jsou mezi nejvíce atraktivní oblasti řazeny: kulturní 
dědictví, populární hudba a film. Na okraji zájmu naopak stojí vážná hudba a hudební 
divadlo.  
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Motivace a očekávání od kulturních aktivit zjišťovala otázka 44 „Pokud se věnujete nějakým 
kulturním aktivitám, co Vás k tomu vede, co od toho hlavně očekáváte?“, přičemž škála 
odpovědí byla od „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“. 
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Od kulturních aktivit respondenti očekávají zejména zábavu a příjemné trávení volného času 
(spíše nebo rozhodně má toto očekávání přes 90% z nich) a dále příležitost k setkání s přáteli 
a známými. O něco méně jsou pro ně kulturní aktivity cestou, jak zapomenout na problémy a 
starosti, a způsobem, jak si rozšířit poznání. Nejméně jsou kulturní aktivity spojovány s 
uměleckým zážitkem. 
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V jaké míře se obyvatelé Českého Krumlova věnují kulturním aktivitám ve svém volném čase, 
zjišťoval výzkum prostřednictvím otázky „Jak často jste se věnoval(a) v posledním roce ve 
svém volném čase v Českém Krumlově následujícím činnostem?“ a to na škále od „Vůbec“ 
po „Často“ (otázka 45). 

 

 
 

 
 
 

Kulturní aktivity nepatří mezi příliš preferované způsoby trávení volného času. Nejčastěji, ze 
všech uvedených kulturních aktivit, tráví respondenti svůj volný čas návštěvami kulturních 
památek ve městě, koncertů konaných v rámci festivalů či slavností, knihovny (často je 
navštěvuje necelá pětina z nich), koncertů populární hudby a kina (necelá šestina).   
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Návštěvy koncertů vážné hudby, činnost v neziskových organizacích, spolcích a zájmových 
sdruženích nebo v amatérských uměleckých souborech a návštěvy vzdělávacích pořadů nebo 
kurzů týkajících se umění či památek jsou provozovány v malé nebo naprosto okrajové míře. 
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Účast na akcích  
 
Názory na přínos významných kulturních a společenských akcí, které jsou v Českém Krumlově 
pořádány, pro obyvatele města a to, zda se jich respondenti účastní, zjišťovaly otázky „Jsou 
následující akce pro obyvatele Českého Krumlova přínosem?“, přičemž škála odpovědí byla 
od „Ur čitě ne“ až po „Rozhodně ano“ (otázka 34) a „Účastníte se Vy sám/sama těchto akcí?, 
přičemž škála odpovědí byla od „Vůbec nebo skoro vůbec ne“ až po „Pravidelně“ (otázka 
35). 
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Největší zájem je mezi obyvateli Českého Krumlova o akce Advent a Vánoce v Českém 
Krumlově a Slavnosti pětilisté růže, nejmenší naopak o Mezinárodní hudební festival.  
 
Adventu a Vánoc v Českém Krumlově se pravidelně účastní dvě pětiny respondentů a 
Slavností pětilisté růže potom více než třetina (jejich podíl ve srovnání s rokem 2008 vzrostl 
téměř o polovinu).  
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Všechny uvedené akce jsou respondenty hodnoceny jako pro obyvatele Českého Krumlova 
přínosné. Největším přínosem jsou podle respondentů akce Advent a Vánoce v Českém 
Krumlově, Svatováclavské slavnosti a Slavnosti pětilisté růže (za rozhodně nebo spíše 
přínosné je považuje přes 80%z nich).  
 
Podíl těch, kteří považují Slavnosti pětilisté růže za přínosné pro město, ve srovnání s rokem 
2008 rovněž vzrostl.  
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Ve výzkumu respondenti vyjadřovali spokojenost či nespokojenost s jednotlivými kulturními 
institucemi v otázce „Myslíte si, že následující kulturní zařízení v Českém Krumlově fungují 
tak, že Vám mohou poskytnout to, co od nich požadujete?“ Škála odpovědí byla od „Ne a 
velmi mi to vadí“ až po „Ano, a je to pro mne velmi důležité“ (otázka 43). Odpovědi tak 
vyjadřovaly nejen samotnou míru spokojenosti respondentů, ale i to, jak je fungování nebo 
nefungování dané instituce pro ně subjektivně důležité. 
 

 
 

 
 
Všechny uvedené kulturní instituce jsou respondenty hodnoceny kladně. Nejvíce jsou 
spokojeni s fungováním Státního hradu a zámku, Městského divadla a Městské knihovny, a to 
i pokud přihlédneme k důležitosti, kterou fungování institucí respondenti připisují. Že tyto 
instituce fungují dobře a je to důležité, uvedla třetina respondentů.  
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Problematicky je v současné době v Českém Krumlově hodnoceno pouze kino. Že funguje 
špatně a vadí to, uvedla skoro desetina respondentů. 
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Hodnocení kulturních služeb  
 
Respondenti pomocí otázky 47 „Jak hodnotíte nabídku kulturních služeb ve městě 
z následujících hledisek. Uveďte, z kterého hlediska je daná služba nejlepší (pokud Vám 
vyhovuje) a z kterého nejhorší (pokud Vám nevyhovuje)“ posuzovali nabídku kulturních 
služeb dle dále uvedených aspektů: Množství a rozsah nabídky, Kvalita, úroveň nabídky, 
Pohodlí, péče o návštěvníky, Stav a vzhled prostředí, Přiměřenost ceny, V žádném hledisku 
nevyhovuje / vyhovuje ve všech hlediscích, Nevím. 
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Zda Město Český Krumlov dostatečně podporuje kulturní dění zjišťovala otázka 46, přičemž 
škála odpovědí byla od „Určitě ne“ po „Rozhodně ano“. 
 

 
 

Naprostá většina oslovených obyvatel Českého Krumlova se domnívá, že Město podporuje 
kulturní dění dostatečně (přes dvě pětiny rozhodně, polovina spíše). Jen necelá desetina 
respondentů není s podporou kultury Městem spokojena. 
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Respondentům byla závěrem položena otevřená otázka 48a a 48b „V čem a jak by se měla 
především zlepšit nabídka kulturních příležitostí ve městě?“. 
 
 
 

\  
 
Respondenti, kteří na tuto otázku uvedli konkrétní odpověď, nejvíce požadují zlepšení 
nabídky kulturních služeb v oblasti koncertů populární a rockové hudby, akcí pro obyvatele 
města a také na snížení cen.  


