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1. Úvod 

 
Materiál, který se Vám dostává do rukou, je výstupem dotazníkového šetření, které proběhlo na 
území Prahy 11 mezi občany a cílem bylo zjistit spokojenost s obchody a službami v okolí 
bydliště a s Katalogem obchodů a služeb, který je k dispozici na www.katalogpraha11.cz a na 
podzim 2010 byl distribuován také v papírové podobě. Šetření proběhlo v období březen – 
květen 2011. Výstup je členěn do dvou kapitol „Průběh šetření a výsledky“ a „Závěr a 
doporučení“. 
 
 

2. Průběh šetření a výsledky 

 
Šetření probíhalo třemi způsoby. Jednou cestou bylo vyplnit anketu v časopise Klíč a odevzdat ji 
na Informačních centrech Prahy 11, další formou bylo vyplnit anketu na internetu na stránkách 
www.katalogpraha11.cz a třetí způsob byl vyplnění ankety prostřednictvím tazatele. 
Smyslem ankety bylo zhodnotit spokojenost občanů s katalogem jako takovým a s obchody a 
službami v okolí bydliště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katalogpraha11.cz/
http://www.katalogpraha11.cz/


2 

 

2.1 Dotazník 

V této subkapitole je přiložen dotazník, který respondenti vyplňovali. 

U jednotlivých otázek, prosím, zakřížkujte vybranou odpověď. 

Identifikační část 

3. Pohlaví. 

  Muž   Žena 

4. Kolik Vám je let? 

  18 – 30 let  31 – 45 let  46 – 59 let            60 a více let 

5. Ve které ulici MČ Praha 11 bydlíte? 

Napište název ulice: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Statistická část 

6. Přijde Vám síť obchodů a služeb ve Vašem okolí dostatečná? 

  ANO   NE 

 Pokud NE, jaké obchody a služby ve Vašem okolí postrádáte? Napište jaké: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. V jaké podobě preferujete zpracování Katalogu podnikatelů a služeb MČ Praha 11? 

  Tištěný  Internetový  Tištěný i internetový          nemám zájem 

8. Máte připomínky ke ztvárnění a struktuře Katalogu a jaké? 

  Ke grafice  K rozdělení sektorů K informacím o firmách  Jiné 

 Pokud máte nějaké konkrétní připomínky, napište jaké: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Výstupy přispějí ke zkvalitnění služeb pro všechny 

občany Prahy 11. 

 

2.2 Výsledky dotazníkového šetření 

1. Pohlaví. 

Pohlaví Četnost % 

Muž 25 36% 

Žena 45 64% 

Celkem 70 100% 
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Závěr: Celkem se šetření zúčastnilo 70 respondentů. Z toho 45 žen a 25 mužů.  

 

2. Kolik Vám je let? 

Věk Četnost % 

18-30 12 17% 

31-45 23 33% 

46-59 22 31% 

60- více 13 19% 

Celkem 70 100% 

 

 

Závěr: Věková struktura je zastoupena poměrně vyrovnaně. Nejvíce zástupců bylo ze 

skupiny 31-45 let a následovala skupina ve věkové struktuře 46-59 let.  Obecně lze 

konstatovat, že nejvíce respondentů bylo v produktivním věku. 

 

 

 

 

 

36% 

64% 
Muž

Žena

17% 

33% 31% 

19% 

18-30

31-45

46-59

60- více
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3. Ve které ulici MČ Praha 11 bydlíte? 

Arkalycká 
Augustinova 
Bachova 
Benkova 
Brandlova 
Brechtova 
Dědinova 
Donovalská 
Emilie Hyblerové 
Filipova 
Hekrova 
Holušická 
Hráského 
Hrudičkova 
Hviezdoslavova 
Chalupkova 
Janouchova 
Jarníkova 
Jurkovičova 
Kahovská 
Ke Kateřinkám 
Ke stáčírně 
Klapálkova 
Klírova 
Kloknerova 

 

 

Závěr:  Jedním z kritérií šetření bylo, pokrýt co největší území městské části a 

neopakovat jednu ulici příliš často. Celkem byli respondenti z 50 ulic, tudíž byla splněna 

výše uvedená podmínka a tím zajištěna co největší efektivita a objektivita průzkumu. 

 

 

3. Přijde Vám síť obchodů a služeb ve Vašem okolí dostatečná? 

Je síť obchodů a služeb dostatečná? Četnost % 

Ano 51 73% 

Ne 19 27% 

Celkem 70 100% 

 

 

 

Komárkova 
Koštířova 
Kupeckého 
Lečkova 
Ledvinova 
Markušova 
Mírového hnutí 
Nedbalova 
Nechvílova 
Nešporova 
Ocelíkova 
Pacajevova 
Petýrkova 
Plickova 
Podjavorinské 
Rašova 
Schulhoffova 
Starochodovská 
Steinerova 
Stříbrského 
Štichova 
U Modré školy 
V průčelí 
Valentova 
Zlešická 
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Závěr:  Z tabulky a grafu vyplývá, že převážná většina respondentů je službami a 

obchody na Praze 11 spokojena. Připomínky jsou spíše individuálního charakteru. 

Obecně lze říci, že respondentům chybí spíše menší specializované obchůdky, což je 

samozřejmě z důvodu existence nákupních center, která pokryjí většinu potřeb 

zákazníků, neřešitelné.    

 

 

Následující tabulka ukazuje, v jaké ulici jaké obchody a služby respondentům chybí (komentáře 

jsme nechali ve skutečném znění od respondentů): 

Ulice Postrádám 

Augustinova pekařství, cukrárna 

Bachova erotický salon (aspoň masážní) 

Benkova supermarket 

Brechtova 
Kromě Penny zde chybí všechno - obchůdky, cukrárna, opravny, 
drogerie, lékárna, atd.) 

Dědinova 
Penny market 

více aktivit pro seniory a služby 

Donovalská pedikúra - mokrá 

Hekrova fotoateliér 

Holušická dobrý disco club 

Hráského opravna obuvi 

Janouchova 
Železářství, elektro, čistírna, knihkupectví, rychlé občerstvení 
(polévky, teplé uzeniny atd.) 

73% 

27% 

Ano

Ne
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Jurkovičova 

Síť obchodů je pestrá, ale jejich dostupnost je mizerná, především 
potraviny. Autem se u většiny pořádně nedá zastavit a na kola se 
na JM zatím myslelo, pouze co se týče cest, ale parkovací místa 
jsou bídná. Billa - dle mého názoru nejkvalitnější obchod s 
potravinami na JM, ale parkoviště malé a většinou plné, invalidní 
místa pořádně neoznačená, takže na nich asi někdy stojíme, 
protože není nakresleno, kde jsou. Osazenstvo, které s lahví piva 
často sedí venku, je hrozné, také jsme se zde setkali s obtěžováním 
romských přátel, které nabízeli různé zboží, zřejmě kradené podle 
jejich přístupu. Penny market - kvalita a sortiment mizerný, 
parkoviště malé a často plné Lidl - kvalita horší, jediný obchod s 
dobrým parkovištěm, ale to je asi tím, že parkovací doba je zde 
omezená Albert - autem nedostupné, pro kola je zde sice stojan, 
ale hrozný, protože kolo v něm pořádně nedrží a není možnost 
pořádně kolo uzamknout za rám (super stojany, které se běžně 
používají ve Vídni, mají například před restaurací Selský dvůr na 
Újezdě). Stavět kola ke sloupům v okolí Alberta mi přijde 
nevhodné, ale nic jiného nezbývá. Norma - tu máme k bydlišti 
nejblíže, ale výběr a kvalita mizerná, autem skoro dostupná, ale 
zase se nedá nikde zaparkovat. Někdy zde posedávají pánové s 
pivem, což není zrovna příjemné. Tesco expres - malý výběr, spíše 
nouzové, od nás už totiž daleko. Možná by bylo fajn před 
některými obchody vymezit parkovací místa, kde by bylo možné 
zastavit třeba jen na 10-15 min. Jsem ochotná si papírové hodiny 
za okno pořídit a dodržovat určitá pravidla. Tento systém funguje v 
Rakousku i v Německu a je tam život hned jednodušší. 

Kahovská 
Instalatéři 

Obchod s potravinami - Lidl, Penny, Žabka 

Ke stáčírně hospoda, jídelna 

Klapálkova 
Biopotraviny 

second hand 

Kloknerova další kulturní středisko, víc kultury, akcí, výstav 

Koštířova služby pro postižené občany 

Ledvinova Lidl, potraviny 

Nedbalova zábavní centrum pro děti 

Nešporova levné domácí spotřebiče s odvozem starých 

Pacajevova příjemná cukrárna 

Petýrkova galanterie, opravna obuvi a oděvů 

Plickova 
české domácí potřeby, čistírna - prádelna 

chybí cvičiště pro psy a klub pro gaye 

Podjavorinské oděvy v nadměrných velikostech 

Rašova chybí dobrá cestovní kancelář 

Štichova 

elektro, železářství, knihkupectví 

prodej oděvů a obuvi (kromě OC Chodov pouze Vietnamci), 
příjemná restaurace s letní zahrádkou, vinárna 

U Modré školy opravna hraček 

V průčelí potraviny, drogerie, papírnictví 
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5. Máte připomínky ke ztvárnění a struktuře Katalogu a jaké? 

 

Připomínky ke Katalogu Četnost % 

ke grafice 2 11% 

k rozdělení sektorů 9 50% 

k informacím o firmách 3 17% 

jiné 4 22% 

Celkem 18 100% 

4. V jaké podobě preferujete zpracování Katalogu podnikatelů a služeb MČ Praha 11? 

V jaké formě preferujete Katalog? Četnost % 

tištěný 16 23% 

internetový 12 17% 

tištěný i internetový 38 54% 

nemám zájem 4 6% 

Celkem 70 100% 

 

 

 

Závěr:  Nejvíce respondenti preferují kombinaci tištěného a elektronického katalogu. 

Z průzkumu také vyplynulo, že řada respondentů Katalog nedostala do schránky a měli 

by o něj zájem.  

23% 

17% 
54% 

6% 

tištěný

internetový

tištěný i internetový

nemám zájem



8 

 

 

Níže uvedená tabulka popisuje komentáře respondentů, komentáře jsou kompletní 

v nezměněné podobě: 

Pokud máte nějaké konkrétní připomínky, napište jaké: 

Připomínky 

hledání v sektorech 

místo tolika heren - oprava obuvi, tašek, domácí, zahradnické potřeby 

mohl by být obsáhlejší 

na kvalitním papíře by měly být i kvalitní informace 

není erotika, sex, společnice 

podrobnější informace 

rozdělení pro děti a dospělé 

rozdělení pro muže a pro ženy 

služby speciálně pro seniory - levné, slevy 

špatně se hledala pedikúra 

titulka hezká, zbytek moderněji 

tmavě oranžový podklad by mohl být světlejší 

uvést, co má P11 jedinečného, atraktivního 

v katalogu jsou nic neříkající názvy, z nichž nelze ani vyčíst, čím se zabývají, chybí podrobnější popis 
činností 

za sebe preferuji katalog v elektronické podobě, ale je mi jasné, že starší ročníky nemají na JM přístup 
na internet a někteří ani nejsou počítačově gramotní. Z tohoto důvodu si myslím, že by měl být v 
papírové formě, ale neměl by být distribuován do každé schránky, protože je jedná o zbytečné plýtvání. 
Možná by bylo fajn snížit počet výtisku a zájemcům ho nabídnout například v: knihovně, v metru, v 
samoobsluhách, kde tato skupina obyvatel bude mít možnost si ho vzít. 

zveřejňovat zkušenosti s inzerovanými firmami 

zvlášť sektor pro děti a mládež 

 

Závěr: Průběžně probíhají úpravy na internetové verzi katalogu a již v současné době je řada 

připomínek vyřešena, např. pedikúra má samostatný sektor, byly vytvořeny nové sektory, 

aby se eliminoval počet firem v sektoru ostatní obchody a služby a tím se katalog zpřehlednil. 

Ke zvážení je členění pro „děti a mládež“, „pro ženy“, „pro muže“ a „pro seniory“. V případě 

přípravy tištěného katalogu může být připraveno jiné grafické zpracování.  

11% 

50% 

17% 

22% 

ke grafice

k rozdělení sektorů

k informacím o firmách

jiné
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Někteří respondenti měli připomínky, které přímo nesouvisí s katalogem. Konkrétně v ulici 

Benkova měli připomínky k nedostatku laviček, hřišť pro děti, neudržovanému okolí (vysoké 

křoviny apod.) a vzdálenosti na nákupy z okolí Chodovké tvrze. V ulici Kahovská měli 

připomínky k tomu, že tam byl dříve hezký park, nyní je tam „zdevastované“ okolí – zničené 

lavičky. 

3. Závěr a doporučení 
 

Závěrem lze konstatovat, že respondenti jsou s katalogem spokojeni, obecně myšlenka 

přehledu obchodů a služeb je dobře přijímána. Co se týká připomínek, řada z nich je 

individuální ovšem je třeba zvážit jejich řešení (chybějící supermarkety a další obchody). 

Připomínky týkající se ztvárnění katalogu nebo dělení do sektorů jsou již průběžně řešeny. 

Mezi připomínky, které vyžadují komplexní řešení je případné rozšíření distribuce do všech 

domácností v případě nového vydání Katalogu, nebo informování občanů, kde si mohou 

Katalog vyzvednout. 

Jako jedno z doporučení lze považovat také to, aby byl brán ohled na to, že při pronajímání 

prostor ve vlastnictví MČ Praha 11, by mohli být upřednostňováni drobní podnikatelé, kteří 

se zabývají prodejem a službami s konkrétní specializací. 
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1 

Ulice - vyplněné dotazníky (černé tečny označují ulice, 

kde byl vyplněn min. 1 dotazník) 


