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V závěru roku 2013 proběhl na území lokality Dědina kvalitativní průzkum 

postojů tamějších obyvatel k dopravní obslužnosti této lokality a jejím 

možným změnám v budoucnosti. Bylo zjištěno, že plány na prodloužení 

tramvajové trasy na Dědinu jsou známé, avšak o jejich přesné podobě panují 

rozmanité představy. Výjimkou nejsou ani různé fámy. Podle názoru odpůrců 

prodloužení tramvaje dojde ke značnému znehodnocení lokality, zatímco 

zastánci záměru argumentují zpříjemněním a zrychlením dopravy do centra. 

Ukázalo se, že postoje jsou zřejmě závislé na sociálních charakteristikách 

obyvatel dané lokality a na jejich vztahu k ní. Jedním z doporučení bylo zadat 

na dané téma kvantitativní průzkum. 

 

Na základě objednávky ÚMČ Praha 6 zpracovala společnost Herzmann, s.r.o. 

kvantitativní výzkum postojů obyvatel lokality Dědina. Cílem výzkumu bylo 

zmapovat rozložení názorů obyvatel této lokality na budoucí dopravní 

obslužnost dané lokality i sociální a demografické faktory ovlivňující strukturu 

názorů. Dalším cílem bylo připravit podklady pro další postup ÚMČ Praha 6, 

který může mít formu určité formy lidového hlasování nebo komunikačních 

aktivit, případně jejich kombinace.  

Strana 2 

Úvod 



Pro účely výzkumu bylo definováno cílové území jako oblast vymezená 

ulicemi Libocká, U silnice, Vlastina, Drnovská a Evropská. 

  

Respondenty byli obyvatelé této lokality ve věku 18 a více let, vybraní kvótní 

výběrovou procedurou. Kvótní znaky (pohlaví, věk a vzdělání) byly stanoveny 

podle údajů ČSÚ dostupných pro území MČ Praha 6.  
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Metodika 



Pro účely podrobnější analýzy bylo zkoumané území rozděleno na 4 části, schematicky vyznačené na 

následující mapce: 

 Východ (modrá) – soubor rodinných domů mezi ulicemi Libocká, U silnice a Vlastina 

 Střed (červená) – soubor smíšené zástavby mezi ulicemi Vlastina, Žukovského a Evropská 

 Sídliště (zelená) – soubor bytových domů mezi ulicemi Vlastina, Drnovská, Šmolíkova a Žukovského  

 Západ (žlutá) – soubor rodinných domů a vila-domů mezi ulicemi Žukovského, Šmolíkova, Drnovská a 

Evropská 
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Metodika 



 

Výzkum se uskutečnil technikou osobního dotazování s reprezentativním 

výběrovým souborem 820 obyvatel oblasti Dědina (viz předchozí strana). 

Dotazování se uskutečnilo ve dnech 7.-20.1.2014 ve spolupráci s tazatelskou 

sítí agentury ppm factum research s.r.o. Struktura výběrového souboru 

respektuje rozložení obyvatel ve 4 celcích daného území (viz tabulka). 
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n % 

Celkem 820 100,0 

Pohlaví 
Muž 384 46,8 

Žena 436 53,2 

Vzdělání 

Základní 46 5,6 

Střední bez maturity, vyučen/a 238 29,0 

Střední s maturitou 310 37,8 

Vysokoškolské 223 27,2 

Neví, neodpověděl/a 3 0,4 

Délka pobytu ve 
sledované lokalitě 

0-5 let 176 21,5 

6-10 let 83 10,1 

11-20 let 208 25,4 

21-30 let 192 23,4 

31 let a více 161 19,6 

Kolik je Vám let? 

15-29 let 156 19,0 

30-44 let 206 25,1 

45-59 let 184 22,4 

60 let a více 274 33,4 

Lokalita 

Mezi ulicemi Libocká, U Silnice a Vlastina 173 21,1 

Mezi ulicemi Vlastina, Žukovského a Evropská 
210 25,6 

Mezi ulicemi Vlastina, Žukovského, Šmolíkova 

a Drnovská 250 30,5 

Mezi ulicemi Šmolíkova, Drnovská a Evropská 
187 22,8 

n % 

Celkem 820 100,0 

Forma bydlení 

Ve vlastním  bytě/domě či  

v bytě/domě, který patří někomu  

z příbuzných 
381 46,5 

V nájemním bytě v domě, který patří 

soukromému majiteli 80 9,8 

V nájemním bytě v domě, který patří obci 

nebo státu 64 7,8 

V družstevním bytě 138 16,8 

V podnájmu 83 10,1 

Jinak 73 8,9 

Neví/ neodpověděl/a 1 0,1 

Měsíční příjem 
domácnosti 

do 10.000,- KORUN 17 2,1 

10.001,- AŽ 15.000,- KORUN 77 9,4 

15.001,- AŽ 20.000,- KORUN 73 8,9 

20.001,- AŽ 25.000,- KORUN 108 13,2 

25.001,- AŽ 30.000,- KORUN 95 11,6 

30.001,- AŽ 40.000,- KORUN 120 14,6 

40.001,- KORUN A VÍCE 180 22,0 

Neví, neodpověděl/a 150 18,3 

Metodika 



Shrnutí 
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Shrnutí 

 Z loňského kvalitativního výzkumu je známo, že obyvatelé lokality Dědina 

zřejmě považují svoje bydliště za oázu klidu na okraji metropole, příjemné 

místo k životu, které je obzvlášť idealisticky zapsáno v paměti starousedlíků.  

 

 Obyvatelé Dědiny jsou spokojeni s životem v této lokalitě (96 %) v míře 

přesahující i tak vysokou úroveň spokojenosti s životem v celé MČ Praha 6 

(kolem 90 %). Nejvíce jsou spokojeni s kvalitou bydlení (42 %), s klidnou 

atmosférou oblasti (27 %), občanskou vybaveností (25 %), zelení (25 %). 

Určité výhrady panují k dopravní situaci (32 %), nedostatečné občanské 

vybavenosti (20 %) a nedostatku parkovacích míst (14 %). 

 

 Přesto najde osm z deseti obyvatel lokality Dědina přeci jen něco, s čím 

spokojeni nejsou. Nejčastěji jde o nedostatky občanské vybavenosti (33 %), 

veřejné dopravy (14 %), možnosti parkování (12 %), požadavky na omezení 

nové výstavby nových budov a na rozšíření zeleně (12 %), zlepšení úklidu 

a stavu ulic (11 %) a obecně lepší fungování radnice (11 %). 

 



Strana 8 

Shrnutí 

 S dopravou v místě bydliště jsou spokojeny zhruba dvě třetiny obyvatel 

Dědiny (63 %). Největší část z nich obvykle cestuje tak, že využije autobus a 

přestoupí na tramvaj nebo metro (49 %). Jen čtvrtina využívá k cestám do 

práce, na nákup anebo za zábavou obvykle auto (24 %). Autobusem až do 

cíle cestuje zhruba 15 % obyvatel. 

 

 O možnosti prodloužení tramvaje na Dědinu slyšeli tři ze čtyř obyvatel této 

lokality (72 %). Nejčastěji se to dozvěděli od sousedů a známých (86 %) nebo  

z časopisů Šestka (68 %) a Vaše šestka (53 %).  

 

 Dalšími informačními zdroji, které může ÚMČ aktivně využít, jsou webové 

stránky radnice (37 %), letáky do poštovních schránek (30 %), Facebook 

(19 %), návštěvy radnice (14 %), Youtube (12 %) a Šeska do mobilu (7 %).  

 

 Vedle toho čerpají obyvatelé Dědiny informace o plánu na prodloužení 

tramvajové trati ze zdrojů, které může ÚMČ ovlivnit jen zprostředkovaně:  

z celostátních novin (41 %), z televize (18 %) a z rozhlasu (14 %). 
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Shrnutí 

 Prodloužení tramvaje na Dědinu hodnotí jako dobré řešení mírná většina 

místních obyvatel (55 %).  

 

 V tom, jaká pozitiva by prodloužení tramvajové trati na Dědinu přineslo, se 

obyvatelé této lokality víceméně shodnou. Zlepšilo bydopravní situaci, 

pohodlnost přepravy a její rychlost (59 %). Dalším významným faktorem, 

který by změna přinesla, je možnost cestovat bez přestupů, zřejmě hlavně 

do centra města (13 %), a přesvědčení, že se jedná o ekologičtější a méně 

hlučný způsob přepravy (7 %). 

  

 Na tom, jaká by daný projekt přinesl negativa, se veřejnost na Dědině 

neshoduje. Podle čtvrtiny lidí by přinesl hluk a ruch (25 %), podle necelé 

pětiny úbytek parkovacích míst (17 %) a podle stejně velké části zhoršení 

dopravy (17 %) a rizika spojená se samotnou stavbou (17 %).  
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Shrnutí 

 Autem se většina obyvatel lokality Dědina do místa bydliště dostává autem 

dobře (55 %), parkovat se tam však dá spíše špatně (56 %).  

 

 O uvažované křižovatce ulic Navigátorů, U Silnice a Evropská obyvatelé 

Dědiny převážně neslyšeli (56 %). Snad i proto čtvrtina nemá na tento záměr 

názor. Nepatrně více je těch, kteří si myslí, že nová křižovatka je špatným 

řešením (39 %, jako dobré ho vnímá 36 %). 

 

 Na výhody a nevýhody nové křižovatky nejsou názory ujasněné. Jako výoda 

je nejčastěji zmiňováno jednodušší napojení a dopravní dostupnost (28 %) a 

plynulost provozu aut (17 %), jiné názory jsou vzácné.  

 

 Mezi nevýhody nové křižovatky lidé nejčastěji řadí očekávané zvýšení 

objemu dopravy. S novou křižovatkou si třetina z nich (31 %) spojuje zácpy, 

více hluku, znečištění a navýšení počtu projíždějících kamionů. Lidé se 

obávají i nedostatečné kapacity parkování, zhoršení bezpečnosti a 

poškození životního prostředí (14 %).  



Podrobné výsledky 
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Život na Dědině 
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Spokojenost se životem na Dědině 

 Mnohé průzkumy opakovaně ukazují, že drtivá většina obyvatel Prahy 6 je se životem ve své městské části spokojena. 

Komplexní průzkum provedený v roce 2013 kombinovanou metodikou dotazování ukázal, že velmi nebo spíše spokojeno 

je kolem 90 % obyvatel městské části. 

 Na Dědině je spokojenost ještě vyšší, dosahuje 96 %.  

 Obdobnou míru spokojenosti projevují lidé napříč různými skupinami, velmi spokojeni  jsou především soukromí 

podnikatelé (60 %) a osoby s příjmem domácnosti vyšším než 40 tis. Kč měsíčně (58 %). 

 V částech Střed a Západ je přes 50 % občanů velmi spokojených, na Sídlišti je relativně nejvíce nespokojených (4,4 %). 

 Mimořádně vysoká spokojenost se životem na Dědině vede k tomu, že (podle zjištění kvalitativního průzkumu z roku 2013) 

v dané lokalitě převažuje přání ponechat vše tak, jak je, či jak bývalo. Veřejné mínění tedy není nakloněno prakticky 

žádným změnám. 

49

47

3

1 0,5

Celková spokojenost s životem na Dědině 
(n= 820, údaje v %)

Velmi spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Zcela nespokojen/a

Neví, neodpověděl/a

Zdroj: ANALÝZA POŽADAVKŮ OBČANŮ, říjen 2013 
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Zdroje spokojenosti na Dědině 

 Nejvíce jsou lidé na Dědině spokojení s kvalitou bydlení (42 %), čímž míní nejen okolí a lokalitu, ale i kvalitu mezilidských 

vztahů. Častěji jsou s ní pokojeni lidé s vysokoškolským vzděláním (45 %), lidé, kteří zde žijí delší dobu (v kategorii 21-30 

let života na Dědině je to 45 %) a zaměstnanci v odborných profesích (45 %). 

 Mezi další faktory, které vedou ke spokojenosti obyvatel, patří  

 klidná atmosféra oblasti (27 %),  

 občanská vybavenost (25 %, mezi ženami v domácnosti dokonce 39 %), 

 přítomnost zeleně (25 %), 

 dobrá dopravní obslužnost (13 %, mladými do 29 let 20 % a mezi studenty 24 %). 

 Klidné a příjemné prostředí, dostatek zeleně a dobrou občanskou vybavenost signalizoval jako klíčová pozitiva bydlení na 

Dědině i kvalitativní průzkum, provedený v dané lokalitě v závěru roku 2013.  

42

27
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25

13

6
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3

3

Kvalita bydlení (lokalita, prostředí, lidé)

Klidná oblast

Občanská vybavenost (obchody, služby, školy)

Příroda, zeleň, parky

Dopravní dostupnost

Čistota

Obecná spokojenost se životem

Jiné

Nevím, neodpověděl/a

Konkrétní spokojenost 
(n=820, údaje v %)

Součet přesahuje 100%, respondenti mohli 

uvádět více odpovědí. 
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Zdroje nespokojenosti na Dědině 

 Ačkoli je 96 % obyvatel oblasti Dědina v této lokalitě spokojeno (téměř polovina dokonce velmi spokojena), najde osm z 

deseti přeci jen něco, s čím spokojeni nejsou.  

 Je to nejčastěji kvůli dopravě (32 %) – jednak kvůli dostupnosti, kvalitě a frekvenci MHD, jednak kvůli intenzitě 

autodopravy a vytížeností přilehlé Evropské ulice. S dopravní situací jsou nespokojení především studenti (54 %) a ti, kteří 

v lokalitě bydlí maximálně pět let (40 %). Loňský kvalitativní průzkum ukázal, že menší spokojenost s dopravní obslužností 

plyne nejen z omezení na Evropské v době výstavby metra, ale především z oslabení autobusových spojů od metra. 

 K problémům dopravy se řadí parkování (14 %), konkrétně nedostatek parkovacích míst, které vnímají jako problematické 

především lidé ve středním věku (ve skupině 30 - 44 let je to 19 %) a zaměstnanci v odborných profesích (20 %). 

 U pětiny obyvatel Dědiny jejich nespokojenost vychází z pocitu nedostatečné občanské vybavenosti (20 %). V jejich 

lokalitě jim chybí především zdravotní středisko, více služeb a obchodů.  

 Rozdíly v názorech obyvatel 4 sledovaných částí lokality Dědina nejsou zásadní. 

32

20

14

9

8

8

6

5

4

12

11

Doprava (MHD, provoz, Evropská)

Chybějící občanská vybavenost (zdravotní středisko, více služeb a 
obchodů)

Parkování

Letiště (hluk z letadel), ruch

Obecná nespokojenost s politikou, životem

Nepořádek

Obavy ze stavby, úbytek zeleně

Bezdomovci, kriminalita

Jiné

Nevím, neodpověděl/a

Nic, s ničím

Konkrétní nespokojenost 
(n=820, údaje v %)

Součet přesahuje 100%, respondenti mohli 

uvádět více odpovědí. 



Dopravní chování na Dědině 
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Cestování po Praze 

 Typickým způsobem, jak obyvatelé Dědiny cestují po Praze, je kombinace autobusu z místa bydliště a návazné tramvaje 

nebo metra. Pro téměř polovinu (49 %) to je způsob nejčastější. Tuto dopravní strategii volí častěji ženy (56 %), studenti 

(68 %) a nejmladší obyvatelé lokality (ve věku 18 - 29 let 57 %). Nejčastěji autobusem k tramvaji nebo metru jezdí 

obyvatelé částí Střed a Sídliště. 

 Čtvrtina obyvatel Dědiny (24 %) využívá k dopravě do práce, na nákup anebo za zábavou auto. Jsou to častěji soukromí 

podnikatelé (55 %), osoby s příjmem domácnosti vyšším než 40 tis. Kč měsíčně (42 %), lidé ve věku 30-44 let (37 %)  

a muži (35 %). V části Střed je auto typickým dopravním spojením po Praze jen pro 15 % obyvatel. 

 Autobusem až do cíle cestuje zhruba 15 % obyvatel Dědiny. Nejčastěji se tak dopravují obyvatelé částí Východ a Střed  

(17 %). 

 Pěšky na tramvaj chodí hlavně obyvatelé části Východ, i z nich je to ovšem pouhých 10 %.  

49

24

15

7

4

2

0,1

Autobusem a potom tramvají nebo metrem

Autem

Autobusem až do cíle

Dojdete pěšky na tramvaj a jedete tramvají

Mimo místo svého bydliště prakticky nechodím

Jezdíte jinak

Neví, bez odpovědi

Doprava po Praze
(n=820, údaje v %)
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Spokojenost s dopravou 

 S dopravou v místě bydliště jsou spokojeny zhruba dvě třetiny obyvatel Dědiny (63 %). Častěji jsou to lidé, kteří žijí v této 

lokalitě delší dobu (21-30 let – 67 %, 31 let a více – 72 %). Toto zjištění by bylo možné vysvětlit minimálně dvojím 

způsobem. Může se jednat buď o adaptaci, kdy si starousedlíci na stav dopravy již zvykli, nebo naopak lidé, kteří zde bydlí 

déle, pozorují pozitivní vývoj v kvalitě dopravy. Poznatky z loňského kvalitativního výzkumu však ukazují, že obyvatelé 

Dědiny v poslední době vnímají spíše zhoršení dopravní obslužnosti, zvyk tedy bude hrát hlavní roli. 

 S dopravní obslužností jsou nejspokojenější obyvatelé části Střed (69 % spokojených : 29 % nespokojených) a nejméně 

spokojení obyvatelé Sídliště (61 % spokojených : 36 % nespokojených), rozdíly však nejsou zásadní. 

 S dopravou jsou častěji spokojení lidé s vysokoškolským vzděláním (69 %) a ženy v domácnosti (69 %).  

 Menší spokojenost naopak deklarují lidé žijící v lokalitě kratší dobu (6-10 let - 55 % 11-20 let – 58 %). Méně spokojení jsou 

s dopravou v místě bydliště také soukromí podnikatelé (58 %) a muži (61 %). U všech zmíněných skupin nicméně 

převažuje spokojenost nad nespokojeností.  

21

42

24

9
3

Celková spokojenost s dopravou 
(n= 820, údaje v %)

Velmi spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Zcela nespokojen/a

Neví, neodpověděl/a
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Individuální doprava a parkování 

 Šest z deseti obyvatel Dědiny se do místa bydliště dostává autem dobře (60 %), týká se to především obyvatel části 

Východ (64 %). Problémy deklaruje zhruba třetina obyvatel Dědiny (32 %), nejčastěji obyvatelé části Sídliště (35 %). 

 S automobilovou dostupností v místě bydliště jsou nejvíce spokojeny ženy v domácnosti (78 %) a zaměstnanci 

v odborných profesích (65 %). 

 Parkovat v místě bydliště se ovšem dá podle obyvatel Dědiny převážně špatně (56 %). Nejhůř se parkuje 

obyvatelům Sídliště (61 %). V této souvislosti je třeba připomenout, že obyvatelé této části Prahy 6 kdysi odmítli výstavbu 

parkovacího domu a i nyní jsou proti jakýmkoli velkým stavbám v lokalitě. 

 Dobré zkušenosti s parkováním má zhruba třetina obyvatel (36 %). Nejlépe se parkuje obyvatelům části Východ (45 %), i 

zde nicméně mírně převažuje podíl těch, kterým se parkuje špatně (47 %). 
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Doprava automobilem
(n= 820, údaje v %)

Velmi dobře

Spíše dobře

Spíše špatně

Velmi špatně

Neví, neodpověděl/a
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8

Parkování
(n= 820, údaje v %)

Velmi dobře

Spíše dobře

Spíše špatně

Velmi špatně

Neví, neodpověděl/a



Prodloužení tramvajové tratě 
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Informovanost a její zdroje 

 O možnosti prodloužení tramvajové trasy až do sídliště Dědina slyšeli přibližně tři ze čtyř obyvatel  (72 %), 
nejčastěji lidé, kteří ve sledované lokalitě žijí 21 až 30 let (78 %). Vysoká informovanost je zejména v částech 
Západ (78 %) a Sídliště (74 %). Nejmenší povědomí o tomto záměru mají lidé se základním vzděláním (57 %), 
studenti (58 %) a lidé ve věku 18-29 let (63 %), v části Střed o něm slyšelo 65 %. 

 O možnosti prodloužení tramvaje na Dědinu se lidé nejčastěji dozvěděli od sousedů a známých (86 %) a z 
časopisu Šestka (68 %). Mezi důležité informační zdroje i a časopis Vaše Šestka (53 %), celostátní noviny (41 %), 
webové stránky radnice (37 %) a letáky, které chodí do poštovních schránek (30 %).  

 I ostatní informační kanály měly nepřehlédnutelný vliv - Facebook (19 %), televize (18 %), návštěvy radnice  
(14 %), rozhlas (14 %), Youtube (12 %) a mobilní aplikace Šeska do mobilu(7 %). 

 Od sousedů a z místních časopisů  a novin obecně získali informace častěji starší lidé a obyvatelé, kteří zde žijí 
delší čas. Webové stránky radnice sledují častěji lidé z movitějších domácností, což bude parně souviset s tím, že 
mají častěji přístup na internet. Facebook je výraznější informační kanál pro nejmladší část populace.  
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 Prodloužení tramvaje na Dědinu hodnotí jako dobré řešení  pro sebe osobně mírná většina místních obyvatel 
(55 %), 39 % je opačného názoru a 7 % neví.  

 Nejčastěji hodnotí kladně myšlenku prodloužení tramvaje na Dědinu studenti (82 %), lidé se základním vzděláním 
(70 %) a nejmladší občané (18-29 let  - 64 %). 

 Nejmenší podíl kladného hodnocení se pak vyskytuje mezi ženami v domácnosti (44 %), starousedlíky (21-30 let - 
49 % , 31 a více let – 47 %) a lidmi, kteří žijí v domácnostech s vyššími příjmy (40 tis. a více Kč – 48 %). V těchto 
skupinách je kladné hodnocení nižší, i přesto zde pozitivní hodnocení převažuje nad negativním. 

 Čím dál na západ (tedy směrem k okraji města), tím méně lidí vidí v prodloužení tramvaje na Dědinu řešení pro 
sebe osobně výhodné – na Východě tak smýšlí 63 % obyvatel, v části Střed 57 %, na Sídlišti 51 % a v části Západ 
jen 48 %. Může to souviset se zjištěním kvalitativního výzkumu, který na sklonku roku 2013 signalizoval, že část 
obyvatel této lokality se stále upíná k naději na prodloužení metra na dlouhou míli v dohledné době.   

Postoje ke stavbě tramvajové tratě 
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Informovanost 

 O uvažované křižovatce ulic Navigátorů, U Silnice a Evropská obyvatelé lokality Dědina převážně neslyšeli (56 %). 

 Největší povědomí o tomto záměru mají  starousedlíci (v lokalitě žijí 21-30 let – 78 %) a ti, kteří bydlí v části 
Západ (78 %). O dané možnosti slyšela polovina obyvatel částí Sídliště a Západ. 

 Nejméně jsou pak informováni studenti (28 %), lidé ve věku 18 - 29 let (36 %) a obyvatelé části Střed, kterých by 
se nejvíce dotkal (65 % z nich o záměru neslyšelo).  
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 Většina obyvatel lokality dědina (53 %) nevidí žádné výhody nové křižovatky – buď tvrdí, že tato varianta žádné 
výhody nemá (20 %), nebo takové výhody neumí pojmenovat (33 %). Je třeba připomenout, že v kvalitativním 
výzkumu roku 2013 nikdo nebyl schopen uvést žádné pozitivum možného napojení a nikdo nechtěl záměr hájit.  

 Relativně nejčastěji obyvatelé Dědiny zmiňují jako výhodu nové křižovatky jednodušší napojení a dopravní 
dostupnost (28 %), necelá pětina zmiňuje zvýšení plynulosti provozu aut (17 %). Malé skupiny občanů si 
s představou nové křižovatky spojují větší bezpečnost (4 %) a odlehčení provozu ve Vlasině (4 %). 

 S větší jednoduchostí si novou křižovatku spojují především podnikatelé (39 %), muži (34 %) a lidé ve věku 30-44 
let (34 %). Tento názor zastávají často obyvatelé části Východ (35 %). Obyvatelé Sídliště o poznání častěji považují 
za výhodu takového řešení zvýšení plynulosti provozu aut (21 %). 
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 Mezi nevýhody nové křižovatky lidé nejčastěji řadí očekávané zvýšení objemu dopravy. S novou křižovatkou si 
třetina z nich (31 %) spojuje zácpy, více hluku, znečištění a navýšení počtu projíždějících kamionů. S tím souvisí i 
celkové zhoršení kvality života.  

 Ve specifické rovině se pak lidé obávají nedostatečné kapacity parkování, zhoršení bezpečnosti a poškození 
životního prostředí (14 %). V kvalitativním výzkumu v závěru roku 2013 bylo zjištěno, že obavy panují zejména  
z navýšení provozu automobilů nerezidentů a možného parkování mimopražských automobilů v systému 
neoficiálního park & ride. 

 Zvýšení objemu dopravy se nejčastěji obávají lidé ve věku 21-30 let (40 %) a movitější lidé (příjem domácnosti 
nad 40 tis. Kč – 39 %). Stejné negativum častěji zmiňují i lidé žijící v části Západ (37 %). Zhoršení kvality života se 
obávají častěji obyvatelé Sídliště (18 %). 
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 Propojení ulic Navigátorů, U Silnice a Evropská novou křižovatkou hodnotí  veřejnost na Dědině spíše negativně. 
Více než třetina obyvatel Dědiny si myslí, že toto řešení je pro ně osobně dobré (36 %), o něco více si ovšem 
myslí, že je pro ně osobě špatné (39 %). Každý čtvrtý obyvatel (25 %) nemá názor.  

 Novou křižovatku vnímají jako dobré řešení častěji muži (43 %) a lidé, kteří bydlí v lokalitě maximálně 5 let (44 %).  

 Jako špatné řešení hodnotí ideu nové křižovatky častěji lidé z domácností s vyššími příjmy (měsíční příjem 
domácnosti  více než 30 tis Kč – 49 %), starousedlíci (21-30 let – 49 %, 31-40 let – 46 %), lidé ve vyšším středním 
věku (45-59 let – 44 %) a vysokoškolsky vzdělaní (43 %).  

 Nejméně zastánců má idea nového propojení sídliště Dědina mezi obyvateli Sídliště, kterých by se příliš nedotkla, 
nejvíce naopak mezi obyvateli částí Střed a Západ, jejichž dopravní obslužnost by mohla zlepšit. Ani v jednom 
případě však nedosahuje úroveň podpory této dopravní varianty hladiny 40 %. 

Postoje ke stavbě křižovatky 
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Vzkazy občanů radnici 

 Lidé od radnice nejčastěji požadují především to, co v 

principu sama nemůže zajistit: zlepšení občanské 

vybavenosti (33 %), konkrétně  

 více služeb, a obchodů, 

 větší nabídku zábavy,  

 rozšíření péče o děti a seniory. 

 Obdobné požadavky signalizovali již loňský kvalitativní 

průzkum, nebylo z něj však zřejmé, že jde o 

nejrozšířenější požadavky.  

 Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí je zlepšení 

veřejné dopravy (14 %). Jde především o zkrácení 

intervalů MHD, explicitně se ale objevují také 

požadavky na  zavedení tramvaje anebo metra.  

 Lidé by také chtěli, aby se zlepšila situace s parkováním 

(12 %), aby se omezila stavba nových budov (v 

kvalitativním výzkumu se objevila obava z výstavby 

dalšího obchodního centra) a rozšířilo množství zeleně 

(12 %).  

 Požadují také zlepšení úklidu a stavu ulic (11 %) a 

obecně lepší fungování radnice (11 %). 
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Dotazník kvantitativního šetření 

Praha 6 - Dědina Leden 2014      

  

ZAČÁTEK ROZHOVORU 
(HODINY, MINUTY) 

     
ID TAZATELE 

 
     

 

Dobrý den, jsem tazatelem a provádím výzkum týkající se života v Praze 6 se zvláštním zaměřením na to, co by lidé od 
Prahy 6 chtěli a potřebovali. Rád/a bych Vám v této souvislosti položil/a několik otázek. Všechny údaje, které mi poskytnete, 
budou naprosto důvěrné a v konečném zpracování anonymní. Dotazování nebude trvat déle než 15 minut. 

 
SC1.  Bydlíte na území MČ Praha 6? 

Ano 1  

Ne  UKONČETE ROZHOVOR 2  

 
SC2.  Jakým způsobem bydlíte? 

Ve vlastním domě nebo v domě, který patří někomu z příbuzných 1  
V nájemním bytě v domě, který patří soukromému majiteli 2  
V nájemním bytě v domě, který patří obci nebo státu 3  
V družstevním bytě 4  
V podnájmu 5  

Jinak 6  

NEVÍ / NEODPOVĚDĚL/A  9  

 
SC3.  Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? 

Mezi ulicemi Libocká, U Silnice a Vlastina 1  

Mezi ulicemi Vlastina, Žukovského a Evropská (V ULICI NAVIGÁTORŮ ČÍSLA 1 – 21)  2  

Mezi ulicemi Vlastina, Žukovského, Šmolíkova a Drnovská (V ULICI NAVIGÁTORŮ ČÍSLA 23 – 53) 3  

Mezi ulicemi Šmolíkova, Drnovská a Evropská 4  
Jinde  UKONČETE ROZHOVOR 9  

 
Q1. Jak jste celkově spokojen/a s životem na Dědině nebo v jejím okolí? 

Velmi spokojen/a 1  

Spíše spokojen/a 2  

Spíše nespokojen/a 3  

Zcela nespokojen/a 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9  

  
Q2. Řekněte mi, prosím, s čím především jste spokojen/a a s čím nespokojen/a? 

a. 
S čím jste nejvíc spokojen/a?……………………………………………………………………………………..…..…………  

b. 
A s čím ještě? …………………………………………………………………………………………………..……..……………  

  

c. 
S čím jste nejvíc nespokojen/a? …………………………………………………………………………………..……………  

d. 
A s čím ještě? ………………………………………………………………………………………………………....……………  

 
Q3. Když musíte někam po Praze mimo své bydliště, do práce, na nákup nebo někam za zábavou, jak obvykle jezdíte? 

Autem 1  

Autobusem až do cíle 2  

Autobusem a potom tramvají nebo metrem 3  

Dojdete pěšky na tramvaj a jedete tramvají 4  

Jezdíte jinak 5  

MIMO MÍSTO SVÉHO BYDLIŠTĚ PRAKTICKY NECHODÍM 9  

   
Q4. Jak jste celkově spokojen/a s dopravou v místě vašeho bydliště? 

Velmi spokojen/a 1  

Spíše spokojen/a 2  

Spíše nespokojen/a 3  

Zcela nespokojen/a 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9  

 

Q5. Slyšel/a jste o tom, že by možná mohla jezdit tramvaj až na Dědinu? 

Ano 1  

Ne  Q7 2  

 

OT. Q6 POLOŽTE JEN TĚM, KDO NA OT. Q5 ODPOVĚDĚLI VARIANTOU 1 (ANO). 
Q6. O plánu na zavedení tramvaje na Dědinu jste se mohli dozvědět z různých zdrojů. Jak mnoho informací o této možnosti 
jste se dozvěděl/a z následujících zdrojů?  

MNOHO INFORMACÍ 
1 

MÁLO INFORMACÍ 
2 

ŽÁDNÉ INFORMACE 
3 

VŮBEC NESLEDUJI/ 
NEPOUŽÍVÁM 

4 

NEVÍ, BEZ ODPOVĚDI 
9 

a. Sousedé, známí 1      2     3      4             9  

b. Časopis Šestka 1      2     3      4             9  

d. Rozhlas 1      2     3      4             9  

e. Pošta, informační letáky 1      2     3      4             9  

f. Webové stránky radnice 1      2     3      4             9  

g. Televize (běžné kanály) 1      2     3      4             9  

h. Osobní návštěva radnice 1      2     3      4             9  

j. Facebook 1      2     3      4             9  

k. Youtube 1      2     3      4             9  

l. Časopis Vaše šestka 1      2     3      4             9  

m. Mobilní aplikace Šestka do mobilu 1      2     3      4             9  

n. Noviny 1      2     3      4             9  

  

UKAŽTE RESPONDENTOVI SOUBOR KARET S MAPOU A OBRÁZKY A PONECHTE MU JE I PRO OTÁZKU Q8. 
Q7. Příští rok se už bude jezdit bez problémů po Evropské, ale na prodloužení metra na Dlouhou míli si budeme muset ještě 
řadu let počkat. Řekněte mi, prosím, v čem je za této situace prodloužení tramvaje na Dědinu s konečnou těsně za 
Drnovskou ulicí na úrovni Šmolíkovy dobré a v čem špatné? 

a. 

Tak nejprve v čem by bylo prodloužení tramvaje na Dědinu dobré? 

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

b. 
A v čem ještě? …………………………………………………………………………………………………..……..……………  

  

c. 

V čem by bylo prodloužení tramvaje na Dědinu špatné? 

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

d. 
A v čem ještě? ………………………………………………………………………………………………………....……………  

 
Q8. Teď prosím mluvte jen sám/sama za sebe. Myslíte si, že pro vás osobně by bylo prodloužení tramvaje na Dědinu 
s konečnou těsně za Drnovskou ulicí na úrovni Šmolíkovy dobré nebo špatné řešení? 

Velmi dobré 1  

Spíše dobré 2  

Spíše špatné 3  

Velmi špatné 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9  

 
Teď bych se Vás rád/a zeptal/a, jak je to na Dědině a v jejím okolí s auty a automobilovou dopravou.  
Q9. Jak se dá do místa, kde bydlíte, vjet autem a zase odjet? 

Velmi dobře 1  

Spíše dobře 2  

Spíše špatně 3  

Velmi špatně 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9  

 
Q10. A jak se dá v místě, kde bydlíte, parkovat? 

Velmi dobře 1  

Spíše dobře 2  

Spíše špatně 3  

Velmi špatně 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9  
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Dotazník kvantitativního šetření 

Q11. Slyšel/a jste o tom, že by se mohly ulice Navigátorů, U Silnice a Evropská propojit novou křižovatkou? 

Ano 1  

Ne  2  

  
Q12. Řekněte mi, prosím, v čem je propojení ulic Navigátorů, U Silnice a Evropská novou křižovatkou dobré a v čem 
špatné? 

a. 

Tak nejprve v čem by pro vás bylo propojení těchto ulic novou křižovatkou dobré? 

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

b. 
A v čem ještě? …………………………………………………………………………………………………..……..……………  

  

c. 

V čem by pro vás bylo propojení těchto ulic novou křižovatkou špatné? 

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

d. 
A v čem ještě? ………………………………………………………………………………………………………....……………  

 
Q13. Teď prosím mluvte jen sám/sama za sebe. Myslíte si, že propojení ulic Navigátorů, U Silnice a Evropská novou 
křižovatkou je pro vás osobně dobré nebo špatné řešení? 

Velmi dobré 1  

Spíše dobré 2  

Spíše špatné 3  

Velmi špatné 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9  

 
Q14. Na Dědině se určitě nemluví jen o tramvaji a automobilové dopravě. Co konkrétního by měla podle vašeho názoru 
radnice MČ Praha 6 udělat, aby se vám osobně tady na Dědině a v jejím okolí lépe žilo? Co byste od radnice potřeboval/a? 

Co by měla radnice hlavně udělat………………………………………………………………………………..…..…………  

A co ještě? ….…………………………………………………………………………………………………..……..……………  

 
A na závěr bych Vám položil/a několik statistických otázek. 
D1. ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA 

Muž 1  
Žena 2  

 
D2. Kolik je Vám let? 

 
……………………………………………… let 

 
D3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní 1  

Střední bez maturity, vyučen/a 2  

Střední s maturitou 3  

Vysokoškolské 4  

NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9  

 
D4. Jak dlouho bydlíte v místě svého současného bydliště? 

….……………………………….……………………………………………………………………………………..……..………  
 
D5.  Sečtěte si prosím v duchu všechny hrubé příjmy všech osob ve Vaší domácnosti v průměru za měsíc. Jedná se nám o 
mzdu, důchod, různé dávky od státu i o to, co si vyděláte podnikáním. Všechny tyto měsíční příjmy sečtěte a pak mi 
řekněte, do které příjmové skupiny Vaše domácnost patří.  

DO 10.000,- KORUN 1  
10.001,- AŽ 15.000,- KORUN 2  
15.001,- AŽ 20.000,- KORUN 3  
20.001,- AŽ 25.000,- KORUN 4  
25.001,- AŽ 30.000,- KORUN 5  
30.001,- AŽ 40.000,- KORUN 6  
40.001,- KORUN A VÍCE 7  
NEVÍ / NEODPOVĚDĚL/A  9  

 

 

D6.  Jaké je Vaše ekonomické postavení? 

Zaměstnanec v dělnické profesi - dělník, prodavač, řidič atp. 1  
Zaměstnanec v odborné profesi - úředník, technik, zdravotník, právník ap. 2  
Student, učeň 3  
Důchodce  4  
Nezaměstnaný 5  

Žena v domácnosti (na mateřské dovolené) 6  
Soukromý podnikatel bez zaměstnanců 7  

 
D7. Kdyby se tento týden konaly komunální volby do zastupitelstva městské části Praha 6, zúčastnil(a) byste se jich? 

Rozhodně ano 1  

Spíše ano 2  

Spíše ne 3  

Rozhodně ne 4  

NEVÍM, NEUMÍM SE ROZHODNOUT 9  

 
D8. Pokud byste šel/šla volit v komunálních volbách do Zastupitelstva MČ Prahy 6, řekněte mi prosím, kterou stranu byste 
volil(a)? 
(NEČÍST MOŽNOSTI, ZAŠKRTNOUT STRANU, KTEROU RESPONDENT ŘEKL, POKUD STRANA NEBUDE V SEZNAMU, TAK VYPSAT) 

ANO 2011 1  

ČSSD 2  

Dělnická strana sociální spravedlnosti 3  

Hlavu vzhůru 4  

KDU-ČSL 5  

KSČM 6  

LEV21 - Národní socialisté, Levice 21. Století 7  

ODS 8  

Pravý blok 9  

Strana práv občanů – Zemanovci 10  

Strana zelených 11  

Svobodní 12  

TOP 09 a Starostové a nezávislí 13  

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 14  

Jiná strana, uveďte která  15  

Neví 98  

Nešel by volit 99  

 
Nakonec Vás chci požádat, abyste mi sdělil(a) své jméno a adresu. Firma ppm factum research je potřebuje znát pro 
možnost namátkové kontroly mé práce. Jména a adresy dotázaných zapisuji do zvláštního formuláře a jsou jinde než 
vyplněné dotazníky. Adresy se využívají jen pro kontroly a nebudou nikdy použity pro jiné účely.  Pokud souhlasíte 
s uvedením svých  údajů, poprosím Vás o podpis. V dohledné době můžete dostat poštou kontrolní lístek. Prosím, 
odpovězte na něj, je to poměrně jednoduché. 

 

VYPLŇTE ADRESU DO ZPRÁVY O PRŮBĚHU DOTAZOVÁNÍ 

 

To je vše, jménem firmy ppm factum Vám děkuji za rozhovor. 

 

POTVRZUJI, ŽE JSEM ROZHOVOR PROVEDL(A) PŘESNĚ PODLE POKYNŮ FIRMY  FACTUM INVENIO. 

 

JMÉNO TAZATELE: …......……......…….……………………………………...        PODPIS: ……………………………….………….. 
 

 

KONEC ROZHOVORU 
(HODINY, MINUTY) 

     
ID TAZATELE 

 
     

 

DATUM DOTAZOVÁNÍ 
(DEN, MĚSÍC) 

    2 0 1 4 
ID KODÉRA 
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 Kontakty: 

 

 RNDr. Jan Herzmann  

 jednatel 

Herzmann s.r.o.,  

Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5 

 tel: +420 731403699 

 e-mail: jan@herzmann.cz 

   www.herzmann.cz  

mailto:jan@herzmann.cz
mailto:jan@herzmann.cz
mailto:jan@herzmann.cz
http://www.herzmann.cz/
http://www.herzmann.cz/

