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1. Úvod 
Dokument „Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů“ vznikl v rámci projektu „Zvýšení kvality 

řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“ spolufinancovaného z Operačního programu 

lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116. 

Cílem této části projektu bylo provedení vstupní analýzy stavu komunikace městského úřadu 

s klienty. Tato část výstupu vychází z řízených rozhovorů s představiteli městského úřadu a města, 

která proběhla: 

- 3. července 2014 – workshop s představiteli úřadu, na kterém byl přítomen tajemník úřadu, 

vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka, vedoucí odboru vnitřních věcí a zástupce 

dodavatele. 

- 15. září 2014 – rozhovor s politickými představiteli města, na kterém byl přítomen starosta a 

místostarosta města a zástupce dodavatele. 

- Červenec 2014 – elektronické vyplnění připravených otázek tiskovou mluvčí městského 

úřadu. 

Tato část byla rovněž doplněna odborným pozorováním, sběrem dat a interpretací ze strany 

dodavatele. 

Druhá část této zprávy vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno od 1. září do 19. září 

2014. Dotazník byl navržen dodavatelem a po konzultacích schválen objednavatelem. Cílem této části 

bylo zjištění míry informovanosti a spokojenosti klientů úřadu s fungováním úřadu (rozsah, efektivita, 

dostupnost poskytovaných služeb) a jeho transparentností (srozumitelnost, čitelnost komunikace MÚ 

navenek), požadavků na zlepšení a s tím spojenou spokojeností občanů s životem ve městě. 

Třetí část zprávy provádí syntézu předchozích částí a stanovuje konkrétní vyhodnocení formou SWOT 

analýzy, z které je poté kladen důraz na oblasti, s kterými jsou občané spokojeni nejméně. Smyslem 

této aktivity je popsat a vytipovat oblasti, které budou využívány a řešeny v druhé fázi celého 

projektu, kdy dojde k nastavení komunikační strategie městského úřadu.  První dvě části dokumentu 

jsou koncipovány jako informační, shrnující, nikoli hodnotící. Hodnocení a z něj vycházející 

doporučení jsou provedeny až v třetí části materiálu.  

Tímto dokumentem se uzavírá první část projektu, na níž naváže druhá fáze projektu, která se týká již 

samotného nastavení komunikační strategie, její implementaci a vytvoření akčního plánu 

komunikace.  
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2. Analýza stavu komunikace Městského úřadu s klienty 
Tato část vstupní analýzy vychází z řízených rozhovorů a individuálního pozorování, jak bylo zmíněno 

v úvodu. 

Z řízených rozhovorů vyplynul jasný požadavek, který město vnímá, a to rozvinout nástroje, které 

pomohou zapojit občany více do komunikace s městským úřadem a především posílení zájmu občanů 

o komunikaci s ním. Tento požadavek bude řešen v druhé fázi projektu (nastavení komunikační 

strategie), který naváže na tuto fázi projektu.  

Z řízených rozhovorů s představiteli městského úřadu a města vyplynulo, že za klíčové a nejkvalitnější 

kanály komunikace jsou z jejich strany považovány Moravskotřebovský zpravodaj, internetové 

stránky města, dále městský rozhlas a výlepové plochy. Ostatní kanály jsou poté chápány jako 

doplňující, i když také podstatné.  

2.1. Komunikační kanály z pohledu městského úřadu a politických 

reprezentantů města 
Na základě řízených rozhovorů byly identifikovány následující komunikační kanály směrem 

k obyvatelům. U každého kanálu jsou popsány základní údaje a případné poznámky, představy ze 

strany zástupců městského úřadu a politických představitelů města. 

1. Moravskotřebovský zpravodaj 

- Zpravodaj vychází 1x měsíčně. 

- Dostupný je v tištěné podobě, kdy je distribuován do cca 5 400 schránek domácností ve 

městě. V omezeném počtu 1 – 5 kusů obdrží zpravodaj všechny obce regionu 

Moravskotřebovska a Jevíčska. Zpravodaj je volně k dispozici v turistickém informačním 

centru, občanském informačním centru,1 v městském muzeu a na zámku. Zpravodaj je uložen 

také v elektronické podobě na internetových stránkách města. 

- Pravidla pro vydávání zpravodaje jsou obsažena v dokumentu „Pravidla pro vydávání 

Moravskotřebovského zpravodaje“. Pravidla jsou dostupná na internetových stránkách 

města. 

o Obsah zpravodaje má na starosti redakční rada zpravodaje, která je přímo 

zodpovědná radě města Moravská Třebová. 

- Z pohledu představitelů městského úřadu a města je výhodou velký dosah díky adresné 

distribuci. Jako určitá nevýhoda je poté uváděna poměrně vysoká finanční náročnost – tisk, 

distribuce.  

- Političtí představitelé města vnímají obsah zpravodaje jako uspokojivý jak po formální, tak 

obsahové stránce. 

- Zpravodaj neobsahuje komerční inzerci, ačkoli o tom bylo v minulosti uvažováno.  

2. Internetové stránky města 

                                                           
1 Prostřednictvím turistického informačního centra do obdobných centrem měst a obcí (celkem 180 kusů). 
Konkrétně do měst: Svitavy, Městečko Trnávka, Konice, Velké Opatovice, Kunčina, Rychnov na Moravě, Staré 
město.  
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- Internetové stránky jsou dostupné na této adrese: www.moravskatrebova.cz 

- V rámci řízených rozhovorů panovala shoda na tom, že struktura, přehlednost i vzhled 

internetových stránek města jsou dostatečné, nicméně byl současně vnímán prostor pro 

zlepšení do budoucna. 

- Na internetových stránkách se poměrně dobře orientuje a vyhledávají informace. 

- Do současné doby nebyly investovány finanční prostředky do „přestavby“ internetových 

stránek, neexistuje rovněž jednotný manuál komunikace a správy webu (fonty, barvy atd.). 

- Na internetových stránkách městského úřadu se kvůli transparentnosti zveřejňují mj.: 

o výsledky veřejných výběrových řízení (nikoli však smlouvy z důvodu administrativy), 

o zvukové záznamy z jednání a výsledky hlasování zastupitelstva. 

- Ze statistik v roce 2014, které jsou dostupné o internetových stránkách města, vyplývají 

následující údaje: 

Tabulka 1: Podíl délky návštěv na internetových stránkách města 

Návštěvy: 147,761 - Průměr: 370 s Návštěvy Podíl

0s-30s 84,588 57.2 %

30s-2mn 24,35 16.4 %

2mn-5mn 12,531 8.4 %

5mn-15mn 10,079 6.8 %

15mn-30mn 4,654 3.1 %

30mn-1h 5,477 3.7 %

1h+ 6,072 4.1 %

Neznámé 10 0%

Délka návštěv

 

Komentář: Délka návštěv internetových stránek nevybočuje z obecného předpokladu, že většina 

návštěvníků internetových stránek stráví na dané stránce max. 30 sekund.  

Tabulka 2: Průměr návštěv internetových stránek města v průběhu dne2 

 

                                                           
2 Terminologie: 
Stránky: Udávají počet návštěv stránky. 
Hity: Udávají celkový počet kliků na dané stránce, např. na položku v menu, na článek atd. 

http://www.moravskatrebova.cz/
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Komentář: Z hlediska časové návštěvnosti webu vyplývá, že lidé nejčastěji chodí na internetové 
stránky města kolem poledne mezi 11. – 12. hodinou a poté večer mezi 19. – 20. hodinou. 
 
Tabulka 3: Návštěva internetových stránek města po dnech 

 
 
Komentář: Z přiložených průměrů vyplývá, že lidé chodí nejčastěji na internetové stránky města 
v pátek, poté ve středu a ve čtvrtek. Naopak víkendové dny patří z hlediska návštěvnosti 
internetových stránek k nejslabším. 
 
3. Městský rozhlas 

- Městský rozhlas funguje na bázi krátkých zpráv, hlášení. 

- Obsah je různorodého typu (kulturní oblast, sportovní akce, informace z městského úřadu 

atd.). 

- Hlášení probíhají pravidelně ve všední dny v 15:00 a v 17:00, ovšem nutnost hlášení je 

podmíněna tím, že musí být obsah. Není-li obsah k hlášení, tak neproběhne. 

- Hlášení nemají charakter komerčních sdělení, ale snaží se držet informační charakter (výjimku 

tvoří pouze část města Boršov). 

- Výhodou městského rozhlasu je jeho velký dosah. 

- Hlášení městského rozhlasu jsou rovněž nově zveřejňována na internetových stránkách 

města. 

4. Výlepové plochy 

- Úřad disponuje jasně určenými plochami, na kterých informuje o současném dění ve městě. 

o Plochy mají ve správě Technické služby Moravská Třebová s r.o. (založené městem). 

- Plochy jsou zpoplatněny a jsou na nich uvedena jak sdělení ze strany města nebo úřadu 

(zasedání zastupitelstva, besedy s občany, kulturní akce atd.), tak ze strany soukromých 

subjektů, které si zaplatí pronájem. 

- Problémem ze strany představitelů úřadu se jeví kvalita či ne-udržovanost některých ploch, 

které poté narušují vizuální ráz prostředí. 
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- V rámci samotné komunikační strategie bude poté třeba zvážit i systém samotného obsahu 

výlepů, neboť současný stav nemá žádný řád a sdělení na výlepových plochách může působit 

neuspořádaně (různé druhy sdělení vedle sebe; některé vůbec nesouvisí s městem – vše se 

řídí pravidly, kdo zaplatí, dostane výlep). 

5. Osobní setkávání s občany města 

- Tato praxe v městě probíhá.  

- Osobní setkávání s občany probíhá na několika úrovních: 

1. Setkávání s občany na kulturních, společenských apod. událostech, kde bývají zástupci města 

i úřadu přítomni. V Moravské Třebové probíhá velké penzum těchto akcí, které jsou buď 

přímo pořádány ze strany města/úřadu, nebo město/úřad akci podporuje. Jako tradiční 

příklad významných událostí lze uvést např. Cena města Moravská Třebová, Sportovec roku 

města Moravská Třebová ad. 

Tento typ setkávání s občany lze označit jako polo-formální, neboť jejich přímým 

účelem není řízená diskuze s občany na vybraná témata.  

 Město jako pořadatel figuruje většinou u akcí většího a celoměstského typu. 

 Další akce pořádají lokální sdružení, spolky nebo charita. Tyto akce jsou 

v řadě případů podporovány z městského rozpočtu, a to prostřednictvím 

zásad stanovených zastupitelstvem města, které stanovují pravidla pro 

poskytování příspěvků a požadavky na žadatele o příspěvek včetně způsobu 

kontroly jeho využití. 

 Propagace města a městského úřadu na těchto akcích je posléze prováděna 

formou informativního sdělení např. na propagačních letácích, kde je 

uvedeno, že akce probíhá s podporou města.   

 

2. Setkání formou organizovaných diskuzí většího i menšího rozsahu. Představitelé města/úřadu 

na osobních rozhovorech uváděli, že: 

 diskuze s jasně vymezeným tématem mají větší návštěvnost než diskuze 

obecného charakteru. 

Poznámka: Z pohledu představitelů města i městského úřadu zůstává hlavní 

otázkou, jak vzbudit/posílit zájem občanů o účast na tomto typu setkání. 

- Z pohledu městského úřadu zůstává k diskuzi také několik následujících okruhů k řešení: 

o Preferovat velká setkání (např. v muzeu města). 

o Preferovat malá setkání, která budou více osobní a blíže občanům. 

 Dle vyjádření představitelů úřadu však není ze strany veřejnosti o podobné 

debaty velký zájem. 

6. Sociální sítě 

- V rámci sociálních sítí využívá Moravská Třebová Facebook, kde má svůj profil jako stránku 

pod názvem Město Moravská Třebová (tento profil má ke dni zpracování této analýzy 472 

označení „To se mi líbí“). Existuje ovšem ještě další profil, který je vedený jako soukromý pod 

názvem „Moravská Třebová“ (tento profil má ke dni zpracování této analýzy 2 997 tzv. přátel) 

- Twitter ani další komunikační kanály sociálních sítí městský úřad nevyužívá. 

7. Tiskové konference 



Projekt: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

 

Stránka 8 z 36 
 

- Probíhají cca 1x měsíčně, ale termíny nejsou pevně stanoveny. 

- Obsah tiskových konferencí vybírá starosta města v součinnosti s tiskovou mluvčí. 

- Zprávy z tiskových konferencí jsou primárně určeny novinářům, kteří poté předávají 

informace dále prostřednictvím médií.  

- Z pohledu efektivity je zásah tiskových konferencí nejasný. Neexistují data, která by 

hodnotila, zdali mají výstupy z tiskových konferencí větší mediální „dopad“ než rozesílané 

tiskové zprávy.  

- Tiskové zprávy, které jsou prezentovány na tiskových konferencích, jsou novinářům i 

rozesílány.  

8. Televizní vysílání 

- V rámci regionálního vysílání kabelové Východočeské televize jsou 2x měsíčně zpracovány 

reportáže z Moravské Třebové, které jsou na tomto kanále poté odvysílány.  

o Smyslem reportáží je poté především jejich převzetí a sdílení přes internetové stránky 

města. 

o Město si za reportáže platí. 

- Z řízených rozhovorů také vyplynula myšlenka vlastního televizního vysílače, jako mají 

Svitavy. Bylo by poté možné disponovat vlastním televizním kanálem pro Moravskou 

Třebovou, ovšem zároveň bylo zmíněno, že hlavním problémem by bylo naplnění tohoto 

vysílání. 

9. Občanské informační centrum 

- Jedná se o místo na úřadu Moravská Třebová, kde si občané mohou vyřídit na jednom místě 

řadu záležitostí a agend: poplatky (psi, odpad), ověřování listin, občanské průkazy, cestovní 

doklady atd. 

- Smyslem centra je soustředit agendy městského úřadu pro klienty na jedno místo. 

10. Besedy/přednášky  

- V současné době probíhá tato aktivita formou přednášek a spolupráce se základními školami, 

např. na téma prevence kriminality, činnost městského úřadu atp. 

o Podle informací z úřadu projevily o přednášky zájem pouze některé školy ve městě. 

o Přednášky probíhají ad hoc na základě rozhodnutí ředitele školy. 

o Za úřad vystupuje na přednáškách tajemník úřadu, dále např. zástupci městské 

policie nebo koordinátorka prevence kriminality.  

2.2. Závěry ze vstupní analýzy 
Ze získaných informací ze strany představitelů městského úřadu a města Moravská Třebová jasně 

vyplývá, že existuje poměrně široká škála komunikačních kanálů, s kterými je pracováno. 

Zůstává ovšem otázkou další analýzy, jak efektivně a účelně jsou dané kanály využívány a především, 

zdali, jak a v jaké kvalitě se jejich prostřednictvím dostávají informace k obyvatelům města. Tato 

otázka bude předmětem závěrečné části analýzy, kde budou porovnány některé představy úřadu a 

města s vnímáním a podněty obyvatel města, které byly sesbírány v rámci dotazníkového šetření.  
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Z řízených rozhovorů s představiteli městského úřadu a města vyplynulo, že za klíčové a nejkvalitnější 

kanály komunikace považují Moravskotřebovský zpravodaj, internetové stránky města, dále poté 

městský rozhlas a výlepové plochy. Ostatní kanály jsou poté chápány jako doplňující, i když také 

podstatné.  

Velkou výhodou Moravskotřebovského zpravodaje je jeho široký zásah a možnost dostat se de facto 

do všech domácností obyvatel Moravské Třebové. Jedním z dílčích cílů dotazníkového šetření poté 

byla snaha zjistit i vnímání kvality a rozsahu obsahu zpravodaje. 

Internetové stránky byly v rámci rozhovorů i došlých podnětů uváděny jako druhý nejsilnější kanál. 

Městský úřad se snaží prostřednictvím internetových stránek komunikovat velké penzum záležitostí 

včetně zvukových záznamů ze zastupitelstev.  Stejně jako u Moravskotřebovského zpravodaje bude 

třeba zodpovědět, jak hodnotí kvalitu a obsah informací občané města. Z pohledu cíleného 

pozorování působí web přehledně a dají se na něm nalézt požadované informace.  

Třetím nejzmiňovanějším kanálem byl městský rozhlas, který je určen pro hlášení a komunikaci 

krátkých informačních sdělení. Využití tohoto kanálu je na rozdíl od Moravskotřebovského 

zpravodaje a webových stránek omezené na kratší informační sdělení. 

Další informační kanály lze poté chápat jako doplňující a sloužící k prohloubení komunikace a styku 

s občany. V tomto ohledu je záběr komunikačních toků nadstandardní a v rámci velikosti města 

Moravská Třebová dostačující. 

K řešení v rámci nastavení komunikační strategie bude provázanost jednotlivých kanálů a jejich 

schopnost doplňování se v komplexní šíři, čímž by mohlo být zajištěno poměrně velkého zásahu 

v komunikaci s občany. Druhou hlavní otázkou k řešení je samotný zájem občanů o komunikaci 

s městským úřadem a městem.  
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3. Průzkum spokojenosti 
Průzkum spokojenosti obyvatel probíhal v Moravské Třebové od 1. září 2014 do 19. září 2014. 

Dotazníkové šetření bylo připraveno dodavatelem po konzultacích s příslušnými osobami na straně 

objednavatele.  

Cílem průzkumu bylo získat relevantní data od reprezentativního vzorku obyvatel v oblasti 

komunikace městského úřadu směrem k obyvatelům města.  Konkrétně bylo smyslem zjištění míry 

informovanosti a spokojenosti klientů úřadu s fungováním úřadu (rozsah, efektivita, dostupnost 

poskytovaných služeb) a jeho transparentností (srozumitelnost, čitelnost komunikace MěÚ navenek), 

požadavků na zlepšení a s tím spojenou spokojeností občanů s životem ve městě.  

Dotazníkové šetření mělo pomoci zjistit seznam oblastí činnosti a komunikace úřadu, se kterým jsou 

občané spokojeni/nespokojeni, proč. 

V návaznosti na to a interní šetření (analýzu) je připraven návrh na zlepšení situace v detekovaných 

oblastech, čemuž je věnována samostatná kapitola a s těmito závěry bude poté pracováno 

v nastavení nové komunikační strategii. 
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3. 1. Návrh dotazníkového šetření 
Níže je náhled dotazníkového šetření, jak byl fyzicky distribuován obyvatelům Moravské Třebové.  
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3. 2. Metodologie 
Dotazníky bylo možné vyplnit buďto prostřednictvím elektronické varianty na internetových 

stránkách města, nebo prostřednictvím fyzických dotazníků.  

V tištěné podobě se dostal dotazník k občanům města prostřednictvím Moravskotřebovského 

zpravodaje. Druhou variantou byla možnost získat dotazník na následujících místech, kde bylarovněž 

sběrná místa pro jejich odevzdání: 

- ve vstupních prostorách budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka 29, 
- v občanském informačním centru v budově úřadu v ul. Olomoucká 2, 
- v turistickém informačním centru na náměstí T. G. Masaryka, 
- v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové na Zámeckém nám. 1, 
- a ve vybraných obchodech v částech města Boršov, Udánky a Sušice: Boršov – COOP, 

Udánky – Smíšené zboží Jaroslava Samková, Sušice QANTO. 
 

Dotazník obsahoval následující oblasti šetření: 

a) sociodemografické charakteristiky, 

b) četnost jednání s městským úřadem, 

c) spokojenost s orientací v budovách úřadu, 

d) spokojenost občanů s komunikací městského úřadu, 

e) celková spokojenost s činností městského úřadu,  

f) další připomínky či návrhy k činnosti městského úřadu. 

V rámci dotazníkového šetření měli obyvatelé možnost slovních komentářů ke každé přiložené 

otázce. Cílem bylo dosáhnout toho, aby byly sesbírány náměty, podněty, s kterými lze dále pracovat. 

Tato zpráva obsahuje výčet komentářů, které se buďto opakovaly a lze je tedy do určité míry vnímat 

jako systémové, nebo byly vybrány jednotlivé komentáře, které mají směrem k nastavení nové 

komunikační strategii relevantní hodnotu. Veškeré komentáře byly poté předány samostatně 

objednavateli, aby s nimi mohl případně parciálně naložit dle vlastních možností. 

Velká část otázek byla konstituována tak, že obyvatelé hodnotili úroveň dané oblasti jako ve škole, 

tedy na stupnici 1 – 5, kdy 1 byla nejlepší a 5 nejhorší.  U hodnocení 1 a 2 lze brát, že jsou obyvatelé 

s danou oblastí spokojeni bez vážnějších výhrad. Hodnocení 3 je již třeba brát jako spíš negativní, kdy 

respondent hodnotí danou oblast s nezanedbatelnými výhradami, i když ještě ne zcela negativně. 

Hodnocení 4 a 5 je poté vnímáno jako zcela negativní. U zbylých otázek byly vždy určeny možnosti 

daného výběru, které vyplývaly z položené otázky. Pouze u jedné otázky bylo možné zaškrtnout více 

odpovědí.  

Prostřednictvím kanálů, které byly popsány výše, bylo získáno 109 dotazníků. Níže jsou ukázány 

statistiky z internetového rozhraní, do kterého byly zanášeny i fyzické dotazníky po jejich vyplnění: 

426 109 24 293 25,59% 
Počet návštěv Počet dokončených Počet 

nedokončených 
Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění 

dotazníku 
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Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 

   

 Pouze zobrazeno (68.78%) 

 Nedokončeno (5.63%) 

 Dokončeno (25.59%) 
 

 Přímý odkaz (100.00%) 
  1-2 min. (19.19%) 

 2-5 min. (49.49%) 

 5-10 min. (23.23%) 

 10-30 min. (8.08%) 
 

 

 

Statistiky ukazují, že vyplnění samotného dotazníku v internetovém rozhraní trvalo nejčastěji mezi 2 – 

5 minutami. Tímto bylo dosaženo snahy o maximální efektivitu z pozice času a motivace lidí, aby 

dotazník vyplnili.  

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku je spíše podprůměrná. Ukazuje se, že 293 lidí si dotazník 

v elektronické podobě zobrazilo, ale poté ho nevyplnilo, a to ani částečně. Ovšem je třeba dodat, že 

celkové číslo dokončených dotazníků lze vnímat jako standardní při poměru počtu obyvatel a 

vyplněných dotazníků. 

Graf 1: Věková struktura respondentů 
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Věk 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 1x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 15 - 20 
 

1 0.93% 

 21 - 30 
 

16 14.81% 

 31 - 40 
 

23 21.30% 

 41 - 50 
 

22 20.37% 

 51 - 60 
 

20 18.52% 

 60 a více 
 

26 24.07% 

 

 

Komentář:  

Z hlediska sociodemografické struktury obyvatel je zřejmé, že nejvíce dotazníků vyplnili obyvatelé ve 

věkové skupině 60+, což odpovídá i reálnému odrazu věkového složení obyvatel města, kde 

nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé této kategorie. Nejmenší zájem o dotazníkové šetření naopak 

projevili občané města do 20 let, tedy z demografického hlediska druhá nejpočetnější skupina žijící 

v Moravské Třebové. Ostatní věkové skupiny již výrazně nevybočují v poměru vyplněných dotazníků a 

jejich počtu ve městě. Až na výrazný výkyv u mladých lidí do 20 let lze dotazník považovat za 

reprezentativní z pohledu věkové struktury města. 
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Graf 2: Další sociodemografické údaje o respondentech 

Pohlaví 
Výběr z možností, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 5x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Žena 
 

58 55.77% 

 Muž 
 

46 44.23% 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 2x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Základní (bez vyučení) 
 

3 2.80% 

 Vyučen/a (bez maturity) 
 

15 14.02% 

 Středoškolské s maturitou 
 

55 51.40% 

 Vyšší odborné nebo vysokoškolské 
 

34 31.78% 

 

Socioekonomický status 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 2x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 OSVČ, podnikatel (zaměstnavatel) 
 

6 5.61% 

 Zaměstnaný na plný nebo částečný úvazek 
 

68 63.55% 

 V domácnosti (na mateřské nebo rodičovské dovolené apod.) 
 

2 1.87% 

 Nezaměstnaný 
 

3 2.80% 

 Studující 
 

2 1.87% 

 Senior, v důchodu 
 

24 22.43% 

 Jiné 
 

2 1.87% 
 

Komentář: 

Z pohledu dalších statistických údajů lze vyvodit následující data, která vypovídají o skladbě 

respondentů. Větší zájem o vyplnění dotazníku projevily ženy, tento údaj ovšem nevybočuje ze 

struktury obyvatel Moravské Třebové. Z hlediska vzdělanosti projevili o vyplnění dotazníku největší 

zájem středoškolsky vzdělaní jedinci následováni vysokoškolsky vzdělanými obyvateli města. V rámci 

socio-ekonomického statusu se nejvíce zapojili zaměstnanci a senioři.  
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3. 3. Výsledky průzkumu spokojenosti občanů a jeho vyhodnocení 
V následujících kapitolách budou graficky vyjádřeny výsledky za jednotlivé zkoumané oblasti, k nimž 

bude připojen interpretační komentář.  

3.3.1. Četnost jednání s městským úřadem 

Graf 3: Četnost vyřizování záležitostí ze strany obyvatel na odborech městského úřadu 

Jak často vyřizujete záležitosti na odborech Městského úřadu Moravská 
Třebová? 
Výběr z možností, zodpovězeno 105x, nezodpovězeno 4x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Minimálně jednou za 14 dní 
 

6 5.71% 

 Minimálně jednou za měsíc 
 

10 9.52% 

 Minimálně jednou za 6 měsíců 
 

38 36.19% 

 Minimálně 1x za rok 
 

46 43.81% 

 Jiné 
 

5 4.76% 

 

 

K

omentář: 

Z výsledků vyplývá, že většina respondentů navštěvuje úřad kvůli vyřízení záležitostí 1 – 2 ročně, 

někteří i častěji. Z tohoto hlediska lze poté vnímat další hodnocení orientace na úřadu, chování 

úředníků atd. jako relevantní, neboť skutečná většina respondentů úřad navštěvuje a je tak schopna 

uvést svůj postoj k daným tématům. 

V rámci otázky byla ještě přiřazena doplňující sub-otázka, která se ptala na nejčastější důvod 

návštěvy. Z vyplněných odpovědí plyne, že mezi nejčastější důvody návštěvy úřadu patří: 

- vyřizování místních poplatků (odpad atd.), 

- záležitosti týkající se vyřízení dokladů (občanský průkaz, cestovní pas). 

3.3.2. Spokojenost s orientací v budovách městského úřadu 

Graf 4. Spokojenost s orientací v budovách městského 

úřadu
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Jak jste spokojen/a s orientací včetně značení v budovách Městského úřadu 
Moravská Třebová? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 5x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Budova na adrese nám. T. G. Masaryka č. 
o. 29 

32 (30.77%) 33 (31.73%) 27 (25.96%) 3 (2.88%) 1 (0.96%) 7 (6.73%) 

Budova na adrese ul. Olomoucká č. o. 2 52 (50.00%) 27 (25.96%) 14 (13.46%) 3 (2.88%) 0 2 (1.92%) 

 

 K

omentář:  

Z hlediska orientace v budovách úřadu je větší spokojenost s orientací v budově na adrese 

Olomoucká č. o. 2. Naopak v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29 je více respondentů, kteří mají 

k orientaci výhrady. Hlavní otázkou zůstává, jak je možné orientaci v budovách zlepšit, neboť budovy 

mají svoji architektonickou strukturu, s kterou nelze hýbat.  

Z připojených komentářů vyplývá, že by někteří obyvatelé uvítali v obou budovách výtah. U budovy 

na Olomoucké ulice se ještě objevil požadavek na přímý vstup na odbor dopravy. U budovy na nám. 

T. G. Masaryka se poté objevil jeden požadavek na zřízení recepce, která by budovu oživila. Je však 

třeba podotknout, že konkrétních návrhů na zlepšení orientace přišlo v řádu jednotek a nešlo o 

výrazně se opakující požadavky. Z toho důvodu se doporučuje vnímat komentáře jako doplňující 

aspekty, které je možné ze strany městského úřadu využít, nejedná se však o kardinální záležitosti 

pro většinu respondentů.  

3.3.3. Spokojenost občanů s komunikací městského úřadu 

Graf 5: Aktivní zájem občanů o dění ve městě 

Zajímáte se aktivně o dění ve městě tím, že vyhledáváte nebo požadujete 
informace o činnostech a aktivitách města? 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 5x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Ano 
 

85 81.73% 

 Ne 
 

11 10.58% 

 Nevím/nedokážu posoudit 
 

8 7.69% 

 

  

 

Komentář: 
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Velká část dotazovaných odpověděla, že se aktivně o dění zajímá. To lze vnímat jako pozitivní signál 

ve vztahu ke komunikaci a případným změnám, které budou prováděny.  

Graf 6: Mají občané pocit, že jsou dostatečně informováni o dění ve městě 

Máte dostatečné informace o dění ve městě? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 5x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 22 (21.15%) 33 (31.73%) 28 (26.92%) 12 (11.54%) 8 (7.69%) 1 (0.96%) 

 

 K

omentář: 

Přes 50% dotazovaných uvádí, že má dostatečné informace o dění ve městě. Ale až 30% není příliš 

spokojeno s dostatečným informováním a 20% se dokonce domnívá, že je stav v této oblasti 

podprůměrný.  

Na základě těchto faktů je možné odvodit, že v tomto ohledu má městský úřad určité rezervy 

směrem v komunikaci s občany. Návrhy na zlepšení se týkají jednotlivých oblastí a budou více 

rozvedeny u konkrétních témat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Informační zdroje, které obyvatelé města využívají 
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Jaké informační zdroje o dění ve městě využíváte? 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 9x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Moravskotřebovský zpravodaj 
 

96 96.00% 

 Internetové stránky města 
 

84 84.00% 

 Úřední deska 
 

25 25.00% 

 Facebook 
 

15 15.00% 

 Osobní kontakt na úřadu 
 

17 17.00% 

 Telefonické dotazování 
 

11 11.00% 

 E-mailové dotazování 
 

12 12.00% 

 Městský rozhlas 
 

42 42.00% 

 Výlepové plochy 
 

46 46.00% 

 Jiné 
 

0 0.00% 

 

 

K

omentář: 

Nejvíce informací čerpají lidé z Moravskotřebovského zpravodaje. Trend, kdy nejsilnějším zdrojem 

informací ve městě je místní zpravodaj, je příznačný i pro další města srovnatelná velikostně 

s Moravskou Třebovou. Důvodem je adresná distribuce, kdy má místní zpravodaj možnost oslovit 

velký počet obyvatel. Jako významný zdroj jsou rovněž uváděny internetové stránky města, 

s odstupem poté výlepové plochy a městský rozhlas.   

Graf 8:  Hodnocení kvality informací a obsahu, které poskytuje město prostřednictvím 

Moravskotřebovského zpravodaje 

Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací, které poskytuje Moravskotřebovský 
zpravodaj? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 102x, nezodpovězeno 7x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 16 (15.69%) 38 (37.25%) 26 (25.49%) 12 (11.76%) 8 (7.84%) 2 (1.96%) 

 

 K

omentář:  

Hodnocení obsahu a kvality informací poměrně polarizuje respondenty. Pro městský úřad je určitě 

podstatné, že téměř polovina dotazovaných není s kvalitou a obsahem poskytovaných informací příliš 

spokojena a má výhrady. 
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Mezi nejčastější výhrady, které byly rozvedeny slovně, patří: 

- zpravodaj se velmi často věnuje událostem, záležitostem, které již proběhly, ale málo 

informuje o budoucím dění a věcech, které se chystají, chybí tak určitá aktuálnost a 

zajímavost pro čtenáře; 

- někteří respondenti rovněž vyjadřují názor, že zpravodaj slouží jako politická propagace 

vedení města. 

Z dílčích námětů a připomínek, které se objevovaly osamoceně, lze poté zmínit tyto: 

- zpravodaj by měl vycházet více než 1x měsíčně; 

- zpravodaj je doručován do schránek pozdě; 

- zavádět nové rubriky „dotazy občanů“, „z diáře starosty“, „občanská kronika“ (svatby, 

úmrtí atd.). 

Graf 9: Hodnocení kvality informací a obsahu, které poskytuje město prostřednictvím svých 

internetových stránek 

Jak hodnotíte kvalitu a obsah, které poskytují internetové stránky  Městského 
úřadu Moravská Třebová? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 99x, nezodpovězeno 10x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 15 (15.15%) 32 (32.32%) 26 (26.26%) 10 (10.10%) 7 (7.07%) 9 (9.09%) 

 

 K

omentář:  

Internetové stránky města dopadly v hodnocení kvality obsahu a informací velmi podobně 

Moravskotřebovskému zpravodaji. Zvýšil se pouze výrazněji počet osob, které nebyly schopny 

odpovědět. 

K nejčastějším komentářům patřil požadavek na větší aktuálnost sdělovaných informací. V tomto 

směru se jedná o podobný požadavek, jako na Moravskotřebovský zpravodaj. 

Z dílčích námětů, které se objevovaly osamoceně, lze poté zmínit návrhy na to, aby: 

- byl proveden modernější design stránek. 

 

 

 

Graf 10: Hodnocení kvality informací a obsahu, které poskytuje město prostřednictvím svého 

městského 

rozhlasu
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Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací, které poskytuje město prostřednictvím 
městského rozhlasu? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 9x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 8 (8.00%) 25 (25.00%) 21 (21.00%) 14 (14.00%) 20 (20.00%) 12 (12.00%) 

 

 K

omentář:  

Ze tří konkrétně dotazovaných kanálů dopadla kvalita a obsah informací poskytovaných městským 

rozhlasem nejhůře. Vysloveně negativní hodnocení volilo 34% respondentů, s nezanedbatelnými 

výhradami poté 21%. Nicméně je třeba podotknout, že negativní hodnocení se týká především 

technické kvality sdělení, která výrazně snižovala hodnocení. 

Nejčastěji zmiňovanou výhradou k tomuto komunikačnímu kanálu byla kvalita zvuku (špatná 

slyšitelnost a srozumitelnost sdělení a špatný dosah slyšitelnosti). Z konkrétních lokalit byly zmíněny 

Udánky a část Boršova, další konkrétní lokality nebyly uvedeny, ale je předpoklad, že výše popsaný 

problém se týká i dalších oblastí Moravské Třebové. 

Několikrát se objevil i požadavek na změnu znělky.  

3.3.4. Celková spokojenost s činností městského úřadu 

Graf 11: Spokojenost s prací a kvalitou služeb Městského úřadu Moravská Třebová 

Jste spokojen/a s prací a kvalitou služeb Městského úřadu Moravská Třebová? 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 9x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 21 (21.00%) 40 (40.00%) 24 (24.00%) 7 (7.00%) 2 (2.00%) 6 (6.00%) 

 

 

K

omentář:  

Přes 60% obyvatel je s prací úřadu bez vážnějších výhrad spokojena. Toto číslo lze chápat jako velmi 

dobré. Vysloveně negativně se naopak vyslovilo pouhých 9% obyvatel Moravské Třebové. Výraznější 

výhrady mělo 24% obyvatel.  

Z přiložených komentářů se ovšem neobjevil žádný systémový jev, který by občané požadovali 

napravit.  
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Graf 12: Spokojenost s odborností úředníků 

Jak jste obecně spokojen/a s odborností úředníků? (Dokáží pomoci, poradit, 
odkázat, na koho se obrátit atp.) 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 101x, nezodpovězeno 8x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 26 (25.74%) 39 (38.61%) 19 (18.81%) 2 (1.98%) 3 (2.97%) 12 (11.88%) 

 

 K

omentář:  

Odbornost úředníků je v celkovém součtu hodnocena také nadstandardně. Z výsledku šetření ani 

z přiložených komentářů nevyplývá, že by Moravská Třebová měla systémový problém s odborností 

úředníků.  

Graf 13: Spokojenost s přístupem úřadníků v jednání s klientem 

Jak jste obecně spokojen/a s přístupem úředníků v jednání s Vámi? (Ochota, 
vstřícnost, snaha pomoci atp.) 
Matice výběru z možností, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 9x 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  Nevím 

 

Odpověď 40 (40.00%) 35 (35.00%) 18 (18.00%) 3 (3.00%) 1 (1.00%) 3 (3.00%) 

 

 K

omentář:  

Přístup úředníků je v celkovém součtu hodnocen velmi nadstandardně. Z výsledku šetření ani 

z přiložených komentářů nevyplývá, že by Moravská Třebová měla systémový problém v přístupu 

úředníků ke klientům. Některé komentáře se týkají jednotlivostí stěžujících si na ochotu a vstřícnost 

úředníků, tato záležitost je však řešitelná dílčími pro-klientskými opatřeními, která budou navržena 

v závěrečné části materiálu. 

 

 

 

 

 

Graf 14: Uzpůsobení úředních hodin možnostem klienta 
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Jsou úřední hodiny podle Vás dostatečně přizpůsobené možnostem klienta? 
Výběr z možností, zodpovězeno 99x, nezodpovězeno 10x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 Ano 
 

82 82.83% 

 Ne 
 

6 6.06% 

 Nevím/nedokážu posoudit 
 

11 11.11% 

 

 K

omentář:  

Z výše uvedených čísel plyne, že významná část obyvatel je spokojena se současným nastavením 

úředních hodin na úřadu. Na této situaci tedy není třeba nic měnit. 

Graf 15:  Dostatečné zapojování do rozhodování ve městě 

Jste, jakožto obyvatel/ka Moravské Třebové, dostatečně zapojován/a do 
rozhodování ve městě? (Např. investiční akce, územní plán apod.) 
Výběr z možností, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 9x 

Odpověď Odpovědi Podíl 

 
Ano, město dostatečně zapojuje občany do rozhodování (hlasování, diskusní fóra a veřejná 
projednávání apod.) 

 

8 8.00% 

 
Ano, město dostatečně zapojuje občany do rozhodování, problémem je nízká aktivita občanů při 
rozhodování 

 

36 36.00% 

 Přivítal/a bych větší možnost veřejného zapojení 
 

25 25.00% 

 Město nezapojuje občany do rozhodování 
 

12 12.00% 

 Nedokážu posoudit 
 

19 19.00% 

 

 K

omentář: 

Z došlých odpovědí vyplývá, že necelých 45% dotazovaných se domnívá, že město zapojuje 

dostatečně občany do rozhodování, ale většina z tohoto podílu se domnívá, že problémem je spíše 

pasivita občanů. Naproti tomu 37% dotazovaných se domnívám, že město občany nezapojuje nebo je 

zapojuje málo.  

Z výše popsaných údajů plyne, že město má na základě mínění občanů ještě rezervy v této oblasti a 

bude třeba v samotné komunikační strategii tuto záležitost zohlednit.  
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3. 3. 5. Další připomínky či návrhy k činnosti městského úřadu 

V této sekci se objevila celá řada jednotlivých námětů. Níže jsou uváděny pouze ty, které nezazněly 

v některém bodě výše a mají vztah ke komunikační strategii a transparentnosti úřadu. Je však třeba 

upozornit, že jde o jednotlivé komentáře. Podněty, které se netýkaly úřadu, byly předány městskému 

úřadu, jak již bylo v materiálu uvedeno.  

V této části dotazníku zazněly následující relevantní podněty ke komunikaci: 

- problematika kanalizace Udánky byla špatně komunikována, 

- pomalý přístup úředníků k vyřizování žádostí. 
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4. Návrhy na zlepšení činnosti a komunikace úřadu 
Tato část vychází z první části, která se věnovala vstupní analýze založené na řízených rozhovorech a 

sebraných informací od představitelů městského úřadu a politických představitelů města. V druhé 

řadě poté dává do komparace tyto představy a postoje s dotazníkovým šetřením, tedy zpětnou 

vazbou od občanů města. Na základě získaných podkladů byla vytvořena následující SWOT analýza. 

SWOT analýza je metoda, která v kvadrantech určuje 4 kategorie: silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. 3 

                                                           
3 Silné stránky je třeba udržet a využít k pozitivním efektům. Slabé stránky je třeba odstranit a přetavit v příležitosti, případně úplně 

negovat. Hrozby je třeba detekovat a určit nástroje, aby hrozby nedošly naplnění, tj. slabých stránek. Příležitosti lze chápat jako potenciál k 
rozvinutí a vytvoření silných stránek. 
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SILNÉ STRÁNKY 

1. Rozsah a distribuce tištěného zpravodaje. 

2. Množství komunikačních kanálů a jejich dosah 

k občanům města. 

3. Síla zásahu a rozsahu 4 hlavních komunikačních 

kanálů. 

4. Odbornost a přístup úředníků. 

5. Setkávání s občany na pravidelných i ad hoc 

setkáních ze strany představitelů úřadu a města. 

6. Zájem zástupců města a úřadu účastnit se 

setkávání s občany. 

7. Sběr kvantitativních údajů ze setkávání 

s občany. 

SLABÉ STRÁNKY 

1. Špatná technická kvalita sdělení z městského 

rozhlasu v některých částech města. 

2. Malý zájem občanů o některá setkání se 

zástupci úřadu a města. 

3. Kvalita některých výlepových ploch a 

nesystémový obsah sdělení. 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
1. Pravidelné vyhodnocení a možné aktualizace 

rubrik ve zpravodaji, případně zařazení nových 

rubrik. 

2. Vyhodnocování sebraných dat ze setkávání 

s občany. V návaznosti na to provést případné 

úpravy – změny časů, místa, témat atd. – vyšší 

atraktivnost setkání pro občany. 

3. Vyšší využití potenciálu Facebooku 

k informování občanů a propagaci města. 

4. Re-design internetových stránek. 

5. Zkvalitnění technického stavu městského 

rozhlasu v některých částech města. 

6. Pravidelné ověřování kvality služeb 

poskytovaných úředníky – formou „mystery 

client“. 

7. Pokračování v besedách a setkávání s občany ze 

strany představitelů města a úřadu. 

8. Zavést pravidelné „otevřené dny“ u starosty 

města. 

9. Vyšší efektivnost tiskových konferencí. 

10. Rozšíření úředních hodin na některých 

odborech.  

HROZBY 
1. Nesystémové provázání komunikačních kanálů. 

2. Zvýšení nezájmu občanů o besedy a setkávání 

s představiteli úřadu a města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 1. Závěry a doporučení 
Na základě provedeného předchozího šetření a provedené SWOT analýzy lze provést následující 

doporučení, s kterými bude pracováno, budou reflektovány a rozvíjeny při tvorbě samotné 

komunikační strategie v rámci druhé fáze projektu. 

Ze strany úřadu i obyvatel města panuje shoda na tom, že Moravskotřebovský zpravodaj a 

internetové stránky města patří k nejsilnějším komunikačním kanálům v otázce zásahu. Na ně poté 

navazují výlepové plochy a městský rozhlas. 

Je tedy nutné pracovat primárně s těmito 4 hlavními komunikačními kanály. Ostatní kanály je třeba 

vnímat jako doplňující, ale důležité k rozmanitosti zásahu. 
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V rámci samotné komunikační strategie se bude třeba zaměřit na efektivitu a účel doplňujících 

komunikačních kanálů, jak z pohledu zásahu, tak z pohledu finančního. Důležité bude definovat 

přesný rozsah kanálů (i geograficky) a stanovit, která sdělení určit jakému kanálu, případně více nebo 

všem. 

Moravskotřebovský zpravodaj 

V rámci Moravskotřebovského zpravodaje se doporučuje provádět pravidelné vyhodnocování rubrik 

a v případě potřeby zařazovat nové. 

Potenciál úřadu je v lepší propagaci vlastní činnosti a informací z něj. Moravskotřebovský zpravodaj 

se snaží informovat obyvatele o chystaných záležitostech a akcích, které ve městě proběhnou. Sami 

představitelé úřadu však přiznávají, že zejména např. v oblasti dopravní infrastruktury atd. je ještě 

prostor ke zlepšení a aktuálnosti informací. V návaznosti na to bude v další fázi projektu doporučeno: 

- Zvážit zavedení pravidelné rubriky týkající se zpráv z jednotlivých odborů. Vyhodnocení zpráv 

provede tisková mluvčí a redakční rada. 

o V návaznosti na to bude třeba v rámci úřadu nastavit procesy vycházející z pravidelné 

komunikace zainteresovaných složek tak, aby se informace mohly do zpravodaje, 

potažmo k občanům, dostat. 

Tato záležitost navazuje na podněty z průzkumu veřejného mínění, kde několikrát zaznělo, že některé 

informace jsou ve zpravodaji retroaktivní a chybí avíza na aktuální záležitosti.  

Někteří dotazování v průzkumu spokojenosti poukazovali na fakt, že Moravskotřebovský zpravodaj je 

součástí propagandy vedení města. Z vyjádření úřadu i z řízeného pozorování vyplývá, že politickým 

představitelům města (včetně opozice) je umožněno ve zpravodaji publikovat. 

- Možnost publikovat ve zpravodaji se řídí dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 

(tiskový zákon). 

o Tiskový zákon např. jasně vymezuje právo opozice zveřejnit svůj názor. Vyjma 

období před volbami je však tato možnost ve zpravodaji využívána zřídkakdy.  

- Konečné rozhodnutí o otištění příspěvku má redakční rada, která se drží jasně daných 

předpisů. 

Z hlediska otevřenosti se tak Moravskotřebovský zpravodaj vydává dle jasně daných a čitelných 

pravidel. 

Internetové stránky města 

V rámci internetových stránek úřadu se doporučuje pracovat dlouhodobě s jejich návštěvností, čímž 

bude možné aktuální informace cílit do dnů, kdy mají stránky největší návštěvnost. Do budoucna je 

ke zvážení re-design stránek.  

Snahou v oblasti internetových stránek by měl být maximálně uživatelský komfort, tedy na co 

nejméně „prokliknutí“ získat požadovanou informaci. 
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Zejména s podtextem na otevřenost úřadu by měly být snadno dohledatelné informace o veřejných 

zakázkách, kontakty a gesce v rámci úřadu apod. 

Městský rozhlas 

Městský rozhlas patří k důležitým komunikačním kanálům, nicméně bude nezbytné provést 

technickou kontrolou a dosah hlášení. Tato věc se ukazuje jako velkou slabinou tohoto 

komunikačního kanálu. 

V rámci finančních možností i geografického rozložení města nebude možné zajistit plný a zcela 

kvalitní dosah hlášení na celém katastru města, je však třeba usilovat o postupné zlepšování 

technického stavu hlásících zařízení. 

Výlepové plochy 

V otázce výlepových ploch, které patří do první čtveřice nejsilnějších komunikačních kanálů, vyvstaly 

otázky především při řízených rozhovorech s představiteli úřadu. 

Ve městě sice existuje řada výlepových ploch, které má na starosti Technické služby Moravská 

Třebová s r.o., kvalita samotných ploch a jejich obsahu je však vnímána ze strany představitelů úřadu 

jako nedostatečná. 

V další fázi projektu bude proto třeba zvážit možnosti v následujících oblastech: 

- Zlepšení kvality výlepových ploch tak, aby nepůsobily jako vzhledově rušící prvek 

v prostředí. 

- Analyzovat možnosti systematické struktury vylepovaných informací. Informace jsou 

dnes vylepovány bez ohledu na vztahu k městu nebo vzájemné provázanosti. 

- Ze strany vedení města vyhodnotit, zdali se o plochy nemá starat soukromý investor, jako 

je tomu např. ve Svitavách. 

Další oblasti 

Facebook 

Z doporučení, která bude třeba akcentovat v nové komunikační strategii (bude připravena v další fázi 

projektu), se bude nezbytné zamyslet nad obsahem facebookových stránek města. V dnešní době, 

kdy především generace do 40 let pracuje s tímto kanálem velmi intenzivně, bude třeba více vytěžit 

potenciál, který tento komunikační kanál má, a to nejen k občanům města, ale i směrem k turistice ve 

městě.  

V rámci rozhovorů na městském úřadu bylo zjištěno, že soukromý facebookový profil Moravská 

Třebová nespadá pod město a není známa osoba, která ho vlastní. 

V další fázi projektu bude pro úřad připraven metodický pokyn, jak pracovat s Facebookem.  

Televize 
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Do budoucna bude třeba zvážit i potenciál využití reportáží Východočeské televize. Z výzkumů 

vyplývá, že ji jako komunikační zdroj neuvedl nikdo. Její přidaná hodnota tedy leží především 

v natočení a zpracování videí, která jsou poté využita na internetových stránkách města.  

- S představiteli městského úřadu bude diskutováno, zdali v případě potřeby natočení 

videí, není efektivnější záležitost tzv. „outsourcing“, neboli ad hoc dle potřeby nechat 

zpracovat video jiný soukromý subjekt. Toto vše za předpokladu, že dojde k úspoře 

finančních prostředků oproti současnému stavu a ve stejné kvalitě.  

Tiskové konference a tiskové zprávy 

Tiskové konference patří mezi jeden z důležitých doplňujících kanálů. Z vyjádření tiskové mluvčí 

vyplývá, že jsou pořádány na témata, která nejsou redakcím poskytována jinou cestou. Jedná se o 

velmi zúžený výběr informací, které nedostane ten, kdo si pro ně nepřijede. Cílem tohoto počínání je 

dostat média do města. 

V současné chvíli město nemá v plánu od tiskových konferencí upouštět. Výsledky konferencí však 

bude třeba pravidelně sledovat a vyhodnocovat jejich přidanou hodnotu a efektivitu. 

U tiskových zpráv, jako komunikačního kanálu, nebyly zjištěny závažnější nedostatky nebo nutnost 

měnit současnou fungující praxi. 

Veřejné debaty a setkání 

Jako jedna z hlavních otázek při řízených rozhovorech byla otevřena participace obyvatel na 

veřejných projednávání týkající se města a městského úřadu. V dotazníkovém šetření uvedlo 25% 

dotazovaných, že by uvítalo větší zapojení obyvatel a 12% vyjádřilo názor, že město nezapojuje 

občany vůbec. Nezazněl ale žádný relevantní podnět, jak situaci změnit.  

- Z dostupných informací a podkladů, které byly sebrány v této části projektu, je třeba 

konstatovat, že aktivit města směrem k občanům je poměrně dost, hlavním problémem 

je často nízký a malý zájem o některé problémy, otázky.  

- Doporučuje se proto, aby město a městský úřad v těchto aktivitách pokračovaly.  

- Jsou rovněž sbírána pravidelná data o návštěvách debat, diskuzí. Tuto praxi je nezbytné 

dále provádět a vyhodnocovat tak efektivitu setkání a snažit se z dat vyvozovat náměty, 

které povedou ke zvýšení návštěvnosti: 

o kdy debaty probíhaly, 

o jak často probíhají (pravidelnost, nepravidelnost), 

o témata, která se řešila a jaká na nich byl návštěvnost, 

o kde besedy probíhaly a v jakém formátu (formální, polo-formální), 

o jakými kanály jsou občané informováni. 

Tyto záležitosti budou analyzovány a řešeny v další fázi projektu.  

Úřad a úředníci 

Oblast týkající se úředníků dopadla pro městský úřad velmi příznivě. Doporučuje se však v rámci 

udržení vysokého standardu pravidelně provádět tzv. „mystery client“. 
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- Pro vyjádření názoru na jednání úředníků je možné v současné době využít oficiální 

nástroje - poštou, přímému nadřízenému ústně. 

- Z jednání s představiteli města vyplynulo, že dnešní praxe stížností na úředníky probíhá 

rovněž formou osobní stížnosti u starosty města, který se stížnostmi vždy zabývá. Tuto 

praxi nelze vnímat negativně, jedná se však o nesystémovou záležitost.  

o Z toho důvodu se doporučuje zvážit zavedení tzv. „otevřeného dne“ u starosty, 

kdy bude v přesně určený den a čas v týdnu starosta k dispozici občanům města. 

Z hlediska orientace klientů v budovách úřadu je limitující jejich architektonická predispozice, která 

však výraznější změny znemožňuje. 

- V průzkumu veřejného mínění se objevily podněty na zbudování výtahu nebo recepce 

v jedné z budov úřadu. 

o U vybudování výtahů v budovách úřadu je limitující jejich architektonická 

predispozice a rovněž finanční možnosti města.  

Z hlediska bezbariérovosti je třeba odbory na úřadu koncipovat takovým 

způsobem, aby nejčastěji navštěvované odbory byly v přízemních prostorách 

budov, ideálně poté v částech, které nekladou návštěvníkům fyzické překážky 

(schody apod.). 

o Zřízení recepce v budově na nám. T. G. Masaryka 29 nelze taktéž vnímat jako 

vhodné řešení. Recepce v této budově již byla a ukázala se jako neúčelná. Funkci 

recepce v této budově plní kancelář dveře u vstupu, na které  je cedule 

„informace. 

Ve vztahu k orientaci v budovách úřadu vyplývají z výsledků šetření dva podněty: 

- V budově na nám. T. G. Masaryka 29 by měl být lépe označen Odbor majetku města a 

komunálního hospodářství. 

- V budově úřadu ul. Olomoucká č. o. 2 bývá v některých případech problém s 

nalezením Odboru dopravy. 

Obě záležitosti budou řešeny v další fázi projektu po dalších konzultacích s úřadem.  

 

 


