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3 Cíl projektu

Kontinuální analýza veřejného mínění:

- Cílem projektu je kontinuální analýza veřejného mínění v regionu 
Mladoboleslavska.

- provedeny dílčí průzkumy pokrývající vybraná témata, vč. 
alespoň jednoho měření indexu obecné spokojenosti obyvatel

- v prvním roce šetření veřejného mínění prostřednictvím on-line 
dotazníkové aplikace 

- vyhodnocení směřovalo k identifikaci hlavních problémů, které 
v regionu Mladoboleslavska vnímají obyvatelé

- V následujících letech je plánováno průběžné sledování 
spokojenosti obyvatel v regionu Mladoboleslavska.



Spokojenost v regionu 
Mladá Boleslav

Kvantitativní výzkum v okresu Rychnov nad Kněžnou

Reprezentativní vzorek

Sběr dat:  červen - říjen 2019



Vzorek a metodologie



6 Resumé vzorku

Zdroj dat: Panel Trendaro

● Více než 1200 respondentů z města Mladá Boleslav bylo v panelu registrováno. Z 

uzemí vymezeného na základě IPRÚ bylo registrováno 870 respondentů.

● Respondenti byli do panelu rekrutováni skrz kampaně v místních médiích a 

zpravodajích (online i offline), v osobní kampani na místních veřejných událostech, 

letákovou kampaní, skrz newslettery a reklamu na Facebooku.

● Všichni respondenti byli telefonicky kontaktováni kvůli ověření identity.

Harmonogram sběru dat

● Sběr dat a rekrutace respondentů začala v listopadu 2018.

● Hlavní období sběru: červen až září 2019.

Finální vzorek

● Reprezentativní vzorek online populace (vážený) podle věku 
a pohlaví.

● Respondenti z Mladé Boleslavi a z území vymezeného na základě IPRÚ. 
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Výzkumná témata

Pokryli jsme hlavní dimenze života v regionu:

● Obecná image regionu a vztah respondentů k Rychnovsku;
● Doprava;
● Bezpečnost;
● Vzdělávání;
● Bydlení;
● Volný čas;
● Zdravotnictví;
● Sociální služby;
● Veřejný prostor;
● Komunitní život a občanská společnost.

Témata

Design

Dotazníky jsou krátké a konverzační, s barevným a graficky zajímavým designem. Vyplňování je 
jednoduché, a to díky intuitivnímu ovládání na mobilu či desktopu. 
To nám umožňuje získat vysoce validní data.



Spokojenost 
v regionu Rychnovsko

Kvantitativní výzkum v okresu Rychnov nad Kněžnou

Reprezentativní vzorek

Sběr dat:  červen - prosinec 2019



Vzorek a metodologie



10 Resumé vzorku

Zdroj dat: Panel Trendaro

● Víc jak 450 respondentů z okresu Rychnov nad Kněžnou je registrováno v panelu. Z 

cílové oblasti Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny je registrováno 215 

respondentů.

● Respondenti byli do panelu rekrutováni skrz kampaně v místních médiích a 

zpravodajích (online i offline), v osobní kampani na místních veřejných událostech, 

letákovou kampaní, skrz newslettery a reklamu na Facebooku.

● Všichni respondenti byli telefonicky kontaktováni kvůli ověření identity.

Harmonogram sběru dat

● Sběr dat a rekrutace respondentů začala v lednu 2019.

● Hlavní období sběru: červen až listopad 2019.

Finální vzorek

● Reprezentativní vzorek online populace (vážený) podle věku 
a pohlaví.

● Respondenti z okresu Rychnov nad Kněžnou. 
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Výzkumná témata

Pokryli jsme hlavní dimenze života v regionu:

● Obecná image regionu a vztah respondentů k Rychnovsku;
● Doprava;
● Bezpečnost;
● Vzdělávání;
● Bydlení;
● Volný čas;
● Zdravotnictví;
● Sociální služby;
● Veřejný prostor;
● Komunitní život a občanská společnost.

Témata

Design

Dotazníky jsou krátké a konverzační, s barevným a graficky zajímavým designem. Vyplňování je 
jednoduché, a to díky intuitivnímu ovládání na mobilu či desktopu. 
To nám umožňuje získat vysoce validní data.



Předávání pracovního místa následníkům

• projektový tým: Jana Pechová, ŠAVŠ a Iva Šonková, ŠKODA AUTO, 
oblast B

• Cíl projektu: Cílem projektu bylo vzhledem k obecně vyšší míře 
fluktuace zmapovat proces předávání pracovního místa 
následníkům na oddělení Nákupu ŠKODA AUTO a.s., proces 
předávání pracovního místa následníkům vyhodnotit a navrhnout 
konkrétní opatření pro jeho vyšší efektivitu. 

• Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, kterému předcházel 
workshop s vybranými zaměstnanci oddělení Nákupu. Po upřesnění 
zadání projektu a vstupních informacích z workshopu (říjen 2018), 
byl cíl projektu a dotazníkového šetření reformulován.

• Stav: ukončen 2019
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IDEA SPACE

• Projektový tým:
• Jan Dušek (koncepční fáze projektu)

• Jana Pechová (koncepční fáze projektu, organizační fáze projektu, 
sběr nápadů, moderace a hodnotící fáze projektu), ŠAVŠ

• Eva Gebauerová (propagační fáze projektu), ŠAVŠ

• Emil Velinov (sběr nápadů, moderace), ŠAVŠ

• Roman Šiser (technická podpora projektu), GSS

• Cíl projektu: Získat realizovatelné a ekonomicky udržitelné 
náměty studentů ŠAVŠ pro lepší život na ŠAVŠ.

• Stav: probíhá proces hodnocení nápadů komisí GAS
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Podaný projekt TAČR

Společenská odpovědnost  firem v rámci regionálního rozvoje 

• Tento projekt přináší propojení toho, co občané žádají, co stát 
podporuje, kam směřuje strategie regionů, a co firmy 
v automobilovém průmyslu v oblasti společenské 
odpovědnosti dělají. 

• Hlavním výstupem projektu je mapa propojující uvedené 
dimenze a sloužící jako podklad pro rozhodování na národní, 
regionální a firemní úrovni.

• Aplikační garanti: MMR ČR, CzechInvest



BTHA Projekt
Chair of Human Resource Management Univerzita v 

Regensburgu a KMM ŠAVS

Rozpočet: 71 000 Kč

Název projektu: The impact of managerial characteristics, practicies and 
ideologies on decision-making ín Czech-German Internationalization process

Období realizace: 01.08.2019-30.11.2019

Partneři: Prof. Tomas Steger a Emil Velinov 

RESEARCH OPEN DAY 2020 



Obsah projektu
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Děkuji za pozornost

www.savs.cz


