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Abstrakt 

 

Název:  Postoje obyvatel Ruské federace k zimním olympijským hrám v Soči  

 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje ruského obyvatelstva a 

obyvatel města Soči k pořádaní XXII zimních olympijských her. Dalším z cílů práce je 

ukázat pozitivní a negativní stránky konání olympijských her a  předloţit doporučení, 

která by mohly pouţít vladní a sportovní instituce při organizaci velkých sportovních 

akcí. 

 

 

 

Metody: Kvantitativní sociologický výzkum je prováděn písemným, elektronickým a 

ústním dotazováním obyvatel Moskvy a Soči v červenci 2012. Získaná primární data 

jsou statisticky zpracována a analyzována. 

 

Výsledky: Veškerá zjištění jsou zpracována do tabulek a grafů ve výsledkové části 

diplomové práce. 

 

Klíčová slova: Sociologický výzkum, dotazník, olympijské hry 2014, Rusko, Soči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Title: Attitudes of Russian Population to Winter Olympic Games in Sochi  

 

Objectives: The main objective of this thesis is to determine attitudes of Russian 

population and residents of Sochi to  XXII Winter Olympic Games. Another objective 

is to show advantages and disadvantages of hosting the Olympic Games and also to 

make recommendations, which can be used by government and sport institutions while 

organizing big sports events. 

 

Methods: Quantitative sociological research was made for the purpose of this thesis. 

Research was implemented by written, electronic and oral questioning .Obtained 

statistics were processed and analyzed. 

 

Results: All the findings are compiled into the tables and diagrams in the result part of 

this diploma work. 

 

 

Keywords: Sociological research, questionnaire, Olympic games 2014, Russia, Sochi 
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1 Úvod 

       Sport je politikou zneuţíván vţdy, kdyţ se nějaká společensko-ekonomická 

formace snaţí prosadit či reprezentovat na mezinárodním poli právě sportovními 

úspěchy, a také kdyţ se dá do souvislosti společensko-politický systém se sportem, 

výsledky a úspěchy ve sportu. V současné době uţ tato tendence není tak intenzivní, ale 

prostřednictvím sportovních akcí se vlády snaţí rozvíjet infrastruktury vybraného 

regionu, upevnít své geopolitické pozice a popularizovat zdravý ţivotní styl. Ale občas 

se pod maskou šlechetného činu skrývá mnoho podvodníků, kteří vyuţívají sport k 

rozkrádání státního rozpočtu a ovládnutí území. Olympijské hry jsou zřejmá špička 

mezi sportovními soutěţemi, přitahují k sobě maximum pozornosti, a také hory 

finančních prostředků. 

        Olympijské hry v Soči budou zřejmě nejdraţší v historii. Vybudovat celý areál od 

základů ve městě bez pořádných silnic i kanalizace samozřejmě něco stojí. Nemluvě o 

počasí. Soči, přezdívané jako černomořská riviéra, je subtropické město, populární 

především jako letní destinace.  

        Náklady, původně odhadované na devět miliard eur, narostly uţ na trojnásobek, 

coţ několikanásobně překročí výdaje na dosud nejdraţší ZOH ve Vancouveru (6,5 

miliardy dolarů) a přiblíţí se nejdraţší olympiádě všech dob - letním hrám v Pekingu. 

Jen ruský státní rozpočet podle médií přispěje více neţ 33 miliardami dolarů (coţ je 

desetina státního rozpočtu). V rozpočtu uţ jsou zaneseny náklady na zasněţování 

obrovských ploch i na rozhánění dešťových mraků. Jenţe to všechno se nelíbí 

ekologům, kteří hovoří o nenahraditelných škodách, způsobených olympijským 

"řáděním". Olympiáda je katastrofou pro zdejší přírodní rezervace. Téţ organizace na 

ochranu ţivotního prostředí poukazují na to, ţe se v zájmu her porušují zákony. Navíc 

provedení této olympiády v Soči poukazuje na pevné pozice Ruské federace 

v Kavkazském regionu, neboť blízko je bouřlivá Abcházie. 

       Kvůli výstavbě sportovišť a zázemí se bude muset stěhovat celkem asi tři a půl 

tisíce obyvatel Soči. Protesty místních lidí, kteří se nechtějí stěhovat z míst, kde 
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proţili  celý ţivot, nepřinesly ţadné výsledky. Kvůli LOH v Moskvě 1980 Sovětský 

Svaz zablokoval mnoho projektů a skončilo to růstem  inflace, Řekové od roku 2004 

(LOH 2004) dodnes nemůţou splatit dluhy, ZOH v Naganu způsobily ekonomickou 

recesi, Montreal (LOH 1976) potřeboval více neţ 30 let, aby zahladil dluh, a jako 

důsledek se to projevilo na ţivotě průměrného občana. S ohledem na rozmanité 

informace o provedení olympijských her v Soči vzniká otázka: Potřebuje ruské 

obyvatelstvo olympiádu, nebo ne? Proto jsou tématem mé diplomové práce právě 

„Postoje obyvatel RF k zimním olympijským hrám v Soči―. 

      Téma diplomové práce jsem si vybral na základě zájmu o vzájemné vztahy sportu a 

politiky, a také o sociální přínos sportu. 

      Předmětem této diplomové práce je nejprve zjistit, jaké mají lidé v Ruské federaci a 

ve městě Soči povědomí o ZOH, a následně je pak mezi sebou porovnat. 

Na základě přečtené literatury jsou v teoretické části objasněny pojmy sociologický 

výzkum, procesy, metody sociologického výzkumu, tvorba dotazníku. 

Pomocí sociologického výzkumu bylo zjištěno, jak lidé vnímají to, ţe ZOH 2014 se 

budou konat v Soči, a jaké mají povědomí o tom, jak probíhá jejich příprava. Zajímavé 

je srovnání, jak lidé vnímají provedení ZOH v Soči a v ostatních částech Ruska. Není 

lepší ponechat více peněz na jiné věci, neţ je v rámci sportu přerozdělovat? Takţe je 

zajmavé porovnat výsledky sociologického výzkumu  této práce s oficiálními daty 

ruského statistického úřadu.  

 

 

. 
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2 Cíle a úkoly práce  

 

      Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit názory a postoje lidí k nadcházejícím 

olympijským hrám v Soči 2014. Pokusím se odhalit nedostatky, které se v procesu 

přípravy vyskytují, a také ukázat na pozitivní  stránky provedení olympijských her 

2014. Některá data, analýza a doporučení mého výzkumu budou zveřejněna na 

webových portálech a je moţné, ţe se dostanou do lokálních (obecních) novin. 

 

     Cíl diplomové práce se člení na následující úkoly:  

 

- zpracování teoretických východisek socialního výzkumu  

- stručné seznámení se součastnou sociálně-ekonomickou situací v Rusku 

- prezentace města Soči a popis probíhajíci přípravy k olympiádě 

- provedení sociologického výzkumu  v Moskvě a Soči 

- analýza výzkumu a grafické zpracování jeho výsledků 

- prezentace získaných dat ze sociologického výzkumu 

- srovnání získaných dat  v Moskvě a Soči 

- doporučení, která by měly pouţít vladní a sportovní instituce pří organizaci  velkých   

sportovních akcí 
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3  Teoretická část  

3.1 Sociologický výzkum 

 

3.1.1 Místo konkrétního výzkumu v systému sociologie 

 

      Sociologii můţeme definovat jako teoreticko-empirickou vědu zkoumající jevy a 

procesy sociální reality. Empirický přístup reprezentovaný konkrétním sociologickým 

výzkumem představuje přímý kontakt se sociální realitou. Výraz teoreticko-empirická 

věda charakterizuje nezbytnost spojení teorie a praxe. Praxe je kritériem správnosti a 

pravdivosti teorie. Asi tak nějak by se dal popsat vztah mezi sociologickým výzkumem 

a ostatními částmi sociologie. Zkrátka, chce-li nekdo formulovat o společnosti hodnotící 

postoje, musí mít k dispozici dostatek věrohodných informací a pádných argumentů. 

 

Tab.1 Systém sociologie (struktura sociologických disciplín) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: Čihovský (www.ftk.upol.cz/.../Sociologicky_vyzkum_def_1_.doc, s.2) 

Obecná 

sociologie  

 

Metodologie

ee 

Dějiny 

sociologie 

 

Filozofie 

rodiny mládeţe volného 

času 

sportu města kultury 

Konkrétní 

sociologický 

výzkum 

……

…. 
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3.1.2 Defenice Sociologického výzkumu 

 

    Primárním cílem sociologického výzkumu je shromáţdění dat a údajů o společnosti, 

lidském chování, názorech, mínění a postojích lidí. Neméně důleţitými ukoly jsou 

vysvětlení (explanace) sociální reality a obohacení teoretických základů vědy o zpětnou 

vazbu.  

Pro bliţší vysvětlení zde uvádím několik definic: 

       KERLINGER (1972, s. 27): Výzkum lze charakterizovat jako systematické, 

kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných 

vztazích mezi přírodními jevy.  

 

       GEIST (1992, s. 543-544): ,,Sociologický výzkum – název, kterým bývá obvykle 

označován výzkum, který se soustřeďuje na shromáţdění dat, jeţ nám pomáhají 

odpovědět na otázky, týkající se různých aspektů společnosti, a tím nám umoţní 

pochopit společnost jako proces systematického pozorování, pouţívaný primárně k 

testování předpovědí příslušných teorií.‖ . 

 

       SURYNEK (2001, s. 25): ,,Výzkum je systematizované vědecké poznávání. 

Výzkumy musí poskytovat informace podloţené, zaměřené na systematizaci a zařazení 

zkoumaných jevů, odhalení skrytých vztahů a funkcí, na zjištění souvislostí a příčin a 

také na měření uvedených skutečností. Výzkum je orientován na poznání stavu a odhad 

změny a na hledání nástrojů sociálního a sociálně psychického řízení.‖ 

 

      NOVÝ (2006, s. 252): Sociologický výzkum je cílevědomé, systematické a 

organizované získávání, zpracovávání a interpretace informací o sociální dimenzi 

objektivní reality.  

Probíhá vyuţitím sociologických a psychologických technik a je zaměřen na konkrétní, 

předem vybraný vzorek populace. 

      Podle URBANA (2008, s. 56) k základním předmětům sociologického zkoumání  

řadíme: 

• sociální jevy              • sociální vztahy 

• sociální procesy        • sociální struktury 
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Mezi objekty sociologického zkoumání řadíme: 

• různé vrstvy obyvatelstva (dělnictvo, inteligence, mládeţ aj.); 

• obory (průmysl, zemědělství, kultura aj.); 

• ţivotní prostředí (město, venkov aj.); 

• činnosti (práce, volný čas aj.) 

Podle cíle lze sociologický výzkum dělit na: 

• výzkum základní, téţ badatelský        • výzkum aplikovaný, téţ uţitý. 

 

      Základní výzkum si klade za cíl objevit, popsat a vysvětlit všeobecné principy a 

zákonitosti společenského vývoje. Je orientován na podstatu sociálních jevů. 

Aplikovaný výzkum vychází z poznatků výzkumu základního a snaţí se reagovat na 

poţadavky praxe, tj. na objednávku vycházející z potřeb kaţdodenního ţivota.  

BURIÁNEK(1996, s. 24) ve své knize popisuje poţadavky, na základě kterých se při 

výzkumu postupuje.  

Tyto poţadavky jsou: 

Skepse – nově získané informace se přijímají pouze podmíněně, je potřeba o jejich  

hodnotě pochybovat. 

– poznatky jsou zachycovány v obecných pojmech abstrahovaných od 

konkrétních projevů a podmínění. 

– objektem zkoumání jsou systémy, které jsou chápány jako soustava 

provázaných skutečností. 

Ověřitelnost – průběh výzkumných procesů musí být kontrolovatelný  

   a opakovatelný. 

 

       Předpoklad pro úspěch výzkumu je správné vymezení základní otázky a s tím 

související nalezení objektivní metody získání a vyhodnocení informací. Výzkumy 

většinou vyuţívají teoreticky podloţené výchozí předpoklady v podobě hypotéz, které 

musejí být formulovány s ohledem na sběr dat a jejich analýzu. Ve výzkumu záleţí jak 

na zvolené metodě, tak i na volbě techniky sběru dat, výběru objektů i zaměření 

analýzy. 

       GIDDENS (1999, s. 504):‖Dobrá sociologická práce se pokouší klást otázky co 

nejpřesněji a snaţí se před vyvozením závěrů shromáţdit faktické důkazy.‖ 



  

 

9 

 

 

    Abychom toho mohli dosáhnout, musíme znát nejvhodnější výzkumné metody, které 

lze v daném případě pouţít, a umět získané výsledky co nejlépe analyzovat.‖  

 

 

3.2 Typy sociologických výzkumů 

 

3.2.1  Empirický výzkum a teoretický výzkum  

 

      Pro všechny druhy a formy řízení, které se týkají oblasti  technické, ekonomické 

nebo sociální, je nutné velké mnoţství přesvědčivých informací. 

Zatímco v prvních dvou uvedených oblastech se jedná o samozřejmou podmínku i ve 

zcela běţných rozhodovacích situacích, v oblasti personálního a sociálního řízení se 

doposud často vychází pouze z tradice, osobní zkušenosti, rutiny nebo intuice. 

Základním zdrojem sociálních informací pro rozhodovací procesy je sociologický 

empirický výzkum. 

      ,,Empirický výzkum zajišťuje přenos informací mezi realitou a jejím vědeckým 

zachycováním, zpracováváním a uchováváním. Sociologický a sociálně psychologický 

empirický výzkum konkrétními metodami a technikami získává empirická data v 

sociální a sociálně psychické realitě a zpracovává je. Poskytuje podklady jak pro 

teoretickou práci, tak pro rozhodování a řízení této reality‖- uvádí ve své knize 

SURYNEK (2001, s. 22) 

       Teoretický výzkum je méně obvyklý. Jde o výzkum, kdy se pouţívají obecné 

poznávací postupy jako např. dedukce, indukce, srovnávání, modelování, syntéza 

abstrakce, analýza, syntéza, srovnávání, zobecňování, konkretizace, apod. 

       Podle GORSHKOVA (1995, s. 43) získávaná data, která mají zdroj bezprostředně v 

realitě, se nazývají data primární. Jde-li však o data, která byla zaznamenána jiţ dříve a 

v daný okamţik jsou znovu vyvolána, nazyváme je data sekundární.  

Primární data 

      Primární data jsou nejčastěji spojována s empirickým výzkumem. Tyto data se 

získávají všeobecně známými postupy, jako je dotazování či pozorování lidí. Z toho 

vyplývající 
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výpovědi a záznamy jsou bezprostředně brány jako projev nebo registrace reality. 

Primární data jsou přímým záznamem sociální reality a nikoli interpretací tohoto 

záznamu. U primárních dat je nejdůleţitější jejich přímá vázanost na záměry poznávání 

a cíle výzkumu. Jsou tvořena jak kvantitativně tak kvalitativně, aby v nich byla 

zachycena sledovaná problematika co nejpřesněji. Jejich statistické zpracování má 

nejširší moţnosti.  

Sekundární data 

       Sekundární data jsou data jiţ dříve vyzkoumané jako data primární. Jejich zajištění 

nijak nesouviselo s výzkumem, který je realizován později za jiným účelem a který tyto 

data pouţívá. O sekundární data se jedná v případě, ţe uloţená data se vyvolávají pro 

potřeby jiného, později realizovaného výzkumu. 

Tyto data jsou: 

      - Interní – mezi tyto zdroje se zařazují především vlastní zdroje firem jako např. 

zápisy z obchodního jednání, výroční zprávy, reklamační zprávy atd. 

 

      - Externí – jedná se o data z prostředí mimo firmu, avšak jde o veřejně přístupné 

informace.  

 Předností těchto dat je jejich reliabilita, jinými slovy potvrzenost a stabilita. ,,Reliabilní 

měření je takové měření, které nám při opakované aplikaci dává shodné výsledky, 

pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil.‖ DISMAN (2007, s. 62) 

        Na rozdíl od primárních dat je jejich nezanedbatelnou výhodou ekonomická 

úspornost. Naopak nevýhodou je skutečnost, ţe mnohdy nepopisují to, co je dáno v 

cílech výzkumů. Tyto data zpravidla nedávají celkový obraz zkoumané problematiky; 

jejich analýza je často omezena, jelikoţ málokdy máme k dispozici vstupní data 

původního zpracování. To vede k tomu, ţe můţeme sekundární data pouze porovnávat s 

primárními a to jen za určitých okolností. Zpracování těchto dat je označováno jako 

sekundární analýza. Jedná se o zpracování dat,¨kdy se získávají nové informace, které 

jsou orientovány na jiný předmět, a které jsou přesnější, neţ bylo dříve vyţadováno. 

S rozdělením těchto dat na primární a sekundární souvisí typy výzkumů, které    

CROUCH (2003, s.19) označuje jako výzkum od stolu (desk research) a výzkum 

terénní (field research). 
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Výzkum od stolu 

      Tento výzkum se pohybuje v oboru sekundárních dat. Jedná se o zajišťování dat ze 

zdrojů, které mají původ ve způsobech uchovávání sociologických informací. Těmito 

zdroji mohou být státní statistika a publikace státní statistiky, státní a veřejné orgány a 

instituce, soukromé orgány a instituce, výzkumné organizace a instituce v oboru 

psychologie a sociologie, dostupné databáze jako knihovny, internet apod. 

Výzkum terénní 

      Výzkum terénní pracuje v oblasti primárních dat. Pro tento výzkum jsou nezbytné 

ekonomické a organizační sloţky. 

 

 

3.2.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

 

      Jak jiţ bylo řečeno výše, sociologický výzkum se snaţí popsat, vysvětlit či 

předpovědět sociální ţivot jedinců, skupin a společností. Taky uţ jsme uvedl, ţe 

pouţívá celou řadu metod a technik. 

Ty můţeme rozdělit (stejně jako celý výzkum) na: 

• kvantitativní                        • kvalitativní 

 

      Podle URBANA (2008, s. 58) se kvantitativní výzkum zpravidla zaměřuje na větší 

části populace s důrazem na maximální reprezentativnost. Zpravidla se snaţí vypovídat 

o tom, jak je nějaký znak v dané části populace zastoupen, nebo jaky postoj je moţné u 

ní najít. Nejčastěji, ne však nutně, uţívá metody dotazníkového šetření, či 

standardizovaných rozhovorů. Ve sve metodologii vyuţívá zejména metod statistiky. 

  Výzkum kvantitativní, se kterým se zpravidla spojuje obecná představa sociologického 

výzkumu, lze realizovat tehdy, jestliţe se jedná o jevy relativně jednoduché a do určité 

míry poznané. Jednoduché v tom smyslu, ţe nejsou skryty smyslovému poznávání, mají 

jednoznačný výraz, je moţné se jich zmocnit prostřednictvím pouţívaných nástrojů 

zajištění hromadných dat. V kvantitativním výzkumu se nesleduje, zda sociální jev 

existuje, co obsahuje, jaká je jeho zásadní nebo efektivná struktura, jaké má vlastnosti a 

jaké jsou faktory, které s ním souvisejí nebo jej podmiňují. 
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NOVÝ (2006, s. 255) zaměřuje kvantitativní výzkum na tyto charakteristiky jevů: 

 

•  rozsah výskytu, zastoupení, tzn. četnost nebo okruh sociálních subjektů, u kterých 

 se jev vyskytuje, nebo oblast, ve které se vyskytuje (např. určitá část národa, 

 pracovníků podniku, vysokoškoláků apod.); 

•  frekvenci, tj. projev sloţek sociálního jevu v čase, např. opakování jeho výskytu, 

   opakovaný výkon činnosti (např. frekvence hodnocení pracovníků , častost četby 

   beletrie, opakování nákupů zboţí rychlé spotřeby); 

•  intenzitu jakoţto mohutnost nebo sílu jednotlivých sloţek či vlastností sociálního 

   jevu (např. síla zájmu, výše příjmu, míra spokojenosti).  

 

    Nástroje měření sociálních jevů musejí splňovat dvě podmínky: 

1. Měřicí systém musí být stejnorodý s měřeným jevem a musí být opakovatelný 

(v tom smyslu, ţe opakované měření v určitý moment ve stejných skupinách, nikoliv 

však co do totoţnosti jedinců, přinese stejné výsledky). Tato podmínka senazývá 

reliabilita. 

2. Měřicí systém musí vypovídat o sledované realitě a věrně ji kopírovat. Tato 

podmínka se nazývá validita. 

 

     Kvalitativní výzkum se intenzivněji zaměřuje na svůj objekt. Snaţí se nacházet 

vztahy mezi jednotlivými kategoriemi.  Úkolem kvalitativního výzkumu je odhalovat 

neznámé skutečnosti o sociálních a sociálně-psychických jevech, a to především: 

 

• existenci těchto jevů a jejich strukturu          

• jejich vlastnosti a funkce; 

• faktory, které sociální a sociálně-psychické jevy ovlivňují.  

 

      Zatímco kvantitativní výzkum se zabývá stabilizovanými jevy a jejich vzájemnými 

odhadnutelnými poměry, kvalitativní výzkum zachycuje jevy v jejich dynamice a 

zejména podmínění této dynamiky. Kvalitativní výzkum se proto orientuje na 

pochopení smyslu jednajících sociálních subjektů. Kvalitativní výzkum více odhaluje 

reálné souvislosti mezi jevy jako faktické závislosti, a to pokud moţno v jejich úplnosti.  

Nejčastěji se v kvalitativních výzkumech  pouţívá technika focus groups, hloubkových 

rozhovorů nebo technika obsahové analyzy dokumentů.  
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Pozitivní a negativní stránky kvalitativního výzkumu popisuje HENDL (2005, s. 407): 

výhody: 

 umoţňuje získat podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, 

události nebo fenoménu 

 zkoumá fenomén v přirozeném prostředí 

 umoţňuje studovat procesy 

 umoţňuje navrhovat teorie 

 dává moţnost reagovat na různé situace a podmínky 

 hledá lokální příčinné souvislosti 

 pomáhá při počáteční exploraci fenoménů  

nevýhody: 

 získaná znalost nemusí být zobecnitelná pro jiné podmínky a prostředí 

 lze obtíţně provádět kvantitativní predikace 

 je obtíţné testovat hypotézy a teorie 

 sběr a analýza dat jsou časově náročné 

 výsledky mohou být ovlivněny osobními preferencemi výzkumníka 

         

   Míra sloţitosti sociálních a sociálně psychologických jevů je jeden z určujících 

faktorů, který nám říká, zda máme realizovat výzkum kvantitativní nebo kvalitativní. 

Avšak neplatí, ţe sloţitý sociální a sociálně psychický jev vyţaduje pouze kvalitativní 

výzkum. To samé neplatí ani u jednoduchého výzkumu. Výběr výzkumu je nakonec 

stanoven cílem výzkumu, kde je sloţitost nebo jednoduchost jevu zdůrazněna.  

 

3.3 Etapy sociologického výzkumu 

   Realizaci empirického sociologického výzkumu je moţné rozdělit do tří etap: 

1. přípravná etapa 

2. realizační etapa 

3. etapa zpracování výsledků a jejich interpretace 
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3.3.1 Přípravná etapa 

 

       Přípravná fáze začíná v podstatě zadáním či objednávkou konkrétního empirického 

šetření. Do této etapy spadá studium odborné literatury k dané problematice, studium 

výzkumných zpráv z realizovaných empirických šetření dané problematiky a seznámení 

se s prostředím. Důleţitá je i komunikace se zadavatelem. Tato etapa je v podstatě 

nejdůleţitější a časově nejnáročnější, na její kvalitě závisí úspěšnost celého šetření. 

Etapa končí zpravidla zpracováním projektu výzkumu, který by měl být oponován. 

Chyby, nedostatky v projektu jiţ nelze v průběhu výzkumu napravit. U kvantitativně 

pojatých výzkumů je třeba formulovat hypotézy. 

 

     Podle BATYGINA(2008, s. 18) součástí projektu výzkumu jsou: 

 formulace cíle (cílů) výzkumu, charakteristika problémové situace; 

 stanovení pracovních hypotéz; 

 vymezení objektu a předmětu výzkumu; 

 stanovení zkoumaného vzorku; 

 určení místa a času realizace výzkumu; 

 časový harmonogram, rozpočet nákladů; 

 nástroje pro získávání empirického materiálu - rozpracovaná technika  sběru 

primárních  dat a interpretační plán. 

Formulace cíle (cílů) výzkumu, charakteristika problémové situace. 

      Postup práce a kvalita výzkumu je určena předmětem, účelem a dílčími cíli 

výzkumu, které jsou nezbytnou součástí projektu a je třeba jim věnovat velkou 

pozornost z pohledu jejich náročnosti. Úkoly  je nezbytné formulovat zcela jasně, 

jednoznačně a přiměřeně ve vztahu k rozsahu řešeného problému. Cíle musí být reálně 

splnitelné, a to jak ve smyslu zvládnutí řešitelským týmem, tak i moţnostmi 

sociologické metodologie. V definovaných cílech se proto musí projevit rovnováha 

mezi tím, jaké jsou informační potřeby organizace, a tím, co je prakticky zjistitelné. Je 

proto nesmyslné poţadovat velké mnoţství informací, které nakonec nebude moţné 

získat, ale i poţadovat informací málo vzhledem k moţnostem výzkumného šetření. 
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Stanovení pracovních hypotéz 

 

      SUSOKOLOV(2007, s. 221) řiká, ţe hypotézy jsou opodstatněné domněnky, které 

vycházejí z teoretické analýzy problému, přičemţ popis problému je v hypotézách ve 

shodě s teorií doplňován nebo rozvíjen. Hypotézy mají podobu jednoduchých tvrzení, 

ve kterých jsou za pomoci jednoznačně definovaných pojmů formulována očekávaná 

zjištění. Hypotézy mohou vyjadřovat předpokládanou existenci sociálních jevů nebo 

některých jejich stránek, tendenci ve vztazích mezi sociálními jevy, proměnu jevu v 

čase nebo při působení předpokládaného faktoru apod. 

 

Hypotéza plní v procesu sociologického poznání následující funkce: 

 shrnuje dosavadní úroveň poznání zkoumaného problému, je výpovědí  

o této úrovni 

  je prvním bodem návodu realizace výzkumu, nástrojem, který 

       usměrňuje  pouţití výzkumných technik a vymezuje oblasti jejich pouţití; 

  je nástrojem spojení teoretické a empirické sloţky poznání; 

 umoţňuje rozpracování obecných pojmů a jejich převedení do roviny 

sledovatelných znaků . 

V průběhu sociologického výzkumu dochází k ověřování formulovaných hypotéz, tzn. k 

jejich potvrzení nebo vyvrácení. 

Vymezení objektu a předmětu výzkumu 

Předmět výzkumu – jsou to projevy lidského chování, jejich obsah, vlastnosti a další 

související faktory. 

Objekt výzkumu – jsou to subjekty, se kterými je předmět spojen. Je to sociální 

jednotka nebo subjekt (jedinec, skupina, organizace), na který je vázán sledovaný 

problém. 

Je zapotřebí vymezit pro účely výzkumu populaci, která bude objektem šetření, a je 

nutné tuto populaci zcela jasně definovat. Určují se charakteristiky, které má zkoumaný 

soubor splňovat, aby byl nositelem zkoumaných jevů. 

       SURYNEK(2001, s. 63) popisuje důleţitost vyběru objekta výzkumu :,,Stanovení 

nositele je součástí analýzy problémů a postupuje ruku v ruce s popisem předmětu 
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výzkumu. Nositel by měl být vţdy určen tak, aby bylo moţné jeho prostřednictvím 

dosáhnout stanovených cílů a naplnit sociotechnickou funkci empirického výzkumu.‖   

Skupinové charakteristiky dělíme na: 

 Měkké charakteristiky – týkají se sociálních jevů. Jsou to např. zvyky, zájmy, 

znalosti. 

 Tvrdé charakteristiky – nezávislé na momentální psychice zkoumaného jedince.  

 

 Tvrdé charakteristiky bývají: 

 Demografické – věk, národnost, vzdělání, pohlaví, rodinný stav, atd. 

 Geografické – region, velikost obce, charakter zástavby, podnebí, atd. 

 Sociální – průběh ţivotní dráhy a pracovní kariéry, sociální vrstva, atd. 

 Sociálně ekonomické – příjem, ţivotní úroveň, zaměstnání, atd. 

Dále je důleţité lokální určení populace, kdy je zapotřebí alespoň rámcového vymezení 

místa konání výzkumu a to z důvodu pokrytí tazatelské sítě.  

 

Stanovení zkoumaného vzorku 

      Ve většině případů se vyuţívá šetření výběrové, kdy je ze základního souboru 

vybrána pouze jeho část, tzv. vzorek. Základní soubor je celá mnoţina všech 

zkoumaných subjektů. Vzorek je pouze část tohoto souboru, na kterou se orientují 

výzkumné nástroje. Abychom mohli vytvořit výběrový soubor, musíme nejdříve zvolit 

výběrovou jednotku (např. spotřebitel, volič, zaměstnanec, atd.). Vzorek musí být 

reprezentativní, coţ znamená, ţe musí mít schopnost reprodukovat vlastnosti základního 

souboru. 

Podle SIKEVIČE(2005, s. 98) výběry mohou být: 

 Nenáhodné (empirické) – jinými slovy vzorky s částečně ovlivněným výběrem; 

      nevycházejí z pravděpodobnosti. Jedná se o výběr té osoby, na kterou narazí 

      výzkumník jako první; 

 Kvótní výběr – jsou modely základního souboru, ve kterých jsou zachovány 

      určité strukturní proporce (tzv. kvóty) podle daných znaků; 

 Účelové výběry – předpoklad stejných zájmů respondentů; 

 Nahodilé výběry – výběr obsahuje jednotky bez pravidel a kritérií; 

 Snowball sampling – jinými slovy výběr na principu válení sněhové koule; 

      jedná se o výběr v neznámém prostředí, kdy vybraný jedinec odkazuje na další 
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      jedince se stejnými vlastnostmi; 

 Náhodné (pravděpodobnostní) – jinými slovy vzorky s neovlivněným výběrem. 

jde o to, aby pravděpodobnost výběru jednotky ze základního souboru byla pro 

všechny jednotky stejná; 

 Prostý výběr s vracením – ze základního souboru se náhodným způsobem losuje 

poţadované mnoţství jednotek; 

 Prostý výběr bez vracení – stejný postup jak s vracením, akorát se vylosovaný 

lístek nevrací; 

 Systematický pravděpodobnostní výběr – předem se volí interval výběru, první 

jednotka se volí náhodně; 

 Sériový výběr – jednotky výběru jsou série, které představují výběr statisticky 

      rozdílných jednotek  

. 

  

      Při stanovení zkoumaného vzorku je nutné vycházet v prvé řadě z velikosti 

populace, která spadá do objektu výzkumu. Velikost zkoumaného vzorku, který má být 

reprezentantem základního souboru, je dána statistickými pravidly. Je však nutné brát v 

úvahu i další okolnosti, které velikost vzorku ovlivňují. 

 

Určení místa a času výzkumu 

      Pro maximální objektivitu získávaných informací je nezbytné zvolit vhodné klidně 

místo a zejména dobu jejich získávání. Jde například o to, aby pracovní spokojenost 

zaměstnanců obchodu nebyla zkoumána několik dní před svátky, zemědělců 

v době ţní a studentů ve zkouškovém období. Pokud cílem výzkumu není analýza 

právě takovýchto mimořádných situací, je třeba zvolit období pro respondenty nejvíce 

vhodné. 

Časový harmonogram, rozpočet nákladů 

      Realizace empirického šetření má řadu na sebe navazujících etap, kroků, a tato 

posloupnost je zachycena v harmonogramu výzkumu. Vzhledem k velké dynamice 

sociální reality je nutné minimalizovat dobu, ve které jsou získávány odpovědi 

respondentů. Zejména při velkých souborech hrozí nebezpečí, ţe v průběhu dotazování 

se sociální realita, která je předmětem výzkumu, změní. Část respondentů pak odpovídá 

o jiné skutečnosti , a výzkum je tak znehodnocen. Kromě časového hlediska je 
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sociologický výzkum také zpravidla velmi náročný finančně, a proto bývá vyţadován 

předběţný tozpočet nákladů na realizaci jednotlivých etap. 

 

Nástroje získávání empirických dat 

      Velmi významným krokem, který bývá mnohdy nesprávně ztotoţňován se 

samotným výzkumem, je volba výzkumné techniky. Jedná se o volbu metodického 

nástroje, 

kterým budou získávána empirická data. Výběr těchto nástrojů (technik) i jejich 

konstrukce jsou závislé jak na cíli výzkumu, charakteru zkoumaného problému 

a velikosti souboru respondentů, tak i na představách výzkumníka o závěrečném 

zpracování takto získaných informací. Vţdy však platí zásada, ţe v zájmu maximální 

objektivizace získaných informací je vhodné (pokud je to organizačně a finančně 

moţné) kombinovat nejméně dvě aţ tři techniky. Nejčastěji se jedná o studium 

objektivních dokumentů, pozorování, dotazníkové šetření a interview. 

Podrobný výklad o technikách sociologickěho výzkumu obsahuje kapitola 3.4. 

 

3.3.2 Realizační etapa 

      Sběr dat je obvykle nejen nejnákladnější fází výzkumu, ale je také nejnáchylnější ke 

vzniku chyb. V případě pozorovacích studií se vyskytují čtyři hlavní problémy. Někteří 

respondenti nejsou doma a musejí být kontaktováni znovu, nebo musejí být nahrazeni 

jinými, někteří spolupráci odmítají, další poskytnou předpojaté nebo nepoctivé 

odpovědi. Postup prací v realizační fázi sociologického výzkumu je orientován 

především na přípravu výzkumného terénu a vlastní získávání sociálních informací. 

Nezbytnou podmínkou získání maximálně objektivizovaných informací je přiměřená 

motivace respondentů. Jejich neodpovědný, nebo dokonce záměrně zkreslující přístup k 

sociologickému výzkumu můţe znehodnotit veškeré předchozí kroky i celkové 

výsledky. Je proto nutné respondentům dostatečně vysvětlit cíl, záměty i předpokládané 

vyuţití výsledků výzkumu a maximálně je zainteresovat na jeho celkovém průběhu. 

Celá realizační fáze je tedy řadou činností, které musejí být koordinovány, řízeny a 

organizovány. Nároky na turo řídicí práci jsou závislé zejména na rozsahu výzkumné 

akce. 
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3.3.3 Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace 

 

      Vyhodnocovácí etapa znamená předání výzkumné zprávy, její prezentace či 

obhajoba v diskusi a vyúčtování. 

U výzkumu kvantitativního je zpracování dat určeno analýzou statistickou. Zpracování 

dat obsahuje záznam dat ve vhodném médiu, kontrolu záznamu, úpravu dat pro 

statistické zpracování. 

AVERJANOV (1998, s. 342) píše: při statistickém zpracování údajů  

se postupuje zpravidla v  těchto krocích: 

 kontrola reprezentativnosti výběrového vzorku - toho, jak struktura vzorku 

odpovídá základnímu souboru. Kontrola je moţná jedno- i vícerozměrná. 

 zjištění základního rozloţení podle jednoho znaku. Pouţívají se statistické 

postupy na vyhledávání středových charakteristik (aritmetický průměr, median) 

 kříţové třídění, tj. spojování faktů do jednoduchých vzájemných souvislostí. 

 statistické charakteristiky měří sílu závislosti, případně určují směr závislosti. 

 vícerozměrné metody - poskytují při zpracování empirického materiálu 

kvalitativně vyšší informaci.  

. 

V závěrečné zprávě o výzkumu je zdokumentován průběh výzkumu, jeho obsahové, 

organizační a metodické náleţitosti. Tato část  tvoří stejně významnou část závěrečné 

zprávy jako samotné výsledky výzkumu. 

 

3.4 Metody a techniky sociologického výzkumu 

3.4.1 Metody  

 

      Rozdílnost povahy předmětu zkoumání určuje i zvláštnost poznávacích postupů.. 

Charakteristickými znaky sociologických metod je komplexní pojeti předmětu 

výzkumu, uplatňování různorodých procedur a technik a taky široká pouţitelnost 

výzkumných výsledků. Metody představují souhrn specializovaných postupů 

organizace výzkumu, výběru objektu zkoumání, sběru informací a jejich vyhodnocení. 

Základní metody sociologického výzkumu jsou uvedené v tabulce: 
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Tab. 2 Metody sociologického výzkumu 

 

Experimentální 

metoda 

 

Předmět výzkumu je zkoumán aktivním působením na objekt 

výzkumu, tedy cílevědomým (tj. kontrolovaným) vytvářením 

nových podmínek či změnou procesů, které odpovídají cíli 

(hypotézám) výzkumu. 

Metoda 

historická 

 

Zaloţena je na srovnávací analýze dat o relativně stálých 

zákonitostech společenského vývoje a konkrétních historických 

situacích či událostech 

 

 

Monografická 

metoda 

Shromaţďuje co největší mnoţství informací o předmětu 

výzkumu pestrou kombinací výzkumných technik. Cílem je 

získat maximalní  přehled o zvolené problematice, tj. tato 

metoda se vyuzívá zejméná v tzv. předvýzkumu. 

 

Statistická 

metoda 

 

Jedná se o cílevědomé vyuţívání statistických dat pro 

zachycení určitých vývojových tendencí, k postiţení 

společenských zakonitostí, k popisu strukturálních zákonitostí 

a závislostí mezi sociálními jevy. 

 

Typologická 

metoda 

Teoreticko-empirický přístup zkoumání reality postavený na 

koncepci několika ideálních typů a následném podřazování či 

kategorizaci segmentů reality pod tato schémata. 

 

Obsahová 

analýza 

Objektivní a systematický popis obsahu a formy symbolického 

sdělení (slova, kresba, zvuk), tj. toho, co bylo "řečeno", a jak to 

bylo řečeno . Analyzovány mohou být četnost, platnost a 

souvislosti sdělení. 

 

Sekundární 

analýza 

Analýza jiţ dříve získaných dat, které je třeba podle aktuálního 

clle nového vyzkumu přeskupit a reinterpretovat v nových 

souvislostech (třeba pomocí komparace s výsledky jiných 

výzkumů). 

Zdroj: URBAN (2008,s. 56) 
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3.4.2 Techniky  

 

       Techniky označují uţ konkrétní, speciální operace zjišování faktů a manipulace s 

nimi, které se odvíjí od zvolené výzkumné metody.  K technikám získávání údajů o 

sociálních jevech patří: techniky dotazovací (dotazník, anketa, rozhovor - interview), 

techniky pozorování, dokumentární prameny, sociální experiment, specialní techniky 

 

3.4.2.1 Dotazovací techniky 

 

      Dotazovací techniky zajišťují individuální výpovědi nebo hromadné údaje o 

sociálních jevech prostřednictvím informací ze subjektivního světa lidí. YADOV(1998, 

s. 58) ve své knize píše, ţe tato zprostředkovanost objektivního světa přes vědomí 

člověka a jeho výpověď je také největší slabou stránkou dotazovacích technik, které 

jsou právě z tohoto důvodu nejčastěji kritizovány. 

      Stanovená pravidla jejich pouţití se snaţí tyto nedostatky minimalizovat. Zjištění 

získaná prostřednictvím dotazníků, anket a interview lze dobře statisticky zpracovávat, 

a proto jsou tyto techniky velmi často pouţívány.  

Základními podobami dotazovacích technik jsou: 

• dotazník 

• anketa 

• rozhovor (interview) 

Dotazník 

      Můţe být povaţován za nejpouţívanější výzkumnou techniku pro jeho nesporné 

výhody. Je to poměrně snadný, rychlý, ekonomický a nenáročný způsob, jak získat 

informace od většího počtu respondentů. Určitým problémem můţe být nebezpečí, kdy 

kvalita odpovědí je neprávem nahrazována vysokou kvantitou zkoumaného vzorku.   

Dotazník i anketa jsou určeny k vyplnění samotnými respondenty, liší se však 

způsobem předávání respondentům a jejich zpětným získáváním. Z toho pak vyplývají 

rozdíly ve formě a obsahu dotazníku a ankety. 

Dotazník je určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám, od kterých se dotazníky 

vybírají, a to organizovaně tak, aby kaţdý respondent dotazník určitě obdrţel, a pak 

odevzdal. Respondenti, kterým jsou dotazníky osobně předány, se cíti vůči 

výzkumníkům a k výzkumu více zavázáni; tuto zavázanost lze dále vhodnými 
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psychologickými přístupy posilovat, a je proto moţné od respondentů poţadovat větší 

mnoţství a více podrobných informací.  Více informacím ohledně dotazníků  se budu 

podrobně věnovat v kapitole 3.5. 

Anketa 

       Podle Velkého Soc. Slovníku (1996, s. 76) je nesystematický 

průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují 

statistická kritéria. 

       Význam ankety můţe být zejména v zajímavosti odpovědí, které jsou proto obvykle 

zveřejňovány v plném znění a umoţňují kvalitativní zkoumání. Výsledky však nelze 

pokládat za reprezentativní a jakékoli kvantitativní zpracování včetně vyjadřování v 

procentech je velmi problematické. Anketa vyjadřuje pouze názory dotázaných, které 

nelze zobecňovat, neboť výběr respondentů není reprezentativní –respondenty jsou buď 

známé osobnosti nebo odborníci, které autor ankety sám vybral, lidé, kteří se sami 

přihlásili (bloggeři, dopisy redakci a pod.), anebo lidé, kteří se náhodou vyskytli na 

nějakém místě a redaktor jim poloţil anketní otázky. 

       Naproti tomu odborně prováděné průzkumy mínění veřejnosti nebo nějaké skupiny, 

které lze kvantitativně (statisticky) zpracovávat a zobecňovat, vyţadují daleko větší 

počet respondentů (stovky aţ tisíce) a pečlivý výběr tak, aby soubor respondentů 

vykazoval podobné charakteristiky (například věk, pohlaví, vzdělání, postavení a pod.) 

jako celek zkoumané skupiny. 

Rozhovor (interview) 

      Rozhovor představuje zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat. 

Zprostředkovanost a interaktivnost činí rozhovor paradoxní a vnitřně rozpornou 

metodu. Interaktivnost je o tom, ţe rozhovor je přímou sociální interakcí. Výzkumník 

aktivně vstupuje do situace a ať chce či nechce ovlivňuje mnoţství a charakter 

informací sdělených respondentem. Navíc tyto informace jsou vţdy zprostředkované. 

To je dáno specifickými záměry respondenta – z různých důvodů nepovíme vše, co si 

myslíme a rovněţ je to dáno jazykovou obratností, strukturou a povahou jazyka. 

Jakákoliv verbální výpověď nikdy nedokáţe v úplnosti vyjádřit jedinečnost předmětu 

nebo skutečnosti. Je pouze nástrojem k jejímu opisu. 

      Rozhovor (interview) podle MYAGKOVA(2000, s. 12) je moţné rozdělit podle 

míry formalizace jeho scénáře na: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respondent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFzkum_ve%C5%99ejn%C3%A9ho_m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD
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 • Nestandardizovaný rozhovor - nemá stanovenou přesnou formulaci otázek ani jejich 

závazné pořadí. Rozvíjejícími činiteli rozhovoru jsou tazatel i respondent. V takovýchto 

rozhovorech je moţné podle aktuální potřeby rozebírat jednotlivé otázky do větší 

hloubky, a naopak v případě, ţe některá oblast je respondentu vzdálená či cizí, ji rychle 

přejít, resp. vynechat. Tento typ rozhovoru je uţíván častěji v kvalitativních výzkumech, 

při výzkumech dosud málo známého, nezmapovaného problému. Výsledky 

nestandardizovaných rozhovorů však není moţné povaţovat za hromadné jevy, a tudíţ 

je ani nelze zpracovávat statistickými posrupy.  

  • Standardizovaný rozhovor - rozvíjí se na základě pevně stanovených otázek, u 

kterých jsou zpravidla uvedené i varianty odpovědí a otázky mají stanovené pořadí. 

Formální podobou se blíţí dotazníku. Rozvíjejícím činitelem u formalizovaného 

standardizovaného rozhovoru je tazatel, ale toto rozvíjení je uţ zakotveno ve scénáři 

rozhovoru a tazatel do něj nesmí vkládat svůj osobní zájem, přesvědčení atd. Výhodou 

standardizovaného rozhovoru je moţnost získání údajů o jevech hromadného 

charakteru, které jsou dobře zpracovatelné prostřednictvím statistického aparátu. 

  • Polostandardizovaný rozhovor - tato forma rozhovoru zpravidla postrádá některou 

z charakteristik standardizovaného rozhovoru. Má vyuţívat výhod jak 

standardizovaného, tak i nestandardizovaného rozhovoru, ale zároveň je postiţen i 

nevýhodami obou předchozích (i kdyţ ne v takové míře) . Mezi nevýhody patří jeho 

velká náročnost na tazatele, obtíţná statistická zpracovatelnost výsledků, případně to, ţe 

téma rozhovoru je předem dáno bez ohledu na zájem respondenta. 

 

3.4.2.2 Techniky pozorování 

 

      Pozorování patří k nejzákladnějším technikám sběru dat a je technikou, která 

sociologům umoţňuje být přímo u toho, být. u pramene. Pouţívá se v případech, kdy by 

formální dotazování nemělo velký význam, neboť by zůstalo na povrchu, zjišťovalo by 

obecně známé, chtěné a očekávané , kdyby výzkumník například monitoroval dobře 

natrénovaná klišé. Něco se totiţ cizím lidem říká těţce a do papírů raději nepíše. Někdy 

se zase začíná s výzkumem od nuly s minimálním přehledem o problému. To jsou ty 

situace, kdy se sociologům vyplácí zvolit právě techniku pozorování. 

    Podle FERJENČÍKA (2005, s. 122) dá se rozlíšit různé formy pozorování 
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     Měření – Jedná se sice o vizuální vnímání, avšak není při něm pozorována samotná 

událost, nýbrţ mezi pozorovatele a pozorované je vsunuta technická aparatura (stopky, 

galvanometr, polygraf apod.), která pozorování vlastně proměňuje ve „zjišťování―. 

    Sebepozorování – jde o nejsubjektivnější druh pozorování.  

    Skryté pozorování – dost velká část poznatků vděčí za svůj vznik skrytému 

pozorování. Aby se pozorovatel vyhnul upřenému pozorování, které by mohlo zkreslit 

výsledky jeho práce, pouţívá často různá zařízení, jako např. průhledné zrcadlo nebo 

kameru a pokusné osoby (hlavně děti) se potom chovají přirozeně. 

    Otevřené pozorování – v tomto případě se pozorovatel nevyděluje z pozorované 

skupiny, můţe být i např. spoluhráčem. 

    Skupinové pozorování – zde se v důsledku většího mnoţství pokusných osob zvyšuje 

nejenom počet pozorování, ale lze navíc sledovat i mezilidské vztahy.  

Pozorování je technikou časově náročnou. S finančními nároky je to relativní. Vyţaduje 

systematičnost, pečlivou přípravu, dostatečný výcvik a znalost terénu. 

Zmíněna by také měla být trpělivost. Cenné informace zpravidla nepřicházejí hned, ale 

třeba aţ po několika měsících. 

 

3.4.2.3 Dokumentární prameny 

 

     Dokumentem je v sociologii myšlen jakýkoliv způsob zachycení informace na 

hmotném médiu. Podle tohoto média je moţné dokumenty dělit na dokumenty tištěné 

nebo psané na papíře, dokumenty na videu, magnetofonových páscích, na filmových 

pásech, fotografiích atd., ale jsou jimi i vlastní předměty, které člověk vyuţívá.  

  Podle vztahu ke konktétní osobě je dokumenty moţné dělit na: 

• osobní (dopisy, deníky, memoáry); 

• neosobní (záznamy ze schůzí, úřední dokumenty, komuniké, zprávy) . 

  Podle statutu pramene lze pak rozlišovat dokumenty: 

• oficiální                • neoficiální 

 

3.4.2.4 Sociální experiment 

 

  V sociálním experimentu, narozdíl od předchozích technik, které zkoumají existující 

sociální realitu, se zkoumaná skutečnost nejprve konstruuje jako hypotetický model 

sledovaných jevů, určují se základní parametry těchto jevů a jejich vzájemné vztahy 
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včetně vztahů příčinných. Na základě tohoto modelu jsou jevy zachyceny řadou 

proměnných, z nichţ se vydělí tzv. nezávisle proměnné (ve vztahu k ostatním), které 

jsou  měněny experimentátorem.  

 

3.5 Dotazník 

 

3.5.1 Dotazník jak výzkumná metoda 

 

      Dotazník ve své knize definovala HORÁKOVÁ (1992, s. 83), kdyţ napsala: 

„Dotazník je soubor různých otázek, uspořádaných v určitém sledu. Je předkládán 

respondentovi, jehoţ úlohou je vyjádřit osobní názor ve formě odpovědí na předloţené 

otázky.―  

Dotazníky jsou konstruovány z různých důvodů a za různými záměry. Především se 

jedná o získání přesných informací od respondentů. Dotazníky jsou také vyuţívány jako 

struktura rozhovorům z důvodu, aby respondentům byly kladeny stejné otázky. 

 

Výhody dotazníku 

 relativně málo nákladný 

 časově úsporný (při výzkumu i zpracování) 

 málo náročný na počet výzkumníků 

 snadno opakovatelný 

 málo náročný na přípravu anketiérů 

 poskytuje moţnost rozmyslet si odpověď 

 zajišťuje standardnost situace (pořadí a formulace otázek) 

 umoţňuje i nepřímý kontakt (pozorování) 

 

Nevýhodou je obtíţnost ověřování platnosti a správnosti odpovědí, poněvadţ lidé 

mohou něco jiného říkat (psát), myslet si i dělat. 

 

Poţadavky správného dotazníku 

 musí zahrnovat všechny zkoumané problémy, na něţ se má odpovídat 

 formulace otázek musí umoţňovat moţnost odpovědět 

 musí motivovat respondenta, nesmí ho otrávit či znechutit 
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 otázky musí být srozumitelné, jednoznačné, jednoduché, umoţňující upřímnost 

odpovědí 

 nesmí být rozsáhlý a časově náročný 

 otázky se musí vztahovat k formulovaným hypotézám, aby je mohly testovat 

(potvrdí se, upřesní či vyvrátí) 

 otázky by měly tvořit uzavřený celek 

 

.Správný postup tvorby dotazníku lze rozdělit do několika etap:  

Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

     Dříve neţ začneme vytvářet jakékoliv otázky je zapotřebí si stanovit informace, které 

chceme dotazováním zjistit. Je dobré si nejprve vytvořit písemný seznam poţadovaných 

informací.  Ten nám je poté uţitečnou pomůckou v průběhu celého dotazníku. 

Určení způsobu dotazování 

    Dotazování můţe probíhat ve čtyřech podobách – osobní, písemné, telefonické a 

elektronické. 

Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. 

      Zde je nejdůleţitější odpověď na otázku – koho se budeme ptát? Musíme přesně 

určit, jaká část populace má být našim dotazováním zasaţena. Zda se má jednat o 

mladou populaci lidí, která ještě studuje, nebo zda nás zajímají lidé, kteří jiţ pracují. 

Zda respondentem má být ţena či muţ, aktivní sportovec nebo člověk, který se o sport 

vůbec nezajímá.  

Konstrukce otázek 

       SUDMAN(2002, s. 29) tvrdí ţe při vytváření jednotlivých otázek je velice nutné 

zváţit zejména dvě hlediska. Jakou funkci v dotazníku daná otázka má a jakým 

způsobem ji poloţit, aby odpověď na ni přinesla přesně tu informaci, kterou 

potřebujeme   

Konstrukce celého dotazníku 

 všechny otázky se musí vztahovat k řešenému problému a musí tvořit uzavřený 

celek 

 na začátku by měly být jednoduché, srozumitelné, motivující otázky  

 postupovat od jednoduchých ke sloţitějším, vyuţít moţnosti spojovacích vět 

 choulostivé otázky uvést neutrálními, otázky osobního charakteru uvést na 

konec 
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 nedávat těţké otázky  

 otázky by měly na sebe logicky navazovat 

Pilotáž 

      Závěrečnou etapou tvorby dotazníku je pilotáţ. Ta slouţí k ověření dotazníku v 

praxi. Umoţní nám nalézt jeho případné nedostatky a před publikací dotazníku je 

odstranit.  

 

3.5.2 Metody a techniky dotazování 

 

Osobní dotazování 

     Jedná se o přímou komunikaci tazatele s respondentem, ve které hraje velkou roli 

místo, kde se rozhovor uskuteční. Nejčastěji se jedná o dotazování na ulici. 

 výhody: 

 názorné pomůcky – lze vyuţít různé nástroje a pomůcky pro ukázku, 

 kontrola – přímá zpětná vazba, vysoká spolehlivost získaných dat, 

 data – tazatel předem ví demografické znaky respondenta. 

 nevýhody: 

 náročnost – vysoká náročnost zorganizovat dostatek rozhovorů, 

 náklady – na provedení osobního dotazování jsou poměrně vysoké, 

 délka rozhovoru – závisí na prostředí, časově náročné. 

 Elektronické dotazování 

      Při této technice se vyuţívá počítač a internet a s tím související výzkumné 

počítačové programy, které rychle zpracují získaná data. 

výhody: 

 rychlost – s vyuţitím daných programů se zvyšuje rychlost zpracování dat, a  

spojení s respondentem  

 názorné pomůcky – lze vyuţít ve formě obrázků, 

 náročnost – nízká náročnost na organizaci. 

nevýhody: 

 kontrola – nevíme, kdo odpovídal, 

 přehled – pokud nemáme databázi respondentů, ztratíme přehled. 

 Písemné dotazování 

        Probíhá na základě poštovního zaslání dotazníku respondentovi. 
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 FENNETO(2004, s. 112) ve své knize uvadí, ţe v písemném dotazování není  délka 

dotazníku a počet otázek moc důleţitý, ale návratnost dotazníků závisí především na 

zajímavosti problému. Dále hraje velkou roli anonymita, se kterou výše návratnosti 

stoupá.  

výhody: 

 náklady – levnější neţ osobní dotazování, 

 respondent – sám si volí dobu, kdy dotazník vyplní, jestli vůbec vyplní, 

 tazatel – neovlivňuje respondenta svými názory. 

nevýhody: 

 návratnost – nízká návratnost (max. 30%), tím ztrácíme kontrolu nad velikostí 

vzorku 

 spolehlivost – nízká, respondent si můţe vymýšlet z důvodů anonymity, nebo se 

při vyplňování můţe informovat a tím výzkum zkreslí, 

 doba výzkumu – můţe být velmi dlouhá, samotný faktor zaslání dotazníku 

zpomaluje výzkum, 

 kontrola – není moţné zjistit, kdo doopravdy dotazník vyplnil. 

 

3.5.3 Otázky 

 

     VESELKOVA (2000) ve svém članku píše: «Kaţdý dotazník by měl mít svou 

logickou strukturu, pomocí které by měl respondent udrţet pozornost při vyplňování. 

Při sestavování dotazníku jako celku má důleţitý význam funkce jednotlivých otázek.»  

Podle funkce rozlišujeme následující typy otázek: 

  Úvodní otázky – jejich úkolem je především navázání kontaktu, představení 

výzkumu, vysvětlení účelu výzkumu a vzbuzení zájmu respondentů. 

Věcné, meritorní otázky – tyto otázky se týkají přímo předmětu šetření. 

 Jsou jádrem celého šetření. 

  Filtrační otázky – úkolem těchto otázek je zajistit, aby určité otázky byly kladeny 

pouze vybraným respondentům. Respondenti, kteří odpoví určitým způsobem na 

jednu otázku, nemusí odpovídat na další otázku, která se jich netýká. 

  Identifikační otázky – toto jsou otázky, které charakterizují respondenta. Slouţí 

zejména při zpracování výsledků k vyjádření hledaných souvislostí mezi danými 

znaky (např. počet dětí, region, velikost domácnosti apod.) 
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      Podle toho, zda respondentovi nabízíme odpověď, rozlišujeme otázky otevřené, 

uzavřené, polouzavřené. Otevřené otázky nenabízí ţádnou variantu odpovědi. 

Respondent odpovídá podle sebe. Otevřené otázky ale kladou vysoké nároky na paměť 

respondent a na jeho schopnost se správně vyjadřovat. Navíc jsou sloţitější na 

zpracování a vyhodnocení. SHUMAN(1996, s.108) uvádí následující nejčastější formy 

otevřených otázek:  

  Zcela nestrukturované – na tuto otázku mohou dát respondenti neomezené 

mnoţství odpovědí. 

  Slovní asociace – respondenti jsou vyzváni, aby k jednotlivým slovům uvedli první 

slovo, které je napadne. 

  Dokončování vět – respondenti dokončují nedokončené věty. 

  Dokončování příběhů – respondenti jsou poţádání, aby dokončili podle svého 

neukončený příběh. 

  Dokončování obrázků – respondentovi je ukázán obrázek se dvěma postavami, z nichţ 

jedna něco říká. Respondent má za úkol doplnit do bubliny druhé postavy text, podle 

toho jak by na danou situaci reagoval. 

       DOBRENKOV(2004, s. 342) popisuje uzavřené otázky jak otázky, jejichţ 

odpovědi jsou v dotazníku vyznačeny a respondent pouze označuje odpověď, o které si 

myslí, ţe je správná. Příprava odpovědí musí postihnout celou řadu moţností. 

Jednotlivé varianty by měly být pro respondenta rovnocenné  

      Varianty odpovědí by se měly  týkat pouze jedné problematiky, být přizpůsobené 

znalostem respondenta a účelu dotazování, postihovat normální i extrémní odpovědi a 

dávat vyčerpávající moţnosti odpovědí. WILLIS(2004, s. 39) ve své knize uvádí tyto 

nejčastější formy uzavřených otázek.: 

  Dichotonické – tyto otázky nabízejí dvě moţné odpovědí. 

  Multiple choice  – otázky, které nabízejí výběr ze tří a více odpovědí. 

Polouzavřené otázky jsou kompromisem mezi oběma výše uvedenými skupinami a 

spojují jejich výhody. Respondentovi jsou nabídnuty varianty odpovědí a tzv. úniková 

varianta (jiné, další…), u kterých bývá volné místo pro doplnění konkrétní odpovědi 

vlastními slovy . 
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Otázky dle vztahu k obsahu 

      Tento přístup členění ukazuje směr taktiky, která je zvolena pro zjištění podstaty 

zkoumaného problému. Dělíme otázky na přímé a nepřímé. GONCHAROVA(2004, 

s.88) uvádí, ţe  u přímých otázek respondent zpravidla dobře ví, na co se ho ptáme, a 

vědomě odpovídá na prezentovaný smysl dotazu . Pokud pouţíváme nepřímé otázky, 

vyuţíváme k tomu zpravidla tzv. projekci. Vyuţívá se nestrukturovaných otázek a 

aktivizaci fantazie a vyţaduje spolupráci psychologů. 

V případě, ţe se při výzkumu respondentům kladou otázky, je třeba dbát na jejich 

správnou formulaci. Výčet zásad práce s otázkami je uveden v tabulce 3. 

Tab.3 Zásady práce s otázkami 

 

Ekonomičnost 

Je tato otázka pro potřeby výzkumu nezbytně nutná? 

Vztahuje se k testovaným hypotezam? 

 

Jednoznačnost 

 

 

Pochopí otázku všichni respondenti stejně? Neptáme se 

v otázce na více věcí najednou? 

 

Objektivita 

 

Není otázka sugestivní a zavádějící? Neptáme se takovým 

způsobem, ţe se nám respondenti stylizují, nebo ţe 

odpovídají tak , jak to my jako tazatelé vlastně chceme? 

 

Slušnost 

Ptáme se takovým způsobem, aby nebyl respondent 

pohoršen? 

Neptáme se příliš otevřeně, intimní záleţitosti? 

 

Srozumitelnost 

 

Nepouţívá se v otázce příliš odborných výrazů? Není příliš 

dlouhá? 

Věcnost Měří otázka skutečně to, co si myslíme? Nezaměňujeme 

třeba znalost s postojem? 

 

Vyhodnotitelnost 

Není oazka příliš všeobecná? Je tedy dostatečně konkrétní? 

Nabízím například respondentům, dostateče mnoţství 

předepsaných odpovědí (to v případě uzavřených a 

polootevřených otázek)? 

Zdroj: URBAN (2008, s.59) 
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4  Realizace sociologického výzkumu 

 

4.1  Podmínky konání ZOH 2014 

 

 

 Olympijské a paralympijské hry jsou hlavní sportovní události planety. Hry jiţ 

dávno nejsou pouhým sportovním setkáním. Moderní hry jsou obrovským stimulem pro 

rozvoj pořadatelské země. Výstavba infrastruktury podporuje hospodářství. Do roku 

2014 město Soči dostane plynovod, novou elektrárnu, osm rozvoden, silniční obchvat, 

84 tunelů,  nemluvě o kanalizaci, vodovodu, čističce odpadních vod a výstavbě dalších 

ubytovacích kapacit. Stovky tisíc dělníků a desítky tisíc podnikatelů získaly moţnost  

vydělat na olympijských stavbách. Tisíce podniků  z celého Ruska obdrţely zakázky na 

dodávku stavebních materiálů, kovových konstrukcí a  dalších výrobků. Kaţdý rubl 

investovaný do olympijské výstavby se mnohonásobně vrací. 

 Cestování je dnes pro mnoho zemí jedním z hlavních zdrojů příjmů.  Cestovní 

ruch je v celosvětovém měřítku na prvním místě mezi odvětvími ekonomiky podle 

počtu pracovních míst. Úspěšné provedení olympiády v Soči přiláká větší počet turistů 

do Krasnodarského kraje a do města Soči.  

 Vláda Ruské federace schválila cílený federální program Rozvoje města Soči 

jako vysokohorského rekreačního letoviska v období let 2006-2014. Tento program 

předpokládá rozvoj regionu a jeho proměnu na celoroční rekreační středisko světové 

úrovně. Na začátku realizace programu byla vyčleněna bezprecedentní  částka ve výši 

313,9 miliard rublů s tím, ţe 40% těchto prostředků poskytnou soukromí investoři. 

Později se tato částka navyšovala a dnes dosáhla výše 960 miliard rublů, přičemţ podíl 

soukromých investic se sníţil na 10%.  

 To znamená, ţe pořádání olympiády by mělo podporovat rozvoj a popularizaci 

sportu na celostátní úrovni. Díky pořádání olympijských her se v roce 2014 vybuduje 

první mezinárodní středisko zimních sportů v Rusku, které bude slouţit jako základna 

pro přípravu ruských sportovců, a jako místo pro sportovní utkání mezinárodní úrovně. 

 Ministerstvo sportu RF plánuje, ţe se do roku 2020 40% (oproti dnešním 18%) 

obyvatelstva Ruska bude věnovat tělovýchově a sportu, k čemuţ budou vypracovány 

zvláštní metodiky zapojení obyvatel do aktivního ţivotního stylu. Uvádí se, ţe zapojení 
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obyvatel země do sportovních aktivit je „hlavním bodem strategie rozvoje tělesné 

výchovy v RF do roku 2020.― 

 Existuje hodně příkladů, jak olympijské a paralympijské hry zcela změnily 

vzhled města, jeho infrastrukturu, hospodářství a poskytly městu nový ţivot. Právě 

význam pro zemi a pozitivní změny, které olympijské hry přinesou, jsou jednou 

z příčin, pro které Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o udělení práva na pořádání 

olympijských her v roce 2014 městu Soči. 

          Avšak pocty a vyznamenání, které pořádání olympiády znamená, něco stojí. Není 

vyloučeno, ţe na vyrovnání se bude podílet celé hospodářství. Například Řecko za to 

tvrdě zaplatilo. Původní řecký rozpočet na pořádání olympijských her v roce 2004 činil 

4,5 miliardy eur, avšak jeho skutečná cena se rychle zdvojnásobila. A kdyţ vše 

proběhlo a bylo vše řečeno, cena pořádání OH činila 5% řeckého HDP. Uplynulo osm 

let a země se dosud nevzpamatovala z tohoto dluhu. Vancouver se jiţ vzdal nadějí na 

vracení peněz, investovaných do famózní olympijské vesničky, která se stala sídlištěm.    

Dnes je městem přeludů a místní úřady se zoufale snaţí vynalézt způsob, jak alespoň 

pokrýt ztráty. Zimní olympiáda v Naganu uvrhla město do hospodářské recese, neboť 

konečná daňová zátěţ tímto způsobená činila kolem 30 tisíc dolarů na kaţdou rodinu ve 

městě. Všechny tyto finanční katastrofy však blednou ve srovnání s Montrealem (který 

následuje za Řeckem). Výstavba olympijského stadionu zde byla ukončena po 11 letech 

od ukončení olympiády a úhrada dluhů, spojených s pořádáním olympijských her v roce 

1976 trvala nejméně 30 let. Toto je důvodem, proč obyvatelé švýcarského Bernu 

odmítli šanci na pořádání olympijských her v roce 2010. 

          Olympijské hry v roce 2014 v Soči budou nejkompaktnější v dějinách všech 

zimních olympiád. Poprvé v dějinách zimních olympijských her bude vytvořen jednotný 

Olympijský park ( Pobřeţní útvar), který umoţní současný pobyt cca 75 000 hostů. 

Všechny objekty pro ledové discipliny se budou nacházet v dosahu několika kroků od 

sebe. Zajišťovat sluţby olympijských her bude 25 000 dobrovolníků, jejichţ příprava 

probíhá v dobrovolnických centrech na bázích ruských vysokých škol. 

Na olympijských hrách bude akreditováno cca 2800 představitelů tisku a fotografů, a 

přibliţně 3 miliardy televizních diváků na celém světě je budou sledovat. 

 

          Na hlavní strance portala nadcházejících olympijských her 

http://www.sochi2014.com/ organizátoři tvrdí, ţe olympijské hry v Soči budou 
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nejmodernějšími a „nejzelenějšími― za celou moderní historii olympijského hnutí: na 

kaţdou olympijskou stavbu připadá zhruba deset „zelených― inovací. 

Pro zachování unikátní přírody regionu poprvé v Rusku se pouţije systém „zelených 

standardů―. Soči poslouţí příkladem pro dalším ruská města v oblasti řízení jakosti 

městského prostředí, včetně likvidace pevného komunálního odpadu a odvodu 

kanalizace, v prostředcích zlepšení kvality ovzduší apod. 

        Podle RUSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  příprava olympijských her v Soči 

probíhá podle tvrdých poţadavků ruského zákonodárství na ochranu ţivotního 

prostředí, norem a pravidel MOV s přihlédnutím k návrhům a doporučením 

ekologických organizací. K dnešnímu dni jiţ 54 olympijské objekty obdrţely kladný 

odborný posudek státního ekologického dohledu. 

 

4.1.1 Popis města Soči 

        Soči je ruské město v Krasnodarském kraji, nacházející se mezi pobřeţím Černého 

moře a úpatím Kavkazu. Ţije v něm okolo 330 tisíc obyvatel. Soči s předměstskými 

oblastmi je roztaţeno do délky 147 kilometrů, a můţe proto být v závislosti na pojetí 

evropských hranic označováno za nejdelší město v Evropě. Městská aglomerace Velké 

Soči je rozlohou 3502 km
2 

největší v Rusku, 3,5krát větší neţ Moskva.  

Jiţ v první polovině 20. století se ze Soči stalo výstavní rekreační středisko, kde měl své 

letní sídlo Stalin a nyní ho tam má i Vladimir Putin. Jeho sídlo má název Bočarov 

ručej a prezident je výjimečně pouţívá jako místo k neformálním politickým jednáním. 

Navzdory podhorské poloze má město velmi příjemné klima. Průměrné letní teploty 

dosahují 26 aţ 32 °C. Rekreační oblast je i v zimě teplá (průměr v lednu a únoru 7 °C). 

Soči je vyznámné pro svou jedinečnou kombinaci středomořského a vysokohorského 

podnebí. Průměrná tloušťka sněhové pokrývky v horách činí 2 metry. Zimní teploty 

bývají pod bodem mrazu, avšak velké mrazy zpravidla nejsou. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krasnodarsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asi.C3.AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asi.C3.AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
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Obrázek. 1:Pohled na Soči 

 

Zdroj: www.sochiadm.ru 

 

       Základem hospodářství Soči je turistika a poskytování souvisejících sluţeb, význam 

má i potravinářský průmysl a v menší míře strojírenství a stavebnictví. 

       Soči je známé svou tenisovou školou, která vychovávala v mladém věku některé 

šampiony – např. Jevgenije Kafelnikova nebo Marii Šarapovovou, která se odsud v 

sedmi letech přestěhovala na Floridu. 

       Poprvé Soči kandidovalo na pořádání zimních olympijských her 2002, které ale 

byly přiděleny Salt Lake City. V červenci 2005 Ruský olympijský výbor oznámil 

kandidaturu města na pořádání zimních olympijských her 2014. Město se o hry 

ucházelo za silné podpory ústřední vlády a samotného prezidenta Putina. Součástí plánu 

je vybudování některých sportovišť v blízkém sousedství kavkazských přírodních 

rezervací, coţ se stalo předmětem kritiky ekologických organizací 

Ekologie ve skutečnosti 

Lze jen předpokládat, jaký dopad na kvalitu mořské vody v oblasti Soči bude 

mít větší zátěţ města v důsledku zvětšení počtu stavebních dělníků a hostů olympiády 

bez odpovídající modernizace vodovodního a kanalizačního řádu. Na nejlepších pláţích 

v Soči budou vybudovány dva nákladní přístavy o výkonu 5 milionů tun kaţdý, počítá 

se s výstavbou přístavů v Imeretinské níţině. Jeden z přístavu se podle plánu rozmístí 

v ústí řeky Psou, a další v ústí řeky Mzymta. Podle ekologa Nikolaeva(2011, str. 159)  
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realizace těchto projektů můţe způsobít  zničení posledních přímořských ekosystémů 

v Imeretinské níţině a také úplné zničení pláţí. Výstavba přístavů způsobí porušení 

pohybu oblázků a zlikviduje stálé napájení imeretinských pláţí. 

Obrázek. 2:Pohled na Soči 

 

Zdroj: www.sochiadm.ru 

 

Příprava a pořádání olympiády v roce 2014 se můţe mít celkový negativní 

dopad na přírodu regionu, protoţe dosud nejsou vyznačeny hranice hraněné zóny 

Kavkazské státní přírodní biosférické rezervace, nejsou stanoveny hranice a pravidla 

pro hygienické okruhy Soči, chybí generální plán rozvoje Soči. Toto vše vedlo 

k nepovolené výstavbě na těchto pozemcích, včetně ochranného pásma prvního 

vysokohorského a hygienického okruhu  letoviska, coţ způsobuje nenapravitelné škody 

lázeňskému potenciálu Soči. V nejbliţší době Rusko tak můţe ztratit jediné široce 

dostupné přímořské letovisko na svém území , na jehoţ místě vyroste špinavé a pro 

rekreaci nevhodné město. 

Výstavba olympijské infrastruktury v Soči způsobí nenahraditelné rozsáhlé 

škody pro unikátní panenskou přírodu a biologickou různorodost Západního Kavkazu. 

Ve spojitosti s olympiádou 2014 je nejoţehavějším problémem značně 

nevyhovující stav vodovodu a kanalizace ve městě a v přilehlých oblastech. Stávající 
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vodovodní a kanalizační řád byl vyprojektován pro kapacitu stálých obyvatel města o 

celkovém počtu maximálně 240 000 osob. Avšak jiţ dnes ve Velkém Soči ţije více neţ 

400 000 osob a v době konání olympiády se očekává příjezd dalších přibliţně 250 000 

osob. Městská čisticí zařízení nezvládají nápor a v důsledku toho se do moře a řek 

pravidelně dostávají odpadní vody. Podle ekologa Mirkina (2009) v Soči v nejbliţších 

pěti letech mohou vzniknout problémy spojené s nedostatkem kvalitní pitné vody. 

Městská kanalizace je ze 70% opotřebována a v některých městských částech moderní 

kanalizace chybí. 

Neštěstí pro ekonomiku Soči 

       Přibliţně 50% obyvatel Soči se ţiví soukromým podnikáním, spojeném s 

návštěvníky letoviska. Aţ tři čtvrtiny produktivního obyvatelstva města je spojeno 

s provozem lázeňských a ozdravných komplexů. Proměna města na obří staveniště na 

několik let jednoduše odradí mnoho návštěvníků města. Ekonomiku Soči postihne 

katastrofa. Další hrozbou jsou plány na přilákání aţ sto padesáti tisíc dělníků 

z Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turecka, Číny a Tádţikistánu na stavby. Malé město není 

připraveno na velký příliv pracovních migrantů, přičemţ příjezd dělníků z Turecka 

můţe vyvolávat národnostní konflikty s početným arménským obyvatelstvem.    

        Dále bych chtěl uvést za pomoci online novin Soči(2011)  výsledky turistické 

sezóny 2011, abych prokázal popularitu Soči mezi turisty. 

Předběţné výsledky lázeňské sezóny roku 2011: 

V období červen-srpen do města přijelo na rekreaci a na léčení přibliţně 3,3 milionu 

osob, z toho přibliţně 1 milion osob tvořili organizovaní návštěvníci, 1,1 milionů osob – 

neorganizovaní návštěvníci a 1,2 milionu osob – víkendoví návštěvnicí. 

Celkem od začátku roku přijelo do Soči na rekreaci 3,8 milionu osob. Počet rekreantů 

vzrostl na 107%. Příjmy společného rozpočtu za 9 měsíců běţného roku činily 57,5 

milionů eur, a tempo růstu přitom v porovnání s rokem 2010 činilo 120%. V současné 

době obsazenost turistických středisk činí 85,75%: 

 

4.1.2 Financování a objekty 

 

 Pořádání zimní olympiády v roce 2014 v Soči  není pro Rusko  jen projektem 

zvyšování národní sebeúcty, ale je to téměř 30 miliard eur státních a soukromých 

investic, vloţených do výstavby sportovních a turistických objektů a do výstavby  
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infrastruktury. Je to více neţ na olympiády ve Vancouveru, Turínu, Salt Lake City a 

Naganu … dohromady! 

Obrázek 3. Olympijské stavby 

 

Zdroj: http://www.sc-os.ru/ru/press/foto/#sport_objects/olymp_park_objects 

 

 „ NEZAVISIMAJA GAZETA ― v této souvislosti poznamenává, ţe výdaje 

Ruska desetkrát převýší rozpočty předešlých zimních olympiád v italském Turínu, 

americkém Salt Lake City a v kanadském Vancouveru, kde celkové náklady se 

pohybovaly mezi 1,5 a 3 miliardami eur. Odborníci poukazují, ţe tyto výdaje nelze 

označit jen jako olympijské, a bez olympiády by výdaje byly několikanásobně niţší.  

Podle Statního statistického výboru  částka ve výši 30 miliard eur zahrnuje nejen výdaje  

na přípravu  olympiády, ale například na demontáţ některých objektů po jejím 

skončení. Jak vysoké budou podíly rozpočtových výdajů a soukromých investorů není 

zatím známo. Je třeba podotknout, ţe od roku 2007 se rozpočet na olympiádu 

ztrojnásobil. Předpokládalo se, ţe projekt včetně celé infrastruktury bude stát 9 miliard 

eur, z níchţ přibliţně 70% poskytne federální rozpočet a ostatních 30% komerční 

organizace, fondy a sponzoři. Dnešní proporce je 90% / 10%. Mezi největší investory 

patří tyto společnosti: Bazel, Gazprom, Interros, RŢD, Rosneft, Rostelekom a Sberbank. 
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Kaţdý sponzor financuje vlastní část výstavby. Klíčovým věřitelem pro soukromé 

investory olympijských objektů je Vneshekonombank (VEB). 

           Podle novin « NEZAVISIMAJA GAZETA »(2012)  jsou náklady nadsazené 

kvůli nízké efektivitě a korupci. Vlastní místo výstavby olympijských objektů je také 

ztrátové. „ Úzký pás podél moře s velmi špatnou infrastrukturou. Přitom část výstavby 

probíhá ve vysokohorských podmínkách, a to je velmi nákladné.‖ 

           Celkem bude do roku 2014 v Soči postaveno 235 objektů, z nichţ 11 objektů je 

nových   pro utkání na mezinárodní úrovni a zbývající tvoří objekty infrastruktury pro 

rozvoj města Soči jako vysokohorského letoviska. V současné době na stavbě pracuje 

více neţ 52 tisíc pracovníků a 4 tisíce strojů. 

Podle správy města Soči při realizaci olympijských objektů bude postaveno nebo 

zrekonstruováno: 

- 11 sportovních objektů o kapacitě 145,8 tisíc míst, 

-  4 vysokohorská střediska o kapacitě 42 tisíc návštěvníků a o celkové délce  

vysokohorských    tras více neţ 150 km, 

- více neţ 367,3 km silnic a mostů, 22 tunelů a více neţ 201 km ţeleznic. 210 km 

nízkotlakých a střednětlakých plynovodů  a vysokotlaký plynovod  Dţubga-Soči o 

délce 174 km, ze kterých 151 km se vede mořským dnem, 

- 5 tepláren, 18 rozvoden o celkovém výkonu přes 1208 MW, více neţ 550 km 

dálkového elektrického vedení o vysokém napětí, 

- více neţ 690km inţenýrských sítí, čistící zařízení pro průmyslové a běţné odpadní 

vody o výkonu 255 tisíc m3 denně, 

- více neţ 100 hotelů a dalších ubytovacích zařízení pro hosty olympiády se 27,1 tisíc  

pokojů, 

- 74 vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních objektů, 

- 566 domů a 967,4 tisíc m2 silničních povrchů a chodníků, 33 parkovišť, včetně 

vícepodlaţních, 

- 4 moderní zimní stadiony 
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Obrázek 4. Velká ledová aréna 

 

Zdroj: http://www.sc-os.ru/ru/press/foto/#sport_objects/olymp_park_objects 

 

      Mimochodem, nová silnice z Adleru do vysokohorského střediska je nejdraţší 

stavbou olympiády. Bude stát 8,2 miliard dolarů, coţ je téměř 0,21  mild. dolarů na 

jeden kilometr. Stavitelé tvrdí, ţe cena je opodstatněná, protoţe se v Soči těţko razí 

tunely. Odborníci tvrdí, ţe těţkost je zde jen jedna, a to je druh horniny, která je zde 

měkká. Stroje pro raţení tunelů potřebují tvrdé horniny. To vede k problémům a musí 

se pouţívat speciální směs, která zpevňuje horniny―. 

Dále uvádím některé významné objekty vysokohorské části: 

Vysokohorské středisko Rosa Khutor 

Vyuţití při OH: sjezdové lyţování pro olympijské a paralympijské hry. 

Vyuţití po ukončení OH: stane se součástí velkého vysokohorského letoviska. 

Kapacita: 10 000 
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Obrázek 5. Rosa Khutor 

. 

Zdroj: http://www.sc-os.ru/ru/press/foto/#sport_objects/olymp_park_objects 

 

 

Málokteré evropské letovisko se můţe pochlubit stejnou  délkou sjezdové sezóny jako 

Rosa Khutor. V roce 2011 byla sjezdová sezóna  ukončena aţ 9. května. Zasněţovací 

systém na Rosy Khutor je největší v Evropě a zahrnuje 404 pevná děla a 35 mobilních 

děl. Odpovědným za přípravu projektu je společnost s ručením omezeným OOO 

Developerská společnost vysokohorského střediska Rosa Khutor. Výstavbu provádí 

společnost Vladimira Potanina Interros za investiční podpory Vneshekonombanky. 

Cena vysokohorského objektu činí 320 milionů dolarů. 
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Středisko pro běžecké lyžování a biatlon Laura 

Vyuţití při OH: biatlon a běţecké lyţování pro olympijské a paralympijské hry 

Kapacita: 9600 

Zprovoznění: únor 2012  

Zkušební utkání: etapa Světového poháru v běţeckém lyţování (leden 2013), Pohár 

IBU v biatlonu (leden 2013), etapa Světového poháru v biatlonu (březen 2013), etapa 

Světového poháru v běţeckém lyţování a biatlonu pro sportovce s postiţením 

pohybového aparátu (březen 2013). 

 

Obrázek 6. Středisko Laura 

 

 

Zdroj: http://www.sc-os.ru/ru/press/foto/#sport_objects/olymp_park_objects 
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Středisko pro skoky na lyžích Russkie gorki  (Ruské horky) 

Vyuţití při OH: skoky na lyţích,  lyţařské sdruţené závody  

Kapacita: 9600. Zprovoznění: únor 2012  

Zkušební utkání: etapa Světového poháru ve skocích na lyţích (leden -únor2013). 

 

Obrázek 7. Russkie gorki   

 

 

Zdroj: http://www.sc-os.ru/ru/press/foto/#sport_objects/olymp_park_objects 

4.1.3  Jak probíhá příprava 

 

     MOV ve skutečnosti ignoroval četná prohlášení Greenpeace Russia o nemoţnosti 

rozsáhlé výstavby sportovních objektů v nárazníkovém pásmu Kavkazské biosférické 

rezervace, která je pod záštitou UNESCO, a Sočinského národního parku, zejména 

chráněného Gruševého hřbetu. Ihned po schválení výsledků hlasování v Guatemale  

Greenpeace Russia prohlásil, ţe od tohoto okamţiku MOV spolu s ruskou vládou nese 

plnou odpovědnost za škody způsobené objektům Celosvětového přírodního dědictví 

UNESCO Západní Kavkaz. Podle projektu v oblasti Gruševého hřbetu se na řece 

Mzymta plánuje kaskáda vodních elektráren, čisticí zařízení, rychlostní ţeleznice, 

vysokohorská olympijská vesnička, sáňkářská a bobová dráha, středisko biatlonistů. 

V oblasti náhorní plošiny Rosa Khutor a hřbetu Psekhako se předpokládají sjezdové 

trasy. Ekologové BOGOLUBOVA a NIKOLAEV (2011, s.161) nabízejí místo rušení 
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chráněných přírodních oblastí dostavět lokalitu Krasnaya Polyana. Plány výstavby 

„coby olympijských objektů― ekologové nazývají „pouhým důvodem― pro provádění 

změn v zónách Sočinského národního parku a  následnou nabídku nejcennějších částí 

rezervace pro výstavbu soukromým subjektům. Na území národního parku se staví 

„neolympijské― a „nerekreační― objekty, jako: devět soukromých luxusních sportovních 

středisek, včetně golfového klubu a střediska SPA. 

  Ekologové jsou proti výstavbě transitních komplexů v Imeretinské níţině v ústí řeky 

Psou, protoţe to způsobí zničení největších zachovalých částí přímořského litorálu a 

vodních a baţinných teritorií. 

      V roce 2006 Finanční výbor při kontrole vyuţití rozpočtových prostředků 

v programu rozvoje Soči jako vysokohorského rekreačního letoviska, zjistil četné 

případy porušení zákona. Například jen pět z celkem osmnácti smluv na pronájem 

pozemků na území národního parku mělo potřebná povolení a ekologické posudky. 

   Dnešní město Soči je jedno obří staveniště se vším, co to přináší. Noviny Soči (2011) 

sdělili, ţe v Soči se likvidují plantáţe Ruského vědeckého a výzkumného ústavu pro 

pěstování květin a subtropických plodin Ruské zemědělské akademie, aby na tomto 

místo vznikla lokalita rodinných domků. Podle zástupkyně ředitele pro vědu Natalii 

Karpun zničené kolekce zahrnovaly 14 odrůd čaje, 1,5 tisíce jeho hybridů a šest odrůd 

fíkovníků. 

        V odboru pro poskytování zmocnění pro přípravu na Olympijské hry 

Krasnodarského kraje sdělili, ţe toto území bude pouţito pro výstavbu osmi obytných 

domů s větším počtem bytů. Pozemky byly vyvlastněny podle příkazu Federální 

agentury pro správu federálního majetku ze dne 17. června 2010.  

       Dalším velmi důleţitým problémem kromě ekologie je přesídlení obyvatel Soči 

z oblastí, kde se budou stavět olympijské objekty. Vláda nabízí náhradu za ztrátu 

obydlí, místo peněz lze obdrţet pozemek a dům. Tak vypadá budoucnost sočinských 

přestěhovalců. Podle úředníků je to šťastná budoucnost. V obci Nekrasovskoe je 112 

domů, z toho je obydlených jen osm. Někteří Imeterinci dávají přednost současnosti 

před budoucností. A jsou s ní spokojení. Obec Nekrasovsnoe je vzdálená asi 1-1,5 

kilometrů od moře. Dnešní obydlí většiny přesídlenců je vzdálené asi sto metrů od 

vody. Lidé vysvětlují, ţe nepotřebují ani peníze, ani nové domy. 
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Obrázek 8. Protestní akce obyvatel Soči 

 

Zdroj: www.sochiadm.ru 

  

Alik Le, obyvatel Niţněimeretinské níţiny říká: „Pokud mám pozemek ve vzdálenosti 

50-100 metrů od moře, pak i nový pozemek musí být ve stejné vzdálenosti od vody. 

Toto není Moskva nebo Petrohrad, kde se podmínky moc neliší. Tady je Černé moře a 

celé podnikání je závislé na tom, jak jsi od něj daleko. Ale na to  nikdo nechce brát 

ohled.― NEZAVISIMAJA GAZETA (2011) 

       Kromě problémů v niţněimeretinské níţině jsou problémy s přestěhováním  po 

celém Soči. Stovky osob zůstávají bez odpovídající náhrady za své obydlí, média 

nevěnují častým protestním akcím ţádnou pozornost a skutečné informace o 

financování přípravy k olympiádě prakticky nejsou k nalezení, čísla si pletou dokonce i 

vysocí státní úředníci. Mimochodem, jen vedoucí základní organizace pro přípravu 

olympiády Olympstroy byl vyměněn čtyřikrát během čtyř let.  
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4.2  Sociologický výzkum 

 

4.2.1 Cíl výzkumu 

       Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit názory a postoje  lidí k nadcházejícím 

olympijským hrám v Soči 2014. Cíle výzkumu jsou obsaţeny v kapitole 2. Cíle a úkoly 

práce. 

 

4.2.2  Specifikace cílové skupiny 

       Do výzkumu byli zahrnuti jak muţi, tak ţeny. Cílovou skupiny tvoří lidé starší 14 

let. Tato hranice byla zvolena z těch důvodů, ţe lidé mladší 14 let nejsou schopni 

spolehlivě odpovědět na otázky týkající se daného problému. 

      S ohledem na danou problematiku byli zvoleni za respondenty obyvatelé měst Soči 

a Moskvy. Tato města byla vybrána, aby porovnala rozdíly mezi názory obyvatel města 

konání olympijských her a ostatních měst Ruska.  

. 

4.2.3 Seznam informací, které mé dotazovaní přineslo 

       Na základě získaných informací o olympiádě 2014 v Soči byly sestaveny otázky, 

které by nám mohly osvětlit názory lidí na budoucí hry. Rozhodl jsem se udělat dva 

dotazníky: jeden je směrován na obyvatelstvo Soči, druhý má za úkol zjišťovat 

informace od obyvatel ostatních částí Ruska. Důvodem, proč jsem dotazovaní rozdělil 

lokálně, je slabá informovanost občanů v regionech mimo Krasnodarský kraj ohledně 

toho, jak probíhá příprava k olympiádě. 

      Pro lidi, kteří bydlí ve městě Soči,  byly většinou vybrány otázky ohledně toho, jak 

se jim změnil ţivot od roku 2007, kdy bylo rozhodováno o pořadatelském městě  

olympijských her. Lidé v Moskvě odpovídali především na všeobecné otázky a 

vyjadřovali své názory na ZOH 2014. Více  v příloze 1,2. 

 

4.2.4.Metody sběru dat 

      Výzkum byl proveden v červenci roku 2012 především prostřednictvím osobního, 

písemného a elektronického dotazování. Dotazování proběhlo ve dvou městech- Soči a 

Moskvě. Na otázky odpovídali pracovníci spořitelní banky «Sberbank», akciové 

společnosti «Gazprom», a lidé na ulicích. Při realizaci online dotazníku byl pouţit český 
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server www.vyplnto.cz. Lidé na ulicích nebyli moc ochotní trávit svůj čas nad 

otázkami, a proto bylo nejefektivnější metodou internetové dotazování .  

Prostřednictvím elektonického dotazování odpovědělo 120 lidí, písemného  64, 

osobního  20. Celkem na otázky odpovědělo 200 respondentů. 

 

4.2.5. Konstrukce otázek a celého dotazníku 

      Počet otázek v dotazníku pro obyvatele Soči je 14 (7 je uzavřených, 4 jsou 

polootevřené a 3 jsou číselně hodnotící, (viz. přílohy 1 a 2). Dotazník pro obyvatele 

Moskvy má 13 otázek (10 je uzavřených, 2 jsou otevřené a 1 je číselně hodnotící (viz. 

přílohy 1 a 2). Několik otázek je stejných v obou dotaznících, aby bylo moţné porovnat 

odpovědi ze dvou různých lokalit. Dotazníky byly zprácovány v ruštině, a následně  pak 

přeloţeny do češtiny. 

Získaná data byla zpracována a prezentována pomocí grafických modelů. Grafy a jejich 

slovní vysvětlení je v kapitole 5. Výsledky sociologického výzkumu. 
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5  Výsledky sociologického výzkumu  

      V této kapitole jsou podrobně zpracovány jednotlivé otázky dotazníku. Pro lepší 

představu je zde pouţito grafické znázornění.  

Pohlaví a věk respondentů 

      Sociologického výzkumu se zúčastnilo 206 respondentů, z nichţ 105 bylo muţského 

a 101 ţenského pohlaví. Celkový počet osob do 25-ti let je tedy 41. Osob středního 

věku(25-50) je 110. Zbytek, tedy 55 respondentů, bylo starších 50-ti let. 

Graf 1. Věk respondentů 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

Graf 2. Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Analýzu výsledků průzkumu veřejného mínění začínáme z odpovědí obyvatel 

Moskvy. Čísla otázek v dalším textu odpovídají číslům uvedených v dotaznících. 

(přiloha 1,2) 

 

 Otázka číslo 2:Během nejbližších 6 let v RF  proběhnou 2 významné světové 

sportovní události, a to: Olympiáda 2014 a Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. 

Která z těchto událostí má pro Rusko větší význam? 

      Vzhledem k tomu, ţe jedničkou mezi sporty v Rusku se stal v poslední době  fotbal, 

očekával jsem, ţe více respondentů zvolí spíše Mistrovství světa 2018, avšak 

olympijské nadšení zvítězilo nad populárnímu trendy. Téměř 68% dotázaných si myslí, 

ţe zimní olympijské hry mají pro zemi větší význam. Je to v pořádku, protoţe na zimní 

olympiádě se soutěţí v sedmi sportech, a fotbal je jen jeden druh sportu. Přípravy 

na olympiádu vyţadují větší rozvoj, a to se musí nutně odrazit na rozvoji všech zimních 

sportů a na zlepšení sociálně-ekonomické situace v Krasnodarském kraji. 

 

Graf 3. Která z těchto událostí má pro Rusko větší význam? 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Otázka číslo 3: Budete sledovat  olympiádu 2014? 

     13,4% dotázaných se chystá  navštívit utkání, více neţ polovina dotázaných (53,5%) 

budou sledovat olympiádu v televizi, 24,4% se o olympiádu zvláště nezajímají a 8,7% 

dotázaných se vůbec nezajímá o sport. Z těchto výsledků lze vyvodit závěr, ţe se o 

zimní olympijské hry zajímá většina obyvatel Ruska. 

 

Graf 4. Budete sledovat Olympiádu? 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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 Otázka číslo 4: Máte v plánu navštívit zimní olympijské hry 2014?  

 

Graf 5. Návštěva olympiády.  

  

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 Další otázka byla směrována lidem, kteří neplánují návštěvu Soči v roce 2014: 

 Z  jakého důvodu nepojedete na zimní olympijské hry 2014? 

     Na otázku 5 dotázaných odpovědělo, ţe se o sport vůbec nezajímá, 39 dotázaných 

nemá dostatek volného času a 60 dotázaných nemá dostatek finančních prostředků na 

návštěvu Soči. 

 Otázka číslo 5: Myslíte si, že je dnes pořádání tak rozsáhlých akcí,  jako je  olympiáda 

v Rusku vhodné ? 

      Odpovědi na tuto otázku se dělí přesně napůl. 50% dotázaných si myslí, ţe se 

prostředky pouţité na uspořádání olympiády v budoucnu vrátí. Připomínám, ţe 

v současné době se financování celé olympijské výstavby  pohybuje kolem částky 30 

miliard euro, z nichţ 90% tvoří rozpočtové prostředky. Automobilové silnice, letiště, 

městské a turistické objekty budou určitě vyuţívány i po skončení olympiády. To se 

však netýká některých sportovních objektů. Řada z nich se staví jen pro účely této 

olympiády, a poté bude demontována. Vzhledem k tomu, ţe Soči je jiţní letovisko, je 

těţké si představit, ţe místní obyvatelé vzplanou pro ledové plochy. Některé 

vysokohorské objekty jsou jiţ dnes pro osoby se středními příjmy nedostupné. Druhá 
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82,7% 
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polovina dotázaných je přesvědčena, ţe v současnosti jsou v Rusku jiné oblasti, 

vyţadující financování. Někdy má člověk pocit, ţe je nevhodné, aby se zlepšovala 

prestiţ země ve světě, a vedle toho Rusko bylo zemí se zdevastovaným zdravotnictvím, 

průměrnou délkou ţivota muţů 65 let, a zaujímalo jedno z předních míst ve spotřebě 

drog a alkoholu a v dopravních nehodách. 

 

Graf 6 Informace o účelnosti olympíády v součastné době. 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Další otázka předpokládá otevřenou odpověď. 

  Otázka číslo 6: Kdo podle Vás financuje přípravu na zimní olympijské hry 2014? 

      Cílem této otázky bylo zjistit úroveň informovanosti ruského obyvatelstva. 43 

dotázaných odpovědělo, ţe odpovědnost za financování olympiády nese stát ( z daní, 

rozpočtu a prostřednictvím celého národa). 

Další odpovědi jsou: 

Sberbank – 16 dotázaných, 

Gazprom – 7 dotázaných, 

Putin – 5 dotázaných, 

Ti, co si nakradli a kriminální ţivly – 3 dotázaní, 

MOV – 4 dotázaní , 

Ministerstvo pro tělovýchovu (olympijský výbor) – 3 dotázaní, 

Sponzoři  – 5 dotázaných. 
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Kromě těchto odpovědí zazněly také: bohatí, různé banky, nejpopulárnější politická 

strana Jednotné Rusko. 

35 dotázaných nedokázalo odpovědět. 

 

  Otázka číslo 7: Myslíte si, že pořádání zimních olympijských her podpoří rozvoj 

v zemi méně populárních druhů sportu, jako například: curling a skeleton? 

 

      Téměř ¾ respondentů je přesvědčeno, ţe pořádání olympiády můţe ovlivnit rozvoj 

sportu v zemí. 27,6% dotázaných nevěří, ţe olympiáda bude impulsem pro rozvoj 

některých druhů sportu. 

 

Graf  7. Vlív olympiády na rozvoj nepopulárních druhů sportu 

 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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  Otázka číslo 9: Pomůže pořádání zimních olympijských her 2014 zvyšování prestiže 

Ruska na mezinárodní scéně? 

 

66% dotázaných je přesvědčeno, ţe pořádání tak rozsáhlé akce je pro zemí dobrou 

reklamou. Skoro 34% dotázaných nevěří, ţe pořádání olympiády bude mít jakýkoliv 

vliv na vztahy Ruska a mezinárodního společenství. 

 

Graf 8. Vlív Olympády na zvyšování prestiže Ruska 

 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Soči se nachází v Severokavkazském federálním okruhu a hraničí s částečně uznanou 

Abchazskou republikou. Tato oblast je odedávna  místem střetu zájmů mnohých 

velmocí. Mít zde pevnou pozici bylo pro Rusko vţdy důleţité. 
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 Otázka číslo 10: Myslíte si, že volba tohoto ruského regionu jako místa pro pořádání 

zimní olympiády byla ovlivněna geopolitickým faktorem? 

      Více neţ polovina dotázaných se domnívá, ţe při volbě místa zimní olympiády se 

hledělo na jiné důvody. 43,3% dotázaných si myslí, ţe zeměpisná poloha Soči byla 

důleţitým faktorem při volbě místa pro pořádání olympiády. 

 

Graf 9. Geopolitický faktor 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Rusko je největší zemí světa a z větší části se rozkládá na území s chladnějším 

podnebím. Soči je téměř jediné místo na celém území RF se subtropickým podnebím. 

  Otázka číslo 11: Jak jste spokojeni s tím, že se Soči  stalo hlavním městem zimních 

olympijských her 2014? 

       67% respondentů schvaluje volbu vlády, a 33% si myslí, ţe Soči není zrovna 

nejvhodnějším místem pro pořádání zimní olympiády. Na to navazuje další otázka: 

  Proč nejste spokojen s tím, že se Soči  stalo hlavním městem zimní olympiády? 

      11 dotázaných odpovědělo, ţe se obávají zhoršení ekologické situace v Soči, 15 

dotázaných poznamenalo, ţe Soči je jiţ dávno známým turistickým místem, a proto by 

bylo vhodnější rozvíjet další regiony v zemi, například: celou asijskou část RF za 

Uralskými horami. A nakonec 16 dotázaných není spokojeno s volbou Soči kvůli 

subtropickému podnebí, v němţ leţí. 
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Graf 10. Hlavní město olympiády 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

  Otázka číslo 12: Jak se podle Vás  RF zhostí pořádání zimních olympijských her 

2014? 

      Na tuto otázku se odpovídalo hodnocením podle pětibodové stupnice ( 1- výborně, 

2- dobře, 3- běţně, 4- špatně, 5- velmi špatně). Většina dotázaných předpokládá, ţe 

proběhne řádná příprava, avšak téměř 1/3 dotázaných se přiklání k tomu, ţe část objektů 

nebude zkolaudována včas a kvalita můţe být lepší. 

Graf 11. Kvalita pořádání olympijských her 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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     Dále jsou uvedeny otázky, na něţ odpovídali jen obyvatelé Soči. 

Soči se nachází v regionu s unikátním ekologickým systémem. Některá území jsou 

dodnes nedotčená a ţijí zde velmi vzácní představitelé flóry a fauny. Na těchto územích 

se budou nacházet olympijské objekty. 

 

Otázka číslo 2: Myslíte si, že přípravy na olympiádu poškozují přírodu Soči? 

Na tuto otázku obyvatelé Soči odpověděli téměř jednohlasně. 95% dotázaných je 

přesvědčeno, ţe pořádání olympiády má negativní vliv na ţivotní prostředí a četná 

ujištění organizátorů o dodrţování veškerých ekologických norem jsou jen pouhá slova. 

 

 

 

Graf 12. Vliv na přírodu 

  

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Z následujících otázek si lze udělat představu o tom, jak se změnil ţivot obyvatel Soči 

od zahájení příprav na zimní olympijské hry 2014. Změny kaţdodenního ţivota se 

hodnotily podle pětibodové stupnice. 

 

Otázka číslo 3: Jak se změnila kvalita života v Soči v průběhu posledních 5 let? 

      Téměř 90% dotázaných zaznamenalo značný nárůst hlučnosti ve městě, špinavější 

ovzduší a 80% poukázalo, ţe obvyklá rekreační místa jsou méně dostupná. Skoro 80% 

poznamenalo větší či menší zhoršení situace v dodávkách elektřiny, přitom tento 

problém byl pro oblast vţdy aktuální. Jakost vody  je jediným aspektem, kde dotázaní si 

všimli pozitivních změn v posledních letech. 6% dotázaných poznamenalo, ţe jakost 

vody z vodovodu se zlepšila, 30% si myslí, ţe se vůbec nezměnila a zbývající si myslí, 

ţe se voda zhoršila.  

 

Graf 13. Kvalita života 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Otázka číslo 4: Jak se v posledních 5 letech změnil dopravní systém? 

      Pořádání tak rozsáhlé akce, jakou je olympiáda, vyţaduje dobrou dopravní 

infrastrukturu. Kdyţ lidé zjistili, ţe Rusko bylo zvoleno pořádající zemí olympiády, 

propadli nadšení, ţe se její pořádání  stane stimulem k výstavbě nových kvalitních 

silnic, k rozvoji veřejné dopravy, a ke zlepšení dostupnosti letecké dopravy. V současné 

době si 40% dotázaných obyvatel Soči  nevšimlo větších změn v činnosti letiště, 35% 

poznamenalo, ţe dostupnost letů se zhoršila, a 25% si všimlo pozitivních změn 

v činnosti letecké dopravy. V otázce o kvalitě oprav stávajících silnic a o kvalitě nových 

silnic se hodnocení respondentů rozcházejí. Téměř polovina dotázaných pokazuje na 

nízkou kvalitu silnic, 20% si nevšimlo v posledních 5 letech ţádných změn, a ostatní 

poznamenávají zhoršení jakosti vozovky. 60% dotázaných je nespokojeno se stávajícím 

stavem místní veřejné dopravy, 22% si nevšimlo v poslední době ţádných změn a 18% 

zaznamenalo různou míru zhoršení činnosti veřejné dopravy. Ohledně dopravní 

průjezdnosti skoro 81% dotázaných zaznamenalo její zhoršení, z nichţ 76% prudké 

zhoršení. 11% si myslí, ţe se v posledních letech nic nezměnilo a jen jednotlivci (6%) 

mluví  o zlepšení silniční situace. 

Graf 14. Dopravní systém 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Otázka číslo 5: Jak se změnily ceny zboží a potravin, služeb a nemovitostí v posledních 

5 letech? 

 

Podle průzkumu skoro 90% obyvatel zaznamenalo zvýšení cen zboţí, sluţeb, plynu, 

vody, elektřiny, cen bytů, půdy a dalších nemovitostí. Skoro 80%  z nich zmiňuje velký 

růst cen. 

 

Graf 15. Ceny 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Otázka číslo 6: Máte možnost návštěv již zkolaudovaných sportovních objektů? 

 

47% dotázaných poznamenalo, ţe vyuţití sportovních objektů je jen pro určitý okruh 

osob. Toto svědčí o obavách z přípravy k olympiádě. 32% zmínilo vysoké vstupné, 

avšak 11% jiţ můţe navštěvovat sportovní komplexy, 10% nesportuje vůbec a nejeví 

zájem o tuto oblast. 

 

Graf 16. Využití sport. objektů 

 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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Otázka číslo 7: Jak dopadnou objekty postavené pro olympiádu? 

      54,3% nevěří prohlášením vedení, ţe sportovní zařízení budou přístupné pro 

veřejnost, 28,4% dotázaných se domnívá, ţe po ukončené olympiády o objekty nebude 

ţádný zájem a postupně zchátrají. 10% je přesvědčeno, ţe budou navštěvovat postavené 

objekty. Zbývající část dotázaných nebylo schopná odpovědět či navrhovala jiné 

odpovědi, včetně velmi sarkastických, jako: „Postavené objekty budou zničeny ve 

válce.― 

Graf 17. Objekty 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Kvůli výstavbě sportovních objektů pro olympiádu vznikla potřeba přestěhovat celé 

oblasti. Různé zdroje uvádí různé údaje o počtu přestěhovalců. Od několika stovek aţ 

do několika tisíc. Ohledně kvality a  přiměřenosti nového a starého obydlí lze najít 

velké mnoţství různorodých informací. Média se téměř nevěnují protestům místních 

obyvatel proti nezákonnému přestěhování či neodpovídající náhradě za staré obydlí. 

Proto bylo zajímavé zjistit, kolika osob se dotýká program Přestěhování, a jak jsou tito 

lidé spokojeni s náhradou za stará obydlí. 
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Otázka číslo 9: Dotýká se Vás osobně či Vašich příbuzných program Přestěhování? 

 

      Jen 10% dotázaných či jejich příbuzných se dotýká program Přestěhování. 

Z přestěhovaných je však jen 13% je spokojeno s programem. 

 

Graf 18. Program «Přestěhovaní» 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

     Vzhledem k obří výstavbě v Soči vyvstala potřeba  tisíců dělníků s různou úrovní 

kvalifikace. Co si o tom myslí obyvatelé Soči? 

 

  Otázka číslo 10: Myslíte si, že najít si práci  je v posledních 5 letech těžší? 

 

      48% dotázaných tvrdí, ţe najít práci je obtíţnější, především kvůli laciné a 

nekvalifikované pracovní síle ze zemí bývalého SNG ( Ukrajina, Moldávie, Uzbekistán. 

Kyrgyzstán, Tádţikistán) a z Číny a Turecka. Gastarbajteři jsou připraveni pracovat za 

mzdu, za niţ obyvatelé Soči nejsou ochotni pracovat. 37% si nemyslí, ţe došlo na trhu 

práce k nějakým změnám a 12% si myslí,ţe se zvýšil počet pracovních míst.  
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Graf 19. Práce 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

Otázka číslo 11: Co si myslíte o růstu počtu gastarbajterů, kteří přijeli pracovat na stavby? 

     Podle oficiálních zdrojů počet gastarbajterů v Soči činí 57 tisíc osob, ale neoficiální 

statistiky uvádějí aţ 200 tisíc osob. Gastarbajtery vidí jako problémové 79% dotázaných 

obyvatel Soči. Podle nich přítomnost gastarbajterů způsobuje růst kriminality a 

znečištění města. Místní si stěţují, ţe úřady nekontrolují migraci a nevytvářejí normální 

podmínky pro bydlení a pro práci, a v tom je jedna z příčin kriminality. 9% dotázaných 

nevidí v jejich přítomností ţádný problém a jsou přesvědčeni o nezbytnosti těchto 

pracovníků pro výstavbu objektů. 7% dotázaných je to jedno.  

Graf 20. Přítomnost cizí pracovní síly. 
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Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

  Otázka číslo 12: Soči vždy patřilo mezi nejnavštěvovanější turistická místa. Jak se to 

změnilo od zahájení příprav na zimní olympiádu 2014? 

      Cestovní ruch je hlavním zdrojem příjmů pro obyvatele Soči. Vzhledem 

k rozsáhlým stavebním pracím a očekávání roku 2014 se situace s turisty změnila.  

74% respondentů poznamenalo, ţe se mnoţství turistů v posledních letech sníţilo. 10% 

si myslí, ţe se příliv turistů nezměnil a 11% tvrdí, ţe zájem o město dokonce vzrostl a 

turistů je více. Takto lidé okomentovali tuto otázku : 

 

…“ vzhledem k četným stavbám a rozsáhlému zhoršení životního prostředí lidé dávají 

přednost jiným místům pobytu nebo odjíždějí do zahraničí“ 

 

…„ Soči jako turistický ráj a letovisko je již mrtvé, je to teď jen slepá kolej u moře 

obestavěná divnými věžáky“. 

 

Graf 21. Počet turistů 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Soči vždy patřilo mezi nejnavštěvovanější turistická místa. 

Jak se to změnilo od zahájení příprav na zimní Olympiádu 

2014?
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 Otázka číslo 13: Myslíte si, že olympiáda přispěje ke zvýšení popularity Soči v RF a ve 

světě? 

     69% dotázaných se staví skepticky k ujištěním, ţe Soči překvapí hosty olympiády, a 

ti ji budou chtít navštívit znovu. 11% je přesvědčeno, ţe Soči  má i tak dostatečně 

dobrou pověst. 10% dotázaných je přesvědčeno, ţe pořádání olympiády zvýší prestiţ 

Soči a lidé se tam budou chtít  podívat ještě jednou. Dalších 10% své odpovědi 

okomentovalo například takto: 

 - „ Po dobu olympiády se zvýší, poté vše zchátrá, neboť je zničena celá lázeňská 

infrastruktura,  a vzhled a náplň letoviska Soči  se změnily  k nepoznání. Bylo zničeno 

hodně příznačných míst a architektonických památek“ 

 - „Samozřejmě, že se více lidí dozví o městě, ale to není ten správný druh informací. 

Toto letovisko je zničeno.“ 

 - „ Toto můžeme posoudit až po skončení olympiády“ 

 

Graf 22. Vliv olympiády na popularitu 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

Myslíte si, že Olympiáda přispěje ke zvýšení 

popularity Soči v RF a ve světě?
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Soči i tak má dostatečně dobrou pověst

Ano, pořádání Olympiády zvýší prestiž Soči 
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Na další dotazy  odpovídali jak obyvatelé Soči, tak i obyvatelé Moskvy. 

 

  Otázky číslo 8(oba dotazníky): Myslíte si, že prostředky vyčleněné na pořádání 

zimních olympijských her v roce 2014 se využívají efektivně? 

 

     Plných 90% dotázaných obyvatel Soči a Moskvy si myslí, ţe financování přípravy 

na zimní olympijské hry 2014 slouţí k praní špinavých peněz a k rozkrádání, přitom 

78% dotázaných obyvatel Soči odpovědělo dosti sarkasticky, ţe hlavním cílem pořádání 

olympijských her v Soči je „praní špinavých peněz― pro vrcholnou politickou garnituru 

a pro různé boháče a 42% dotázaných Moskvanů s nimi souhlasí. Jen 10% dotázaných 

v Moskvě a 2% v Soči důvěřuje současné vládě a jsou přesvědčení, ţe se peníze 

vyuţívají efektivně. 

 

Graf 23. Efektivní využívání rozpočtu 

Zdroj: Khrushchev (2012) 

 

Myslíte si, že prostředky vyčleněné na pořádání zimních 
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Na závěr uvádím hlavní otázku svého průzkumu.  

Otázky číslo 1 (oba dotazníky): Jste spokojeni s tím, že se Soči stalo hlavním městem 

zimních olympijských her v roce 2014? 

 

     Odpovědi respondentů v Soči a v Moskvě jsou zcela protichůdné. 78% dotázaných 

v Moskvě se k pořádání zimní olympiády 2014 v Soči staví kladně, avšak 72% obyvatel 

Soči z toho nemá ţádnou radost. 

 

Graf 24 Postoje obyvatel Ruské federace k zimním olympijským hrám v Soči 

 

 

Zdroj: Khrushchev (2012) 
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6  Diskuse 

 

      Samozřejmě, ţe   výsledky provedeného sociologického průzkumu nelze brát jako 

vzorový názor na pořádání zimních olympijských her 2014 a aplikovat jej na celé 

obyvatelstvo Ruska. Je moţné, ţe zjištěné údaje nejsou zcela objektivní, jelikoţ nelze 

plně pokrýt všechny věkové kategorie a všechny sociální skupiny. Průzkumu se 

zúčastnilo celkem 206 osob, z nichţ 49% bylo ţen a 51% muţů. Je třeba vzít v úvahu, 

ţe skoro polovina odpovědí byla zjištěna přes internet, přičemţ uţivatelé internetu patří 

mezi osoby alespoň průměrně zajištěné, bydlící v obcích umoţňujících přístup do 

celosvětové sítě. (podle statistik má přístup k internetu kaţdá třetí rodina v Rusku). 

S přihlédnutím k nekonečným prostorům Ruska, etnickému sloţení obyvatelstva, 

z nichţ část moţná ani neovládá ruský jazyk, můţeme tvrdit, ţe výsledky tohoto 

průzkumu jsou odrazem názorů spíše obyvatelstva evropské části Ruska. I kdyţ jeden 

z průzkumu probíhal v Moskvě, kde jsou přítomni zástupci téměř všech regionů Ruska. 

Internetový průzkum take pokryl  různé regiony. Většina dotázaných patří do střední 

věkové skupiny, která můţe nejlépe hodnotit události v zemi. 

 Výsledky dotazování, které probíhalo mezi obyvateli Soči, povaţuji za 

objektivní a dostatečně pravdivé. Dotazník zahrnoval otázky, tykající se mnohá aspektů 

kaţdodenního ţivota. Záporný vztah většiny dotázaných obyvatel Soči k celé přípravě 

na zimní olympijské hry v Soči 2014 je jasným odrazem  veřejného mínění. Kromě 

analýzy statistických údajů jsem komunikoval s velkým počtem obyvatel tohoto regionu 

a přečetl jsem řadu periodik, internetových fór a magazínů s touto tématikou. Výsledná 

čísla lze označit jako „hlas obyvatel―. 
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7  Zavěr 

 

V nasledující části budou shrnuty informace získané v průzkumu. 

 

       Je jasné, ţe budoucí zimní olympijské hry jsou jiţ nejdraţšími v dějinách. Kromě 

toho, v nejbliţších šesti letech v Rusku proběhnou další dvě rozsáhlé události, a to: 

Universiáda v Kazani v roce 2013 a Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. Očekává 

se, ţe rozpočty těchto akcí budou také rekordní. Jde o obrovské výdaje pro jedinou zemi 

v tak krátké době. Nehledě na to, ţe jde o jednu z nejmladších zemí na světě, v níţ 

dosud probíhá proces institucionálních změn, úplně se zde neustálil politický systém, 

hospodářství je závislé na cenách ropy a plynu, a pocit národnostního sebeurčení není 

zcela jasný. Co tedy znamená pořádání tří velkých mezinárodních sportovních událostí? 

Mezinárodní sportovní výbory mají své plány na rozvoj sportu  ve všech koutech naší 

planety, proč tedy jediná země bude v průběhu šesti let  hostitelkou tří mezinárodních 

událostí? Nejsou to náhodou konkurenční intriky mezinárodního bipolárního 

politického systému? Způsob, jak odlákat pozornost a výdaje na druhotné cíle? Nebo 

jde o zájem ruské politické špičky o efektivní a zároveň efektní rozvoj země? Jsem 

zastáncem toho druhého názoru. Dějiny dokazují, ţe jen rozsáhlé akce dokáţí lépe 

uspořádat a mobilizovat vnitřní sily země  k  řešení stanovených cílů. Domnívám se, ţe 

v současné době všechny cíle procházejí demografickou anebo geopolitickou rovinou. 

Jedním z řešení těchto cílů (včetně mnoha dalších) je pořádání zimních olympijských 

her v roce 2014. Kaţdá mince má dvě strany, to víme všichni.  

       Hlavní cíl mé diplomové práce spočíval ve zjištění vztahu obyvatelstva RF 

k nadcházejícím zimním olympijským hrám v roce 2014. Pro potřeby průzkumu bylo 

obyvatelstvo RF  „rozděleno― na 2 skupiny: obyvatele Soči a obyvatele Moskvy (jako 

souhrnná nálada celého Ruska).  

Obyvatelé Moskvy se velmi zajímají o olympiádu, pro většinu dotázaných jsou 

olympijské hry důleţitější neţ nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. 

Televize, internet a tisk jsou plné pestrých upoutávek na famózní projekty v Soči. 

Olympijské hry popularizují zdravý ţivotní styl a sport, avšak většina dotázaných 

nebude mít moţnost navštívit utkání z důvodu vysokých cen vstupného a ubytování 

v Soči. Polovina dotázaných nesdílí názor, ţe v tomto historickém období země 
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potřebuje pořádat olympiádu. Obecně se obyvatelstvo jiných míst neţ Soči k pořádání 

olympiády staví kladně, a souhlasí s výběrem místa pro pořádání olympiády.  

Avšak většina dotázaných obyvatel Soči (72%) se staví negativně k tomu, ţe olympijské 

hry proběhnou v jejich městě. Hlavní důvody této reakce jsou v celkovém růstu cen za 

veškeré potřeby, za sluţby a  nemovitosti. Vzhledem k neustále probíhajícím stavebním 

pracím jde o zvýšení hlučnosti, zhoršení čistoty ovzduší a kvality vody z vodovodu, 

častější poruchy v dodávkách elektřiny. Dotázaní obyvatelé Soči jsou nespokojeni 

s většími zácpami na silnicích, nevalnou kvalitou vozovky a s přítomností většího počtu 

dělníků ze zemí bývalého SNG. Jeden  z hlavních nedostatků budoucích olympijských 

her spočívá v nesplnění slibů pořadatelů ohledně zachování křehkého ekologického 

systému Soči. Zodpovědní pořadatelé v prezentacích organizace olympijských her pro 

MOV uvádí  olympiádu jako „nejzelenější― v dějinách a informují o zvláště 

připravených programech, díky nímţ olympijské hry proběhnou bez poškození přírody. 

Podle slov obyvatel města jiţ dnes, dva roky před konáním olympijských her, je  

příroda kraje  nenapravitelně poškozena. Kromě toho většina dotázaných poznamenala, 

ţe obvyklá rekreační místa jsou méně dostupná. Někde probíhají stavební práce na 

objektech, které poté přejdou do osobního vlastnictví podnikatelů a pořádání olympiády 

je pro ně jen úskok, jak  získat lákavý kousek pobřeţí či hor. Dotázaní nejsou spokojeni 

s kvalitou programu pro přestěhování těch obyvatel, jejichţ domy se nacházejí na území 

určeném pro výstavbu sportovních objektů a infrastruktury. Výše náhrady zpravidla 

neodpovídá trţním cenám, a získané náhradní obydlí nemá stejné turistické výhody jako 

to staré. 

     S přihlédnutím k tomu, ţe se kaţdoročně měnilo vedení organizace odpovědné za 

výstavbu sportovních objektů a celkový rozpočet se k dnešnímu dni ztrojnásobil, lze 

konstatovat, ţe ne všechny prostředky, vyčleněné na pořádání olympijských her, 

nacházejí svého adresáta. Stejný názor na to mají dotázaní obyvatelé Soči, jakoţto 

bezprostřední účastníci vnitřního dění. Dokonce 80% respondentů je přesvědčeno, ţe 

hlavním důvodem pro pořádání olympiády je rozkrádání státního rozpočtu. 

Dnes to vypadá, ţe nadcházející olympiáda přináší více škody neţ uţitku. Avšak nikdo 

neví, jaká situace nastane za dva roky  po skončení olympijských her. Jak se vyřeší 

všechny spory a nesrovnalosti o tom, kolik peněz se získalo od sponzorů a od turistů, a 

v jaké fázi budou ukončeny přípravné práce. 

Pořádání olympiády je především velká odpovědnost a já budu doufat, ţe se díky tomu 

podaří najít východiska ze všech nelehkých situací.  
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8 Doporučení 

 

      Ke zlepšení veřejných nálad je nutno především  zprůhlednit veškeré finanční, 

výběrové a další aktivity. Před výstavbou toho či onoho sporného objektu,  se musí  

provádět sociologické průzkumy, a  při komunikaci s lidmi hledat kompromisní řešení. 

Vláda této země, která získala pro Rusko právo na pořádání olympiády, nesmí 

zapomínat, ţe olympijské hry jsou velkou společenskou událostí především pro celou 

společnost.  Proto by se nemělo zapomínat, ţe společnost má své názory a svá mínění, a 

k nim je třeba přihlíţet.. Je nutné vytvořit spravní útvar který by se zabýval sociální 

problematikou - komunikací s lidmi, prováděním sociologických průzkumů, hledáním 

kompromisních řešení. Za velmi důleţité povaţuji vytvoření právního základu 

směřovaného na velké sportovní či společenské akce, který by vyřešil problémy s 

olympijskými přestěhovalci, ekosystémem a pozemky. Pro město Soči je třeba sjednat 

generální plán rozvoje města který by počítal s historickými, přirodními a sociálními 

zvláštnostmi města. 
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Příloha I:  Dotazník pro výzkum postoje k olympiádě obyvatel Moskvy 
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Věk: _______ 

 

Pohlaví: M/Ţ 

 

1. Jste spokojené s tím, že se Soči stalo hlavním městem zimních olympijských her v   

roce 2014? 

 

a) ano                                                     b)ne 

 

2. Během nejbližších 6 let v RF  proběhnou 2 významné světové sportovní události, a  

to: Olympiáda 2014 a Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. Která z těchto 

událostí má pro Rusko větší význam? 

 

 a) Mistrovství světa ve Fotbale 2018          b)ZOH 2014  

 

3. Budete sledovat  olympiádu 2014? 

 

a)Ano, budu sledovat tv přenosy  

b)Pokud budu mít moţnost – vyrazím do Sočí 

c)Budu sledovat jen medajlový ţebríček v tele novinách 

d)Ne 

 

4.  Máte v plánu navštívit zimní olympijské hry 2014?  

 

a) Ano                 b)Ne,proč…. 

                                                 - nemám zájem o sport 

                                                 - nedostatek volného času 

                                                 - nebudu mít na to prostředky 

 

5. Myslíte si, že je dnes pořádání tak rozsáhlých akcí jako je  olympiáda, v Rusku  

vhodné ? 
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a) Ano, prostředky pouţité na uspořádání olympiády se v budoucnu vrátí 

b) je spousta jiných nutných věcí, do kterých by bylo třeba investovat 

 

6. Kdo podle Vás financuje přípravu na zimní olympijské hry 2014? 

 

a) Uveďte prosím _______________________________________________ 

 

b) Nevím 

 

7. Myslíte si, že pořádání zimních olympijských her podpoří rozvoj v zemi méně 

populárních druhů sportu, jako například: curling a skeleton? 

 

a) Ano                                                            b) Ne 

 

8. Myslíte si, že prostředky vyčleněné na pořádání zimních olympijských her v roce 

2014 se využívají efektivně?? 

 

  a) Peníze se vyuţívají efektivně 

  b) Peníze se rozkrádají, ale v malém počtu 

  c) Financování přípravy her 2014 slouţí k praní špinavých peněz a k rozkrádání. 

  d) Jiné 

 

 

 9. Pomůže pořádání zimních olympijských her 2014 zvyšování prestiže Ruska na 

mezinárodní scéně? 

 

a) Ano                                                                  b) Ne        

 

 

 

10. Soči je součástí severo-kavkazského kraje a leží vedle hranic s Abcházií. Myslíte 

si, že volba tohoto ruského regionu jako místa pro pořádání zimní olympiády byla 

ovlivněna geopolitickým faktorem? 
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 a) Ano                                                         b) Ne 

 

 

11: Jak jste spokojen s tím, že se Soči  stalo hlavním městem zimních olympijských  

her 2014? 

 

a) Ano     

b) Ne : -  bojím se o přírodu Soči 

            - uţ je to dávno rozvinutá turistická destinace, měli bychom rozvíjet  jiné 

regiony  

            - Soči má subtropické klima – není moc vhodným místem pro ZOH. 

 

12: Jak se podle Vás  RF zhostí pořádání zimních olympijských her 2014? 

Zhodnoťte od 1 do 5 

 

1 ______2________3________4________5 

Top Klass               Běţně                        Velmi špatně        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha II:    Dotazník pro výzkum postoje k olympiádě obyvatel Soči.  

 

Věk: _______ 



  

 

80 

 

 

Pohlaví: M/Ţ 

 

 

1. Jste spokojeni s tím, že se Soči stalo hlavním městem zimních olympijských her v 

roce  2014?? 

 

     a) Ano                                                   b) Ne 

  

2. Soči je město s unikátním ekosystémem. Myslíte si, že přípravy na olympiádu 

poškozují přírodu Soči? 

 

      a)Ano                                                    b) Ne 

 

3. Jak se změnila kvalita života v Soči v průběhu posledních 5 let? 

 

 Zlepšílo se 

 

Mírně se 

zlepšilo 

Zůstalo 

stejně 

Mírně se 

zhoršilo 

Zhoršilo 

se 

kvalita pitné 

vody 

     

čistota vzduchu      

Hlučnost      

dostupnost 

obvyklých 

rekreačních míst 

     

přerušení 

dodávání 

el.energie 

     

 

 

 4. Jak se v posledních 5 letech změnil stav dopravního systému? 
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 Zlepšilo se 

 

Mírně se 

zlepšilo 

Zůstalo 

stejně 

Mírně se 

zhoršilo 

Zhoršilo se 

Dopravní 

průjezdnost 

     

Městská doprava      

Kvalita 

nových(rekonstr.) 

silnic 

     

Dostupnost 

letecké dopravy 

     

 

 

 

5: Jak se změnily ceny zboží a  potravin, služeb a nemovitostí v posledních 5 letech? 

 

 Zvyšily 

se 

 

Mírně se 

zvýšily 

Zůstaly 

stejné 

Mírně se 

sníţily 

Sníţily se 

zboţí a 

potraviny 

     

sluţby      

nemovitost      
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6. Máte možnost návštěv již zkolaudovaných sportovních objektů? 

 

a) Ano      b)Ne, je to drahé      c)Ne,  vstup je jen pro určitý okruh osob. 

  

 

7. Jak dopadnou objekty postavené pro olympiádu? 

  

a)budou dostupné pro veřejnost 

b) nebudou přístupné pro veřejnost 

c) postupně zchátrají 

d) Jiné 

 

8. Myslíte si, že prostředky vyčleněné na pořádání zimních olympijských her v roce 

2014 se využívají efektivně?? 

 

  a) Peníze se vyuţívají efektivně 

  b) Peníze se rozkrádají, ale v malém počtu 

  c) Financování přípravy her 2014 slouţí k praní špinavých peněz a k rozkrádání. 

  d) Jiné 

. 

 

9. Dotýká se Vás osobně či Vašich příbuzných program Přestěhování? 

 

    a) Ne                          b)Ano;     

 

                                   Jste spokojený s kvalitou postavených budov? 

                                         a)Ano        b)Ne 

 

 

 

 

 

 

10. Myslíte si, že najít si práci je v posledních 5 letech těžší? 
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a) Počet pracovních míst se zvýšil  

b) Zůstalo to stejně 

c) Najít práci je obtíţné 

 

 11. Co si myslíte o růstu počtu gastarbajterů, kteří přijeli pracovat na stavby? 

a) Nemám s tím ţadný problem, většinou jsou to klidní a pracovití lidé. 

b) Je mi to jedno 

c) Přítomnost gastarbajterů způsobuje růst kriminality a znečištění města. 

 

 12. Soči vždy patřilo mezi nejnavštěvovanější turistická místa. Jak se to změnilo od 

zahájení příprav na zimní olympiádu 2014? 

 

a) Počet turistů klesl  

b) Níc se nezměnilo 

c) Počet turistů vzrostl 

d) Jiné  

 

 

 13. Myslíte si, že olympiáda přispěje ke zvýšení popularity Soči v RF a ve světě? 

 

a) Ano, pořádání olympiády zvýší prestiţ Soči. 

b) Soči i tak má dostatečně dobrou pověst 

c) Ne, Soči nepřekvapí hosty olympiády, a ti ji nebudou chtít  navštívit znovu 

d) Jiné 

 

 

 

 

 

 


