Dotazníkové šetření „Změň Vajgar“
1)

Atraktivita sídliště Vajgar
Parametr (prvek)

Průměrné bodové hodnocení v intervalech (hodnota v závorce vyjadřuje největší četnost bodového hodnocení
parametru)
1,00 - 1,49
1,50 – 1,99
2,00 – 2,49
2,50 – 2,99
3,00 – 3,49
3,50 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00
2,87 (3)
2,83 (2)
1,41 (1)
1,98 (1)
2,26 (1)
4,05 (5)

Znečištění ulic a orientace na sídlišti
Osvětlení sídliště
Dostupnost sídliště MHD
Dostupnost sídliště pěšky
Dostupnost sídliště pro cyklisty
Parkování na sídlišti
Regulace a organizace dopravy na
sídlišti
Bezpečnost a prostor pro pěší
Bezbariérovost na sídlišti
Vzhled veřejných prostranství a
architektonické řešení
Čistota veřejných prostranství na
sídlišti
Hluk na sídlišti
Pocit bezpečí ve veřejných
prostranství
Možnost odpočinku a posezení na
sídlišti
Množství a struktura zeleně na
sídlišti
Poznámka: 1 – nejlepší hodnocení; 5 – nejhorší hodnocení

3,04 (3)
2,25 (2)
2,87 (2)
3,20 (3)
3,15 (3)
2,92 (2)
2,31 (2)
3,16 (3)
3,08 (3)

Zdroj: Vlastní výzkum 03/2022

2) Nabídka služeb na sídlišti Vajgar
Parametr (prvek)

Průměrné bodové hodnocení v intervalech (hodnota v závorce vyjadřuje největší četnost bodového hodnocení
parametru)
1,00 - 1,49
1,50 – 1,99
2,00 – 2,49
2,50 – 2,99
3,00 – 3,49
3,50 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00
2,14 (2)
2,16 (2)
1,42 (1)
2,89 (3)

Struktura obchodů
Rozmanitost sortimentu
Otvírací doba
Rozmanitost služeb
Množství a kvalita zdravotnických
služeb
Množství a kvalita školských zařízení
1,98 (1)
Dostupnost a kvalita sociální péče
Množství, kvalita a rozmanitost
gastro
Množství, kvalita a rozmanitost
• rychlého občerstvení
• mobilní gastro
• kulturních akcí
• společensko-komunitních
akcí
• sportovních akcí
• volnočasových aktivit
• aktivit pro seniory
Poznámka: 1 – nejlepší hodnocení; 5 – nejhorší hodnocení

2,92 (3)
2,92 (3)
3,26 (4)
3,21 (4)
3,15 (3)
3,97 (5)
3,93 (5)
3,20 (3)
3,71 (3)
3,90 (5)
Zdroj: Vlastní výzkum 03/2022

