Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

VOLBA MÍSTA STUDIA A IMAGE MĚSTA PLZNĚ
OČIMA STUDENTŮ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Výsledky dotazníkového šetření

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Výzkum byl financován z projektu „Image města Plzně očima vysokoškolských studentů“
v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni
(program Plzeň-univerzitní město).

Plzeň, prosinec 2017

1

Úvod

V rámci řešení projektu „Image města Plzně očima vysokoškolských studentů“ v rámci smlouvy o
partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (program Plzeň-univerzitní
město), bylo realizováno dotazníkové šetření studentů Západočeské univerzity v Plzni zaměřené na otázky
spojené s jejich volbou místa studia, spokojeností se životem ve městě a v neposlední řadě jejich ochotou
ve městě zůstat (bydlet, pracovat) i po skončení studií. Dotazníkové šetření probíhalo na podzim 2017.
Zúčastnili se jej studenti ekonomické a regionální geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity
v Plzni, kteří se podíleli jak na samotné realizaci dotazníkového šetření, tak na zpracování dat. Dva studenti
si danou problematiku vybrali jako téma bakalářské práce (budou obhajovány v červnu 2018).
Celkem bylo dotázáno 951 studentů Západočeské univerzity v Plzni (zastoupeny byly všechny fakulty).
Nakonec bylo pro statistické zpracování výsledků výzkumu použito 931 dotazníků.
Výsledky výzkumu ukázaly, že téměř ¾ studentů v době volby oboru a místa studia neuvažovaly pouze o
Plzni, ale také o jiných městech. Nejčastěji o Praze (80,2 % respondentů), Českých Budějovicích (21,6 %) a
Brně (17,7 %). Podíl ostatních univerzitních měst byl relativně malý. O studiu v zahraničí uvažovala necelá
desetina respondentů (9,1 %). To co nakonec rozhodlo, byla blízkost místa studia (61,2%), dále pak
skutečnost, že byli přijati (34 %) a v neposlední řadě nabídka atraktivních/ kvalitních místních podmínek
(ideální podmínky pro život ve městě - ubytování, možnosti trávení volného času apod.). Spokojenost se
svým studiem vyjádřilo 83, 9% dotázaných studentů, spokojenost s životem ve městě 85,9% studentů.
Realizované dotazníkové šetření bylo dílčím úkolem v rámci šířeji koncipovaného projektu, zaměřeného na
image města a na revitalizaci centra města. V této souvislosti řešitelský tým realizoval další dvě dotazníková
šetření. První bylo zaměřeno na „Výzkum image obyvatel města Plzně“, v rámci něhož byli dotazováni
obyvatelé a čeští návštěvníci města nad 15 let (formou kvótního výběru). Celkem bylo dotázáno 1369
respondentů. Dále pak výzkum návštěvníků centra města (také formou kvótního výběru) v rámci něhož
bylo dotázáno 889 respondentů.
Výsledky výzkumu (nejenom dotazování studentů Západočeské univerzity v Plzni, který byl cílem tohoto
projektu) budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Střediska pro výzkum regionálního rozvoje
(www.svrr.zcu.cz).
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
řešitel projektu
jezekji@kge.zcu.cz
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1. Kterou z fakult Západočeské univerzity v Plzni studujete? Podíl respondentů
z jednotlivých fakult v %.
0

5

10

Fakulta aplikovaných věd

15

20

25

10,6

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

4,4

Fakulta ekonomická

22,8

Fakulta elektrotechnická

11,3

Fakulta filozofická

12,7

Fakulta pedagogická

13,5

Fakulta právnická

12,8

Fakulta strojní

9,1

Fakulta zdravotnických studií

2,8

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

2. O jaký studijní program se jedná? Podíl respondentů v %.
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bakalářský

navazující magisterský
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80

70,2

29,8

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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3. Uvažoval/a jste o studiu v jiném městě než v Plzni?

ano

73,1

ne

26,9

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

4. V případě že ano, tak o studium v kterých městech jste uvažoval/a? Bylo možné
více odpovědí. Podíl jednotlivých měst na celkovém počtu odpovědí.

Praha

49,3

Ústí nad Labem

4,3

Liberec

6,4

Hradec Králové
Pardubice

2,4
0,8

České Budějovice
Jihlava

14,6
0,4

Brno

10,8

Olomouc

3,7

Ostrava

1

Opava

0,2

Jiné město v ČR

0,7

Zahraničí

5,4

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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5. Co rozhodlo, že jste si jako místo studia vybral/a zrovna Plzeň? Bylo možné více
odpovědí. Podíl respondentů v %.

nabídka atraktivního studijního programu

kvalitní zajištění nebo známost studijního programu

27,1

14,6

byl/a jsem na ZČU přijat/a

33,6

blízkost místa bydliště

61,2

kvalitní životní podmínky ve městě

29,4

osobní důvody

jiné důvody

33,6

10,0

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

6. Jak jste celkově spokojen/a se studiem na Západočeské univerzitě? Kdybyste se
mohl/a znovu rozhodnout, vybral/a byste si opět ZČU v Plzni?
rozhodně ano

32,6

spíše ano

51,5

spíše ne

rozhodně ne

nevím, nedokážu
zhodnotit

8,8

1,8

5,3

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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7. Jak jste spokojen/a s životem ve městě Plzni? Kdybyste se mohl/a znovu rozhodnout,
vybral/a byste si opět Plzeň jako místo Vašeho vysokoškolského studia?

rozhodně ano

46,3

spíše ano

39,6

spíše ne

rozhodně ne

6,0

2,5

nevím, nedokážu zhodnotit

5,6

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

8. Jak hodnotíte město Plzeň podle následujících kritérií? Jak si podle Vás stojí Plzeň
ve srovnání s ostatními krajskými městy v ČR?

Možnost získat kvalitní vysokoškolské vzdělání
Možnost uplatnit se ve vědě a výzkumu

26,9
20,2

Možnost uplatnit kvalifikaci na trhu práce

28,0

Atraktivní nabídka pracovních příležitostí

28,1

Atraktivní podmínky pro podnikání

62,2
40,5

8,6

30,7

53,1

17,0 1,9

49,0

13,1

45,6

Možnost získat adekvátní bydlení

28,5

Kvalita životního prostředí (ovzduší, zatížení dopravou,
zeleň atd.)

30,3

Možnosti trávení volného času (sport, kultura, zábava)

10,7 0,2

8,8
8,2

48,4

33,1
10,2

50,9

44,5

14,1

12,9

13,6 5,2
46,0

Lepší než v jiných městech

Přibližně stejné jako v jiných městech

Horší než v jiných městech

Nevím, nedokážu posoudit

5,0 4,5

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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9. Chtěl/a v Plzni zůstat po skončení vysokoškolského studia? Podíl respondentů v %.

rozhodně ano

20,6

spíše ano

31,4

spíše ne

rozhodně ne

nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlel/a

20,7

10,4

16,9

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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10.Co se vám spontánně vybaví, řekne-li se Plzeň. Bylo možné více odpovědí.
Absolutní počty (četnosti) odpovědí.
Pozitivní prvky image města Plzně
Pivo a pivovarská tradice města (512)






Pivo (463)
Pivovar (28)
Prazdroj/ Pilsnr Urquell (6)
Dobré/ výborné pivo (9)
Pilsner fest (6)

Centrum vzdělanosti, univerzitní město (254)









Západočeská univerzita v Plzni (105)
Škola/ školy (60)
Studium (26)
Vysoké školy (17)
Studentské město (30)
Studentský/ výsokoškolský život (14)
Kolej (1)
Střední škola (1)

Sport (235)






Sport (35)
Fotbal (105)
FC Viktoria Plzeň (15)
Hokej (78)
Házená (2)

Kultura (193)








Kultura/ kulturní město (122)
Evropské hlavní město kultury (23)
Divadlo – divadlo J. K. Tyla (33)
Nové divadlo (Nová scéna) (5)
Kulturní život (6)
Depo 2015 (3)
Plzeňská filharmonie (1)

Osobní vztah k městu (166)












Domov (59)
Druhý domov (6)
Kamarádi/ přátelé (44)
Rodné město/ rodiště (12)
Práce/ kariéra (12)
Rodina (10)
Společenský život (5)
Dětství (6)
Vzpomínky, zážitky (4)
Můj život (4)
Milované město (měst, které mám rád/a) (4)
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Historie, architektura a kulturní památky (148)

















Historie/ historické město, památky (14)
Velbloud (4)
Kulturní památky (10)
Krásné domy/ architektura (5)
Katedrála sv. Bartoloměje (38)
Nové zvony (2)
Věž katedrály (plzeňská věž) (13)
Krásné (nádherné) historické centrum/ náměstí (30)
Zlaté fontány na náměstí (3)
Synagoga (14)
Věznice (6)
Plzeňské podzemí (3)
Radnice (2)
Měšťanská beseda (2)
Památník obětem zla (1)
Paneláky (1)

Zábava (101)












Zábava (31)
Zoologická zahrada (27)
Akce (15)
Kluby (6)
Párty (5)
Metalové koncerty (festival) (4)
Festivaly na ulici (4)
Amfiteátr (3)
Dinopark (3)
Techmánie (2)
Pamela (1)

Průmyslové město, průmyslová tradice (85)







Škoda Plzeň (60)
Průmysl/ průmyslová tradice (16)
Tovární komíny (3)
Strojírenství (3)
Elektrotechnický průmysl (2)
Bohemia Sekt (1)
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Poloha města, jeho charakteristiky a jedinečnosti (74)























Město na soutoku řek (9)
Západ (6)
Demarkační linie (4)
Metropole západních Čech (3)
Město osvobozené Američany (2)
Blízkost Šumavy (1)
Blízkost Bavorska (1)
Krásné/ hezké město (14)
Přátelské město (8)
Sympatické město/ sympatičtí lidé (5)
Ideální město k životu (5)
Příjemné město (4)
Menší město, kde se všichni znají (2)
Velké město (2)
Dynamické město 1)
Bezpečné město (1)
Živé město (1)
Město v rovině (1)
Levné město (1)
Prosperující město (1)
Nízká nezaměstnanost (1)
Kvalita lékařské péče (1)

Přírodní prostředí a zeleň (33)







Zelené město/ příroda, lesy (11)
Bolevecké rybníky (8)
Parky (6)
Borský park (5)
Smetanovy Sady (2)
Okolí města (1)

Nakupování (26)





nákupní centra (15)
Olympia (5)
Plaza (5)
Tesco (1)

Konkrétní místa ve městě (20)












Americká (5)
Bory (3)
Andělíček (3)
Nemocnice (2)
Sady Pětatřicátníků (1)
Anglické nábřeží (1)
Dům hrůzy (1)
Výstaviště (1)
Západočeské muzeum (1)
Knihovna (1)
Loosovy interiéry (1)

10

Plzeňské osobnosti (16)











Gott (4)
Skupa (Spejbl a Hurvínek) (3)
Limberský (2)
Švejk (1)
Kájínek (1)
Horníček (1)
Sutnar (1)
Trnka (1)
Tyl (1)
Straka (1)

Doprava (13)






Tramvaje (6)
Tramvaj č. 4 (1)
Městská hromadná doprava (1)
Skvělá dostupnost MHD (2)
Trolejbusy (3)

Gastronomie (10)





Kavárny a čajovny (6)
Gastronomie (2)
Výborné hospody (1)
Indická restaurace (1)

Negativní prvky image města Plzně (30)
















Každodenní dopravní zácpy (kolony, krátké intervaly semaforů) (8)
Hluk (2)
Hektický život, mnoho lidí (3)
Bezdomovectví (3)
Odpadky (2)
Špinavé chodníky (2)
Kriminalita/ bezpečnost (2)
Průmyslové šedé město (1)
Přeplněná MHD (1)
Málo parkovacích míst (1)
Agenturní pracovníci (1)
Nekvalitní voda (1)
Xenofobie (1)
Nevzhledná Borská pole (1)
Hluk sanitek (1)
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11.Pozitivní prvky image města Plzně. Absolutní počet odpovědí na otázku, co se vám
vybaví, řekne-li se Plzeň.

Pivo a pivovarská tradice města

512

Centrum vzdělanosti, univerzitní město

254

Sport

235

Kultura

193

Osobní vztah k městu

166

Historie, architektura a kulturní památky

148

Zábava

101

Průmyslové město, průmyslová tradice

85

Poloha města, jeho charakteristiky a
jedinečnosti

74

Přírodní prostředí a zeleň

33

Nakupování

26

Konkrétní místa ve městě

20

Plzeňské osobnosti

16

Doprava

13

Gastronomie

10

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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12.Vnímáte Plzeň jako …. ? Podíl kladných odpovědí v % (odpovědi rozhodně ano a
spíše ano).
0

10
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40
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60

70

80

Historické město
61,9

Moderní město

62,9
26,4

Rušné město

57,3

Otevřené město

72,6

Průmyslové město

71,8

Kreativní město
Romantické město

68,8
47,0

Kulturní město

83,3

Turistické město
Multikulturní město

100

77,0

Dynamické město

Provinční město

90

67,3
50,6

Město piva

97,0

Město sportu

76,3

Bezpečné město

55,9

Čisté město

46,5

Zdravé město

46,3

Pohostinné město

69,0

Přívětivé město

69,6

Atraktivní město

72,3

Přehledné město

74,5

Známé město
Město, které si musí každý zamilovat

89,8
51,1

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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13. Jak hodnotíte město Plzeň podle následujících kritérií? Jak jste
spokojen/a?

Vzhled, upravenost a čistota města

59,0

Kvalita životního prostředí (ovzduší, zeleň apod.)

57,8

Bohatá historie města a pamětihodnosti

79,4

Komunitní život a přívětivost obyvatelstva

56,9

Městská hromadná doprava a parkovací možnosti

62,1

Nabídka a dostupnost bydlení

54,9

Nabídka vzdělávacích možností

86,6

Nabídka pracovních příležitostí

Nabídka podnikatelských příležitostí

69,2

44,4

Nabídka stravovacích možností

Nabídka ubytovacích možností

78,7

62,4

Nabídka komerčních služeb a maloobchodu

70,4

Nabídka sociálních služeb (sociální péče,
zdravotnictví)

72,7

Nabídka kulturních možností

83,1

Nabídka sportovních možností

Kvalita veřejné správy ve městě

Informovanost o dění ve městě

77,9

57,3

62,4

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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14.Pohlaví respondentů

muž

43,9

žena

56,1

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

15.Žijete v Plzni trvale?

Ano

29,6

Ne, pobývám zde přechodně

Ne, pravidelně do města dojíždím

38,0

32,4

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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16.Jaký je váš vztah k Plzni? Je možné více odpovědí. Podíl odpovědí v %.
Bydlím zde rád/a

42,2

Město se mi líbí

46,3

Zajímám se o problémy města

17,5

Problémy města a jeho rozvoj se mě
osobně dotýkají
Občansky nebo politicky se angažuji ve
prospěch města

12,9

2,9

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931

17.Z jakých zdrojů se nejčastěji dovídáte o tom, co se v Plzni děje? Je možné více
odpovědí. Podíl respondentů v %.

Internet/ sociální sítě

Radniční listy

91,7

4,8

Veřejné reklamní plochy (např. na
zastávkách MHD)
Denní tisk

49,2

15,9

Televize a rozhlas

29,3

Od kolegů, známých nebo příbuzných

Z jiných zdrojů

63,9

9,1

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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18.Kde se nachází místo vašeho trvalého bydliště?

Město Plzeň

20,6

Okolí Plzně (Plzeňská aglomerace)

10,8

Jinde v Plzeňském kraji

24,7

Karlovarský kraj

10,3

Ústecký kraj

7,4

Jihočeský kraj

Praha

Jiný kraj ČR

8,6

4,7

12,8

Zdroj: vlastní zjištění, 2017, n= 931
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