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1 Úvod 
Předkládaná zpráva je výstupem z projektu Kvalitativní analýza pocitu bezpečí ve vybraných 

obcích Plzeňského kraje, který pro Krajský úřad Plzeňského kraje realizovalo Centrum 

aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) při Katedře antropologie Fakulty 

filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zpráva obsahuje závěry kvalitativního výzkumu, 

který přímo navazuje, rozvíjí a interpretuje výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, 

realizovaného CAAT v roce 2011 a předloženého ve zprávě Analýza pocitu bezpečí občanů 

vybraných obcí Plzeňského kraje (Toušek a Hejnal 2011). Z tohoto důvodu doporučujeme 

níže uvedené závěry nahlížet v kontextu předchozí zprávy, na kterou se v textu odvoláváme. 

Kvalitativní výzkum, stejně jako předchozí dotazníkové šetření, byl realizován celkem v devíti 

obcích Plzeňského kraje, a to jmenovitě v Blovicích, Domažlicích, Kralovicích, Přešticích, 

Rokycanech, Stříbře, Sušici, Tachově a v Železné Rudě.  

Hlavní cíle výzkumu, provedeného prostřednictvím zaměřovaných (fokusních) skupin (viz 

část Metodologie), byly následující: 

• Interpretovat výsledky kvantitativního šetření z roku 2011. 

• Odhalit manifestní proklamace respondentů. 

• Analyzovat motivace a faktory ovlivňující proklamované názorové postoje.  

• Rozvinout vybraná témata do hloubky.  

• Určit konkrétní příčiny deklarovaného strachu z kriminality a rozlišit mezi faktory 

celospolečenskými a lokálně specifickými. 

• Zaměřit se na dílčí kategorie veřejného pořádku, jejich vnímání a hodnocení ve 

vztahu ke kriminalitě a životu v obci. 

• Objasnit vztah mezi sociálními problémy a kriminalitou, resp. strachem z kriminality.  

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem respondentům, kteří se zúčastnili fokusních 

skupin. Dále děkujeme za pomoc Mirce Nováčkové, Petře Bartákové, Anně Beckové a Olině 

Džujalové a dalším studentům, kteří nám při realizaci projektu pomáhali.  

1.1 Teoreticko-konceptuální ukotvení výzkumu  
Základním analytickým konceptem při studiu vnímání kriminality a pocitu bezpečí, který je 

rovněž výchozím bodem této analýzy, je tzv. fear of crime, tj. strach či pocit ohrožení 
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z kriminality. Strach z kriminality bývá nejčastěji definován jako „emocionální reakce na 

kriminální jednání či na symboly s kriminalitou spojené“ (Ferraro 1995:XIII). Nicméně 

uplatňují se různé definice tohoto konceptu a hlavně i jeho různé operacionalizace pro různé 

účely. Vanderveen (2006) v této souvislosti konstatuje, že z uvedeného důvodu je nutné 

chápat tento termín spíše jako zastřešující pro celou řadu různých konceptů a způsobů jejich 

měření, které se ke vnímání kriminality vztahují. 

V souladu s výše uvedeným chápeme strach z kriminality jako mnohovrstevný 

koncept, který zahrnuje percepci „kriminality“ na různých úrovních a zkoumá ji různými 

způsoby. Při konceptualizaci strachu z kriminality pro účely dotazníkového šetření, které 

jsme v Plzeňském kraji realizovali v roce 2011 (Toušek a Hejnal 2011), jsme vyšli z modelu 

strachu z kriminality od Ferrara a Grangeho (1987), jenž jsme pro potřeby šetření mírně 

upravili. Z logiky věci jsme tento model respektovali i v navazujícím kvalitním výzkumu, jehož 

výsledky prezentujeme v této zprávě, avšak s tím, že jej následně při interpretaci výsledků 

výzkumu kriticky reflektujeme a hodnotíme jeho užitečnost. Tento model blíže ilustruje 

následující schéma.  

Graf 1: Operacionalizace konceptu strachu z kriminality pro účely šetření  

 Typ percepce 

 Kognitivní  Afektivní 

 (i) Racionální (úsudky) (ii) Významová (hodnoty) (iii) Emocionální 

Úroveň 

v kontextu 

kriminality 

A. Vnímání rizik 
B. Posuzování kriminality jako 

„problému“ 
C. Strach z kriminality 

Indikátory 

Subjektivní pocit 

pravděpodobnosti 

viktimizace, ohrožení 

kriminalitou 

Subjektivní posuzování vývoje 

kriminality; znepokojení 

kriminalitou 

Strach z jednotlivých trestných 

činů; strach v noci na ulici a 

doma 

 

Základem uvedeného modelu jsou tři způsoby percepce: (i) racionální, (ii) významová a (iii) 

emociální.  Zatímco racionální percepce je odrazem kognitivních procesů, emociální naopak 

afektivních. Významová rovina vnímání je pak ovlivňována oběma typy procesů. Kognitivním 

úsudkům v kontextu percepce samotné kriminality odpovídá rovina (A) vnímání rizik 
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viktimizace, kterou můžeme měřit např. pomocí indikátoru v podobě subjektivního pocitu 

pravděpodobnosti viktimizace. Afektivně emocionálnímu typu percepce na straně druhé, 

odpovídá dimenze (C) samotného strachu z kriminality, strachu, který nemusí mít racionální 

opodstatnění, tj. může existovat bez ohledu na pravděpodobnost viktimizace. V takovém 

případě se v kriminologii mluví o tzv. „paradoxu strachu z kriminality“.1 A konečně prostřední 

(B) významová percepce odkazuje k přisuzovaným hodnotám kriminalitě, resp. posuzování 

kriminality jako sociálního problému, který můžeme měřit např. v podobě znepokojení mírou 

kriminality ve společnosti a jejího vývoje. Tento představený analytický model je samozřejmě 

modelem ideálně-typickým, to znamená, že je ze své podstaty nutně reduktivní. S ohledem 

na to, že předkládána zpráva je výstupem z kvalitativního šetření, jehož cílem nebylo měření 

strachu z kriminality, ale reflexe významů, které jsou s ním spojované, a důvodů, které jej 

vytvářejí, snažíme se představený model v návaznosti na předchozí dotazníkové šetření 

kriticky reflektovat a hodnotit i jeho platnost a užitečnost v sociální praxi.   

Definice a operacionalizace konceptu strachu z kriminality by ovšem nedávala smysl, 

pokud bychom zároveň nevymezili to, co jsme v rámci šetření chápali, a co v této zprávě 

označujeme pojmem kriminalita. Z hlediska institucí formální sociální kontroly se kriminalitou 

téměř výlučně rozumí pouze jednání, které je definované právním systémem jako trestný čin 

nebo přestupek (jednání mala prohibita). Jedná se tedy o tzv. legální definici kriminality. 

Problém této definice je očividný – to, co je právním systémem definované jako kriminální, se 

mění v čase, prostoru. Stejně tak legální definice kriminality nezohledňuje aktérské chápání 

tohoto fenoménu, které je zpravidla velmi odlišné. Proto se pro účely prezentované analýzy, 

vycházející z pozic kriminologie ve smyslu sociální a nikoli právní vědy, kontextuálně 

přikláníme k sociální, resp. konsensuální definici kriminality. Ta za kriminalitu pojímá vše, na 

čem se společnost shoduje, že působí sociální újmu a je zločinné2 (jednání mala in se) bez 

ohledu na to, zda tak to tak legální systém definuje či nikoli (viz např. Hagan 1994:8–17; 

Lanier and Henry 2004:18–37).3 Jinými slovy, za kriminalitu v tomto textu označujeme to, co 

jako kriminalitu chápali naši respondenti, jakkoli jejich chápání kriminality podrobujeme vnější 

analýze a reflexi.  

                                                
1 Příkladem takového paradoxu může být např. skutečnost, že ženy vykazují vyšší míru strachu z násilně 
trestných činů než muži, ačkoliv je u nich nižší míra pravděpodobnosti, že se jejich obětí stanou.  
2 Ne náhodou byl z trestního zákona v České republice odstraněn pojem zločin, jehož sémantické pole zahrnuje 
mravní hodnocení, aby byl nahrazen pro účely legálního systému neutrálnějším pojmem trestný čin. 
3 Zde se nutně dopouštíme určitého zjednodušení a problematika konsensuální definice je složitější.  
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Vedle pojmu kriminalita v tomto textu používáme rovněž termín veřejný pořádek. Je 

třeba upozornit na to, že se jedná o poněkud problematický pojem, který není v českém 

právním sytému definován, jakkoli se na něho právní normy odvolávají. Zákon o přestupcích 

(č. 200/1990 Sb.)., stejně tak jako jednotlivé vyhlášky samospráv, tento termín nijak 

nevymezují; případně ho definují kruhem a za přestupek proti veřejnému pořádku označují 

to, co je v rozporu s veřejným pořádkem. Z hlediska implicitního a konvenčního významu je 

za veřejný pořádek zpravidla považován široký a neohraničitelný soubor norem, jejichž 

překročení je chápané jako narušení sociálního řádu společnosti, které z pohledu institucí 

formální i neformální sociální kontroly může konstituovat krimogenní stav, kterému je třeba 

předcházet. Přes uvedenou problematičnost jsme veřejnému pořádku v provedeném 

výzkumu věnovali prostor, a to hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, jde o centrální pojem 

recentního proudu community policing, pro potřeby kterého byl výzkum realizován. Za druhé, 

naším úmyslem bylo zjistit, jak veřejný pořádek chápou samotní aktéři.  

1.2 Metodologie 
S ohledem na stanovené cíle šetření byly za nástroj vytváření dat zvoleny tzv. zaměřované 

skupiny (focus groups).4 Zaměřované skupiny jsou kvalitní technikou, při které vede 

výzkumník – moderátor diskusi nad specifickým tématem s více respondenty, zpravidla šesti 

až dvanácti najednou. Tato metoda je vhodným nástrojem pro získání velkého množství 

kvalitativních dat v relativně krátkém čase. Lze jí efektivně využít v aplikovaných (a 

neaplikovaných) výzkumných projektech, které mají úzce a konkrétně vymezené téma, se 

kterým má cílová populace osobní zkušenost a tuto zkušenost dokáže zprostředkovat 

verbálně či skrze různé projektivní techniky během částečně strukturované diskuse. 

Mezi hlavní přednosti fokusních skupin patří tzv. skupinová dynamika, která se vytváří mezi 

respondenty během vzájemné sociální interakce – diskuse a která je stimuluje k výpovědím. 

Dále jsou fokusní skupiny metodou, které nelze upřít výhodu zjevené validity a interní 

triangulace. Toho je dosahováno prostým faktem, že se jedná o skupinový rozhovor, v rámci 

něhož zaznívají vzájemně názory od několika respondentů najednou. Vyjevuje se tak různá 

míra shody a odlišností v postojích a názorech, čímž dostává výzkumník-moderátor 

okamžitou zpětnou vazbu, která mu umožňuje vytvářet a kontrolovat významy konceptů a dle 

toho adekvátně zaměřit své další otázky, případně je jinak formulovat. U individuálních 

                                                
4 V českém jazykovém prostředí též fokusní skupiny.  
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rozhovorů tak může činit pouze ad post při konfrontaci jednotlivých výpovědí během analýzy 

dat, v případě dotazníkového šetření vůbec. Naopak jistou nevýhodou této techniky, kterou 

je třeba mít na paměti při interpretaci výsledků, je názorová polarizace respondentů a 

adaptace rolí v důsledku interakce v rámci sociální skupiny (blíže k metodě viz např. Merton, 

Lowenthal, a Kendall 1990; Morgan 2001; Toušek 2007).  

V rámci šetření bylo provedeno v dubnu až květnu 2013 celkem 9 zaměřovaných 

skupinových diskuzí v délce přibližně 120 minut každé z nich, kterých se zúčastnilo úhrnem 

72 respondentů. Tj. v každém vybraném městě byla realizována jedna diskusní skupina, což 

ve svém důsledku může mít vliv na nižší reliabilitu získaných dat. Výběr respondentů byl 

založen na tzv. účelovém výběru, který je nejpoužívanějším přístupem ke konstrukci vzorku 

v kvalitativním výzkumu (srov. Given 2008:697) a jenž je založen na výběru kritérií, která by 

měli respondenti pro účely daného výzkumu splňovat. Tato kritéria vychází z odborného 

názoru výzkumníka na to, kolik a jakých respondentů bude zahrnuto do výběru (Bernard 

2006:145). Konkrétními kritérii v tomto případě byly: trvalé bydliště v obci, pohlaví a věkový 

rozptyl respondentů starších 18 let v rámci každé skupiny. Složení skupin a vybrané 

charakteristiky respondentů jsou uvedeny v příloze 5.1 na konci této zprávy.  

Tabulka 1: Rozpis provedených fokusních skupin  

Město Datum konání skupiny Počet respondentů  

Blovice 18. 04. 2013 8 

Domažlice 17. 04. 2013 8 

Kralovice 24. 04. 2013 8 

Přeštice 25. 04. 2013 8 

Rokycany  16. 05. 2013 8 

Stříbro  09. 05. 2013 8 

Sušice 15. 05. 2013 8 

Tachov 14. 05. 2013 8 

Železná Ruda 22. 05. 2013 8 

 

Základní součástí každé fokusní skupiny je předem připravený moderační scénář (osnova), 

dle kterého je diskuse vedena a strukturována do jednotlivých tematických oblastí 

pokrývajících zkoumaný problém. Osnova, která byla použita v realizovaném kvalitativním 

výzkumu, vychází ze zjištění dosažených v rámci zmiňovaného kvantitativního 
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dotazníkového šetření v obcích Plzeňského kraje (Toušek a Hejnal 2011) a je součástí příloh 

této zprávy.  

Ze všech provedených diskusí v devíti městech byl pořízen zvukový záznam, který 

byl následně přepsán a dále analyzován za využití programu MAXQDA. Základním 

postupem analýzy kvalitativních dat je tzv. kódování, kterým je rozuměn proces, při kterém 

jsou jednotlivým segmentům dat (v tomto případě přepisům diskusí) přiřazovány kódy 

(značky, indexy) zastupující významy těchto segmentů dat. V nich jsou výzkumníkem 

hledány a abstrahovány pravidelnosti, z nichž vycházejí následné interpretace. Při kódování 

dat bylo využito deduktivního hierarchického kódování a priori vycházejícího z použité 

osnovy, resp. ze zjištění z dříve provedeného kvantitativního výzkumu.  

2 Dílčí zjištění a jejich interpretace  
V následující části této zprávy uvádíme hlavní zjištění, kterých bylo na základě provedených 

skupinových diskuzí a jejich analýzy dosaženo. Struktura tohoto oddílu se přidržuje podoby 

moderačního scénáře a do značné míry i zprávy z kvantitativního šetření provedeného v 

roce 2011. Nejprve jsou vždy ke každému dílčímu tématu uvedeny zobecňující poznatky, 

resp. interpretace vytvořených dat, zasazené případně do širšího kontextu s pokusem o 

jejich analytické uchopení.  Ty jsou následně, pokud to dílčí téma a získaná data umožňují, 

vztaženy na konkrétní obce, ve kterých byl výzkum realizován, a ilustrovány vybranými 

citacemi respondentů. Všechny zde uváděné citace respondentů jsou převedeny do 

spisovného jazyka a stylisticky upravené tak, aby byly lépe srozumitelné a čitelné. Dle 

etických standardů je zároveň anonymizujeme.  

2.1 Vnímané sociální problémy 
V úvodní části skupinových diskuzí byla před partikulárními tématy kriminality a veřejného 

pořádku věnována pozornost i tomu, jakým způsobem nahlížejí respondenti v obecné rovině 

na život v obci. Cílem bylo dát problém (strachu) kriminality do celkového sociálního 

kontextu, resp. zjistit, zda je toto téma spontánně respondenty vnímáno a řešeno, nebo je 

s ohledem na ostatní problémy spojené s životem v obci podružné. Ve většině měst (s 

výjimkou Stříbra a Rokycan) se respondenti shodovali na tom, že s ohledem na velikost 

populace se jedná o klidné obce, v nichž nejsou ve srovnání s jinými městy žádné závažnější 

problémy. Na druhou stranu však zastávali názor, že celková společenská situace se 

v České republice zhoršuje, dochází k erozi mezilidských vztahů projevujících se lhostejností 
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a nevšímavostí k okolí, politickému marasmu, a dále k eskalaci sociálních problémů, které 

jsou způsobeny zejména zhoršující se ekonomickou situací a migraci tzv. nepřizpůsobivých 

obyvatel. Tyto problémy pak mohou dle nich vést i k růstu kriminality.  

Já vidím jako největší problém to, že se lidi začínají bát, zvyšuje se lhostejnost, a když někdo 

třeba upadne na zem, tak mu ani nepomůžou, protože se bojí. Zvedá se nedůvěra ve státní 

orgány a v systém, v který věříme, třeba i volby do zastupitelstva. Všeobecně, je nechci říct blbá 

nálada, protože ten termín nemám ráda, ale nedůvěra ve společnost a nedůvěra mezi lidmi. (M. 

K., Rokycany)  

Nejčastěji zmiňovaným problémem ve všech obcích, vyjma Rokycan, byla nezaměstnanost. 

Ta byla akcentována daleko silněji než kategorie „politická situace“, kterou respondenti 

nejčastěji jmenovali v dotazníkovém šetření provedeném v roce 2011. Tento rozdíl samotní 

respondenti vysvětlovali tak, že politická situace na státní i lokální úrovni je sice trápí, ale 

jsou vůči ní do značné míry lhostejní a rezignovaní. Oproti tomu nezaměstnanost je podle 

nich záležitostí, která se jich dotýká daleko bytostněji, musí se s ní individuálně vypořádat, a 

kontinuálně se zhoršuje v důsledku poklesu ekonomiky, zvyšování regionálních rozdílů a 

s tím souvisejícího ekonomického, ale i následného sociálního úpadku některých okresů. Na 

úpadek dříve relativně prosperujících okresů a centralizaci pracovních příležitostí, případně i 

dostupnosti služeb, reagovali v souladu se statistikami nezaměstnanosti zejména 

respondenti v Sušici, Stříbře, Tachově a Železné Rudě. Opačně tomu bylo v Rokycanech,  

 V některých městech, mezi něž patřily právě Rokycany, rovněž Domažlice a Stříbro, 

byl jako konkrétní sociální problém jmenován vznik ubytoven, které na sebe vážou migraci a 

následný růst sociálního napětí v obci. Ubytovny byly chápany jako zdroj přílivu 

„nepřizpůsobivých obyvatel“ (rozuměj cizinců a Romů) z jiných měst, ale také jako 

nepřiměřený zdroj zisku jejich vlastníků, plynoucí ze státního rozpočtu. V názorech 

respondentů byly ubytovny a přistěhovalectví z jiných obcí automaticky spojovány s růstem 

kriminality a problémy v oblasti veřejného pořádku, jakkoli žádný z respondentů neměl 

žádnou osobní negativní zkušenost. Jejich zkušenosti vycházely ze zprostředkovaných 

názorů známých a z mediálních zpráv (viz dále).  

Vnímání a obecné postoje k životu v jednotlivých obcích byly následující:  

1. Blovice. Respondenti vyjadřovali velkou spokojenost s životem v obci a žádné 

konkrétní problémy neuváděli, vyjma nákladní dopravy zatěžující obec v důsledku 

chybějícího obchvatu. Kriminalitu a veřejný pořádek na lokální úrovni nepovažovali 

prakticky vůbec za problém.  
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2. Domažlice. Účastníci skupinové diskuse v Domažlicích vyjadřovali celkovou 

spokojenost s životem ve městě, avšak někteří z nich upozorňovali na stagnaci 

rozvoje města, zvyšující se nezaměstnanost a vznik nových ubytoven ve městě. 

Ubytovny dle nich na sebe vážou migraci problémových skupin obyvatel. Z dalších 

problémů, které se dotýkají tématu kriminality a veřejného pořádku, jmenovali výrobu 

a distribuci drog.  

3. Kralovice. Kralovice byly, stejně jako například Blovice, vnímané jako malé město 

bez výraznějších problémů, avšak s tím rozdílem, že někteří respondenti vyjadřovali 

znepokojení nad celkovou společenskou situací na celostátní úrovni, která má své 

dopady i na lokální úrovni. Dále někteří z diskutujících reflektovali dva „nedávné“ 

konkrétní případy trestné činnosti (loupežné přepadení, pokus o znásilnění), které se 

v Kralovicích událi, a které jejich negativní postoje utvrzovali.  

4. Přeštice. Stejně tak, jako v případě Blovic, si respondenti stěžovali zejména na 

dopravu a chybějící obchvat směrem na Klatovy. Někteří z nich dále zmiňovali drogy, 

a rovněž stagnaci rozvoje města ve srovnání s nedalekými Dobřany. 

5. Rokycany. Rokycany byly respondenty vnímány jako město, které dokáže těžit ze 

své strategické polohy a dostupnosti. Díky tomu dle nich zde není takový problém s 

nezaměstnaností jako v jiných obcích. Na druhou stranu bylo v rámci provedené 

skupinové diskuze silně akcentováno téma Romů, které se táhlo napříč diskusí a 

ovlivňovalo názory a postoje ve vztahu ke kriminalitě, veřejnému pořádku, resp. 

obecně situaci ve městě.  

6. Stříbro. Na úrovni obecných sociálních problémů byla ve Stříbře zmiňována zejména 

nezaměstnanost a dále „romská problematika“, která stejně jako v Rokycanech 

ovlivňovala celkový průběh skupinové diskuse. Úhrnem lze konstatovat, že ve vztahu 

ke kriminalitě a veřejnému pořádku byli respondenti v tomto městě nejvíce kritičtí ze 

všech, čímž se potvrdili výsledky dotazníkového šetření z roku 2011.  

7. Sušice. Z obecných problémů respondenti v Sušici nejvíce vyzdvihovali stagnaci až 

úpadek města, potažmo sušického mikroregionu. Prvotní kořeny toho dle nich sahají 

hlouběji do historie, kdy byl zrušen okres Sušice a správní působnost přenesena do 

Klatov. Tento proces byl urychlen po roce 1989 a završen v roce 2008, kdy došlo 

k definitivnímu zastavení výroby v místní sirkárně, která je stále vnímána jako symbol 

města. V této souvislosti považovali respondenti za největší problém ve městě 
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nezaměstnanost. Z pohledu kriminality a veřejného pořádku upozorňovali na 

rozšířené užívání drog.  

8. Tachov. Obdobné postoje ve vztahu k ekonomické situaci města vyjadřovali 

účastníci skupinové diskuse v Tachově. Rovněž vnímali jako největší problém 

stagnaci regionu a nezaměstnanost. To dle nich v důsledku vede k vylidňování 

Tachova a emigraci mladých lidí do jiných částí republiky. Dalším silně pociťovaným 

handicapem byla špatná dostupnost služeb, zejména v oblasti zdravotnictví, což je 

způsobeno a násobeno geografickou izolovaností Tachova a jeho vzdáleností od 

krajského města Plzně.   

9. Železná Ruda. Stejný pocit geografické a hospodářské izolovanosti pociťovali 

z objektivních důvodů i obyvatelé Železné Rudy, kteří se fokusní skupiny zúčastnili. 

Za největší problém též považovali nezaměstnanost, která je dle nich do značné míry 

způsobena poklesem cestovního ruchu a změnou jeho charakteru, kterým rozuměli 

přeměnu Železné Rudy na ryze tranzitní lokalitu. Na druhou stranu se respondenti 

jednoznačně shodovali v tom, že v poslední dekádě došlo v Železné Rudě k velmi 

pozitivním změnám v oblasti veřejného pořádku a kriminality (viz dále), přičemž 

v souladu s výsledky předchozího dotazníkového šetření se k této problematice 

stavěli ze všech respondentů z ostatních měst zahrnutých do výzkumu.  

2.2 Vnímání kriminality obecně    
Kriminalita či veřejný pořádek ve smyslu endemického problému, který by občany 

sledovaných obcí výrazněji trápil, nebyl v diskusních skupinách, vyjma dále uvedených 

výjimek, příliš akcentován. Jednotlivé obce byly chápány s ohledem na svou velikost a 

geopolitický význam jako klidné lokality, kde se „všichni“ znají, a pokud dochází k páchání 

nějaké kriminality, ví se rychle, kdo jí má na svědomí, nebo jde o pachatele, kteří nežijí 

v obci. Výjimkou v tomto případě bylo Stříbro a Rokycany, které byly respondenty vnímané 

problematičtěji a byla v nich vyjadřovaná nespokojenost s veřejným pořádkem a drobnou 

kriminalitou (viz dále). Tyto výsledky jsou i v souladu s hodnotami naměřenými 

v kvantitativním dotazníkovém šetření. V kontextu uvedeného, byla kriminalita (a veřejný 

pořádek), vyjma uvedených dvou měst, vnímána jako důležité téma, které je třeba řešit 

zejména na celostátní úrovni, ale nejedná se o nejzávažnější problém, se kterým se na 

lokální úrovni setkávají. Tím byla spíše, jak jsme zmínili výše, nezaměstnanost (opětovně 

vyjma Rokycan).  
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Tady [v Blovicích] byl tenkrát akorát ten případ s auty. Byla tu nějaká parta ze Strakonic… 

Nevím, myslím ze Strakonic, alespoň se to tenkrát říkalo. Ta kradla auta. Ukradli nějaké Oktávky 

na sídlišti. (Blovice).  

Ono to je tím, že lidi tady [v Blovicích] se pořád přeci jenom mezi sebou znají. Proto je tu větší 

klid. Když jsou někde pořád nový lidi […], tak tam chybí soudržnost. (Blovice) 

Já si myslím, že tady se lidi více znají. Takže hned vědí, že když někdo něco ukradne, tak to byl 

„Pepíček“.  (Kralovice) 

Já si myslím, že tady v Tachově to není tak špatné oproti ostatním městům, protože je to malé 

město a skoro všichni se tu znají. Navíc tady nic a nikdo není.  Tachov je mrtvé, vylidněné město, 

takže tu není ani vandalismus, který bývá třeba při nějakých akcích. (Tachov).  

Je tady spousta lidí, kteří nejsou zrovna takový, že by se přizpůsobili, ale žije se mi tady poměrně 

dobře, žiju tady velice rád…, jsem poměrně spokojený. (Stříbro).  

…znám lidi, který bydlí blízko ubytoven, a ti říkají, že tam není vůbec možné bydlet. Jsou tam 

nešťastný, protože ti lidé, co tam jsou, jsou neukotvený. Nežijí jako doma, ale žijí tam jako na 

ubytovně. To znamená, že tam je hluk, bordel. Nemají k tomu místu vztah, za čas ho vybydlí a 

půjdou zase dál. (Rokycany). 

Na základě získaných kvalitativivních, ale i předešlých kvantitativních dat, lze jednoznačně 

dospět k závěru, že vnímání kriminality je obecně odvozeno primárně od dvou faktorů: (1) 

velikosti města a (2) sociální situace ve městě a zní plynoucí „nálady“ mezi obyvateli, a to 

bez ohledu na „reálný“ nápad kriminality. Kriminalita (a veřejný pořádek) je logicky vnímaná 

jako problém ve sledovaných obcí výrazně méně, než je tomu ve větších městech, kde jsme 

měli možnost podobné výzkumy realizovat (např. Plzeň, Pardubice, Sokolov). Příkladem 

mohou být dvě nejmenší obce, ve kterých výzkum probíhal - Železná Ruda a Blovice. 

Respondenti z těchto obcí se jednohlasně shodovali v tom, že z pohledu kriminality nebo 

veřejného pořádku se jedná o obce, ve kterých se žádné problémy nevyskytují.  

Nezávisle na velikosti obce je vnímání kriminality ovlivněno místní sociální situací. Na 

příkladu Rokycan a Stříbra, kde účastníci diskusí vyjadřovali znepokojení ve vztahu k pocitu 

bezpečí, se jednoznačně ukazuje, jaký vliv na vnímání toho, co respondenti chápou jako 

kriminalitu, mají na svědomí nenávistné postoje vůči Romům, které v poslední době v České 

republice eskalují.5 Lapidárně řečeno, v těch lokalitách, ve kterých žijí Romové, dochází 

automaticky ke zvýšení strachu z kriminality, a to bez ohledu na to, zda je v místě zvýšená 

                                                
5 V analytické rovině lze tyto postoje označit za rasistické, jak dále i činíme.  
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kriminalita nebo není.6 Naopak v těch obcích, ve kterých je romská populace málo početná, 

nahlížejí lidé kriminalitu a veřejný pořádek pozitivněji s argumentací, že to u nich není jako v 

„Chomutově nebo Mostě“, bez ohledu na, že je např. jejich město a okolí spojováno, ať už 

oprávněně či nikoli, se zvýšenou výrobou a distribucí drog (viz Sušice, Domažlice), nebo 

prostitucí (Železná Ruda).7   

 V této souvislosti se oproti provedenému kvantitativnímu šetření z roku 2011, které 

daný vztah z podstaty své metodologie, ale i období realizace, odhalit nemohlo, výrazněji 

vyjevoval vliv médií na aktérské vnímání kriminality. Respondenti velmi často při argumentaci 

na podporu svých postojů používali mediálně konstruovaných kauz „romské kriminality“. 

Uchylovali se k příkladu severních Čech a tzv. nepokojům ve Šluknovském výběžku, 

splňujícím veškerá kritéria morální paniky.8 Příkladu severních Čech a „nepřizpůsobivých 

obyvatel“ (rozuměj Romů) používali respondenti při argumentaci v tom smyslu, že: 

1. Situace v jejich městě je zcela odlišná a jsou na tom lépe (Blovice, 

Přeštice, Železná Ruda, Tachov, Kralovice, Sušice), protože tam nežijí 

„nepřizpůsobivý obyvatelé“, anebo tam žijí, ale je jich málo a jsou to 

„starousedlíci“, které respondenti znají.  

2. Situace v jejich městě je sice odlišná, ale objevují se náznaky (nové 

ubytovny, migrace), které by mohly vést ke změně do budoucna 

(Domažlice), což respondenty znepokojuje. 

3. Situace v jejich městě se severním Čechám blíží (Rokycany, Stříbro).  

Shrneme-li uvedené obecné postoje ke kriminalitě a veřejnému pořádku, můžeme 

konstatovat, že vyjma velikosti obce, jsou primárně názory lidí na danou problematiku 

utvářeny rasistickými postoji vůči Romům, které významným způsobem posilují média 

nastolováním určité agendy, konstruující morální paniku. Z logiky dané argumentace byla 

proto ze sledovaných měst otázka bezpečnosti negativně vnímána nejvíce ve Stříbře a 

Rokycanech. Naopak v těch městech, kde Romové nežijí, nebo jich žije málo, tomu bylo 
                                                
6 Extrémním příkladem je malé město Rotava, ve kterém jsme realizovali kvantitativní šetření obdobného 
zaměření jako v Plzeňském kraji v roce 2011, a kde jsme zaznamenali nejvyšší hodnotu indexu strachu 
z kriminality, přestože je zde nápad trestné činnosti zcela zanedbatelný.   
7 Často opakovaným argumentem ze strany respondentů v daných případech je, že jsou to věci, které nejsou 
„vidět“, viz dále.  
8 Morální panika je koncept/teorie spojovaná se  Stanley Cohenem (2002), kterou se v kriminologii - 
zjednodušeně řečeno - označuje mediálně zveličená a dezinterpretována událost, za jejíž zdroj původu jsou 
označeni tzv. folk devils (obětní beránci, tj. např. emigranti), a na kterou reagují instituce formální sociální kontroly 
nepřiměřeným represivním způsobem a zpětně tak posilují paniku ve společnosti.   
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přesně naopak, a i samotní respondenti to racionálně zdůvodňovali tím, že u nich 

„nepřizpůsobiví obyvatelé“ nežijí. Obdobnou roli „folk devils“, avšak zdaleka ne tak silně, 

sehrávali pracovní migranti žijící na ubytovnách a obecně cizinci.   

Dalším faktorem, jenž do jisté míry ovlivňoval celkový pohled na kriminalitu a 

bezpečnost v některých obcích, byla drogová problematika. Ta však byla vztahována pouze 

na úroveň pouličních uživatelů drog, s nimiž se respondenti setkávají ve veřejném prostoru, 

a nikoli výrobců a distributorů, se kterými do styku nepřicházejí, a proto v nich strach 

nevyvolávají. Problematika drog byla zmiňována zejména v Sušici, ale též v Domažlicích (viz 

dále).  

2.2.1 Vnímání kriminality v prostoru a čase  

Z hlediska obecného vnímání kriminality a jejího vývoje v čase je potřeba rozlišit, jak ostatně 

upozorňovali i respondenti, a jak vyplývá z výše uvedeného, zda je myšlena kriminalita na (1) 

celostátní úrovni, nebo (2) lokální úrovni. V prvním případě panovalo napříč všemi 

zkoumanými městy jednoznačné přesvědčení v tom, že kriminalita v České republice 

v posledních letech stoupá, a to bez ohledu na statistiky trestné činnosti, které vykazují opak. 

Toto přesvědčení je v souladu s výsledky dřívějšího dotazníkového šetření a je stabilním 

ukazatelem u všech podobných výzkumů.  Při konfrontaci tohoto postoje a hledání důvodů, 

které k němu vedou, bylo argumentováno, že jde o důsledek vlivu médií, z nichž lidé 

získávají informace a na jejichž základě si vytvářejí obraz o kriminalitě na celostátní úrovni. 

V této souvislosti účastníci diskusí spontánně zdůrazňovali, že se však jedná o zkreslený 

obraz reality v důsledku nadreprezentace určitých typů událostí. Nicméně racionální vědomí 

mediální konstrukce kriminality paradoxně neměnilo jejich vlastní přesvědčení a chování 

v každodenním životě. Tento rozpor vystihl jeden z respondentů z Přeštic následovně:   

Já, stejně jako to říkají tady ostatní, si myslím, že jde o mediální masáž. Vezměte si, že lidé, ale i 

já, když si to uvědomím, se chováme někdy tak, že si říkám: „Panebože, vždyť takhle to není“. A 

potom zjistím, že se chovám tak, jak by chtěla televize. Rozumíte mi, oni to do nás hustí. […]. My 

slyšíme o samém neštěstí […] a je to prostě tak, že člověk o tom přemýšlí, protože má nějaké 

„zadní“ vědomí a pak to přenáší do běžného života. (Přeštice)  

Pohled na kriminalitu na lokální, tj. obecní úrovni, se oproti celostátní odlišoval v několika 

aspektech. Za prvé, mezi respondenty nepanovala shoda ohledně hodnocení kriminality a 

jejího vývoje, docházelo k názorové polarizaci napříč městy, ale někde též i mezi účastníky 

fokusních skupin v rámci jednoho města. Jinými slovy řečeno, v některých městech se 

účastníci diskuse shodovali v tom, že úroveň kriminality v jejich obci v posledních letech 
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stoupá (Rokycany, Stříbro), v jiných stagnuje (Blovice, Tachov, Sušice), či dokonce klesá 

(Železná Ruda), zatímco jinde se v této otázce nedokázali jednoznačně shodnout 

(Domažlice, Kralovice, Přeštice) a měli odlišné, někdy protikladné názory. Pokud docházelo 

k názorové polarizaci v rámci skupiny v jednom městě, tak ta souvisela především s věkem a 

genderem. Negativněji vývoj kriminality v obci hodnotili ženy středního věku s rodinou a 

dětmi, pozitivněji naopak nejmladší věkové skupiny a muži, s výjimkou těch s rodinou a 

malými dětmi.  

Já bych řekla, že tady máme klid relativní. To je můj pocit, já osobně se tu cítím relativně 

bezpečně.  Oproti severním Čechám určitě, tam by se bál člověk vyrazit…(Blovice)  

Spíš bych řekla, že se to tu zhoršuje (Domažlice, žena, 22 let)…  Podle mě je to únosné, je to 

v nějakých mezích, právě díky tomu, že Domažlice jsou malé. Mění se to…, ta struktura 

kriminálních činů se asi mění, ale že by se to nějak horšilo, to asi ne. (Domažlice, muž, 62 let)…   

Většinou jde o porušení veřejného pořádku, toho je docela dost. To bylo a bude to pořád. Opilství 

a tak… Lidé se třeba bojí kvůli, tomu, že jsou tady opilci. To je ale všechno přestupek. Ale nějaké 

trestné činy, to si myslím, že tady v Domažlicích, aspoň co já vím, tu žádné velké množství není 

(Domažlice, muž, 58 let).  

No já nevím, ve dvaceti třech letech, jako tady kolega, jsem to [kriminalitu] taky nevnímal. Jsem 

tady od narození, celkem tedy pamatuji, a vidím, že se to tu zhoršuje. (Kralovice, muž 34 let) 

Já si myslím, že taková kriminalita, jako napadení a tak, tak to už tady nebylo…, toho je hrozně 

málo, tou jsou ojedinělé případy. Horší jsou krádeže, to se tady rozvinulo, že se vykrádají sklepy, 

byty… (Přeštice)  

Zhoršuje se to celostátně, hlavně po té amnestii. Tady [ve Stříbře] je to specifické tím, že je tu 

nezaměstnanost, jsou tu přistěhovalci… Určitě se to tady zhoršuje. Hlavně v posledních třech 

letech. Je to každopádně větší a horší a myslím, že lidé se bojí více než dříve. (Stříbro)  

Pocitově se myslím, že je tady bezpečno (Sušice, muž, 45 let). Určitě, třeba v Chomutově nebo 

Mostě…, to se nedá srovnávat. Tady je to asi pořád na stejno (Sušice, muž, 66 let). Mě to také 

přijde pořád stejné… (Sušice, žena, 48 let). Spíše jak se vrací a odcházejí sušické kriminální 

živly, tak to různě kolísá ((Sušice, muž, 45 let).  

Podle mého názoru, ne že bych nějaké zkušenosti měl, je to pořád stejné. Akorát se mění 

skladba té kriminality. Nejdříve se kradla auta, pak nafta, teď jsou to zase drogy. To se mění 

podle situace. (Tachov)  

Tady je kriminalita nízká. Aby tady byla nějaká horší kriminalita, tak to ne. Jo, dají si párkrát za 

rok v hospodě přes držku, občas vykradený sklep, ale jinak nic. Dřív to bylo něco jiného, to tady 

bylo třicet veřejných domů… a šlapky chodily i po ulici. (Železná Ruda)  



Kvalitativní analýza pocitu bezpečí ve vybraných obcích Plzeňského kraje Stránka 17 z 45 

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT ) při Katedře antropologie FF ZČU 
Sedláčkova 15 | 306 14 Plzeň | Tel: 377 635 301 | E-mail: info@caat.cz | http://www.antropologie.org/caat  

 

 

Za druhé, v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření lze nicméně úhrnem konstatovat, 

že na vývoj kriminality na lokální úrovni, vyjma uvedených dvou měst, pohlíželi respondenti 

významným způsobem pozitivněji, než na celostátní úrovni. To bylo vysvětlováno aktéry tak, 

že o kriminalitě na lokální úrovni si vytváří názor na základě osobních zkušeností, případně 

zkušeností svých blízkých a známých, kdežto v druhém případě čerpají informace z médií, 

která problematiku kriminalitu zkreslují tím, že dávají přednost určitým (negativním) 

sdělením. Avšak tato argumentace přestávala být respondenty racionálně používaná 

v situaci, kdy hovořili o konkrétních aspektech kriminality na lokální úrovni, například ve 

vztahu k cizincům na ubytovnách, Romům apod. Přestože neměli vlastní osobní zkušenosti, 

nebo zkušenosti zprostředkované blízkými osobami, jejich postoje byly a priori negativní a 

založené na příkladech a argumentech převzatých z médií či empiricky nepodložených 

domněnkách.  

2.3 Strach z kriminality  
Díky použití specifických projektivních technik v rámci kvalitativního výzkumu se potvrdilo, že 

strach z kriminality má dvě hlavní dimenze projevu, resp. způsoby vnímání a hodnocení – 

emociální a racionální (viz dříve uvedený graf 1). Dle kontextu položených otázek a 

charakteristik jedince se jednoznačně ukazovalo, že vždy jedna z dimenzí převládá, přičemž 

u většiny respondentů to byla racionální dimenze, kterou rozumíme subjektivní posuzování 

„reálné“ míry pravděpodobnosti viktimizace. Jinak řečeno, převažující část respondentů 

posuzovala kriminalitu, resp. jednotlivé kategorie „trestných čin“ podle toho, do jaké míry se 

jich osobně týkaly a do jaké míry považovali za reálné, že jim mohou způsobit osobní újmu. 

Účastníci diskusí proto projevovali větší strach z kategorií kriminality, případně symbolů jí 

asociující, které sice nejsou závažné, ale o kterých se domnívají, že jsou četnější a setkávají 

se s nimi v každodenním životě. V těch případech, kdy převládal emocionální pohled, tj. 

hodnocení kriminality dle míry možné újmy bez ohledu na to, na kolik je tato újma ve vztahu 

ke konkrétní osobě reálná, bylo tomu tak u žen. Tento poznatek odpovídá konstrukci 

genderových rolí v naší společnosti.  

 Ať už se jednalo o strach z kriminality na emocionální či racionální úrovni, tak v obou 

případech se vyjevovaly „tradiční“ paradoxy, které lidé internalizují a reprodukují v rámci 

svého sociálního jednání, třebaže jsou schopni je v některých případech při bližším 

dotazování kriticky reflektovat. Tyto paradoxy, které můžeme nazývat též jako „mýty“ ve 

smyslu obecně přijímaných lidových modelů, tvoří základy toho, co je nazývané jako strach 
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z kriminality. Opakovaně se ukazuje, že postoje lidí ke kriminalitě jsou konstrukcí, jež se 

neodvíjí od stavu kriminality tak, jak jí zachycují a prezentují instituce formální sociální 

kontroly v podobě statistik trestné činnosti (které ovšem můžeme chápat jen jako konstrukci 

jiného řádu), ale jsou odvozeny od sdílených lidových stereotypů a mediálních sdělení, bez 

ohledu na zkušenosti samotných jedinců, se kterými mohou být dokonce v rozporu. Mezi tyto 

tradiční paradoxy, resp. mýty patří především následující:  

A. Míra viktimizace žen je vyšší než u mužů  

Ženy vykazovaly vyšší míru strachu z kriminality a na rozdíl od mužů přijímaly 

v některých městech i reálná opatření ke zvýšení pocitu svého bezpečí: vyhýbání se 

určitým místům v noci, doprovázení, pořízení obraného spreje apod. Rovněž 

pozitivněji hodnotily jakékoli formy sociální kontroly, včetně činnosti Policie České 

republiky a obecní policie9.  Naopak muži vykazovali nižší míru strachu z kriminality, 

jakkoli na rozdíl od žen měli větší osobní zkušenosti s viktimizací. Zhruba každý třetí 

z nich se stal někdy obětí fyzického napadení ve veřejném prostoru, ale přesto 

neuváděli žádné nebo minimální obavy z pohybu v noci na ulici, na rozdíl od žen, 

které tuto zkušenost neměly.  

Já jsem třeba dřív neměla vůbec pomyšlení na nějaký pepřák nebo na něco takového. 

Ale pak když člověk dostane větší rozum, nebo si dokáže víc uvědomit možné následky, 

tak začne přemýšlet jinak. První co bylo, tak jsem si koupila pepřák. Ačkoliv tady v 

Blovicích fakticky nemám důvod se bát, tak stejně – je to jistota. (Blovice, žena)  

Chlap, když dostane přes držku, tak z toho nemá takové trauma, jako když se ublíží 

ženě. Žena to bere úplně jinak. Chlap se otřese, za týden mu zmizí monokl, za čtrnáct 

dnů modřiny a za měsíc se mu vrátí sebevědomí a hodí tuhle zkušenost za hlavu. 

(Sušice, muž)  

B. Kriminalita je vyšší na opuštěných a odlehlých místech 

Míra strachu nebyla evidentně odvislá od nápadu trestné činnosti v konkrétním místě, 

ale od symbolů, které jsou asociovány s kriminalitou (obecněji rozpadem sociálních 

norem) a nekulturností. Mezi tyto symboly patří tma, samota, nepořádek a 

neosvojenost prostoru. V důsledku se tak velmi často lidé bojí tam, kde není žádný 

nápad trestné činnosti, a naopak se cítí bezpečně, kde zvýšený je (viz dále).  

                                                
9 Samozřejmě vyjma Kralovic, ve kterých na rozdíl o dalších zkoumaných měst obecní policie nebyla zřízena.  
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V tom parčíku se bojím hodně. Je to tam takové neosvětlené a nikdo nikde není. Jsou tam 

různá zákoutí, různé keře. Je tam špatně vidět, je to špatně osvětlené a odlehlé. Nic okolo. 

(Domažlice)  

C. Nebezpečí hrozí od cizích osob   

Tento mýtus se v rovině postojů a jednání projevuje tak, že lidé mají strach 

s neznámých osob, zejména těch, které se nějak odlišují a jsou jiné. Rovněž se bojí 

na osamělých a málo frekventovaných místech (viz předchozí bod), o nichž se 

domnívají, že zde hrozí větší riziko konfrontace s cizí osobou bez přítomnosti jiných 

lidí a je zde vyšší nápad trestné činnosti.  

Člověk tu potkává víc cizích lidí, co se sem nastěhovali, a které před tím v životě neviděl. 

Teď někam přijde a neví, co jsou zač. Bojím se jich. Šla jsem třeba sama se psem a šel 

za mnou chlap. Já měla puštěného psa na volno. Mám velkého psa, ale on se toho psa 

nebál. Tenkrát jsem měla opravdu strach. Bylo to ve dne, jeho jsem neznala a nevěděla 

jsem, co po mně chce. Takže říkám, že občas se tady objeví pochybný individua, které 

člověk nezná, a těch se bojím. (Blovice)  

D. Kriminalitu páchají pouze Romové a cizinci  

Jak bylo uvedeno výše a v návaznosti na předchozí bod, faktorem, který zdaleka 

nejvíce ovlivňuje strach z kriminality, je její stereotypní spojování s určitými skupinami 

obyvatel, bez ohledu na to, zda skutečně kriminalitu páchají. Jde zejména o Romy, 

v menší míře též obecně o cizince. Lokality, kde dochází ke koncentraci těchto osob, 

jsou automaticky považovány za místa zvýšeného nebezpečí (viz dále).  

Tady je problém, že je tady hodně lidí na ubytovnách. Říká se, že jsou tam hodně Slováci a 

takový ty jednodušší Ukrajinci. Ty určitě vykradli tu večerku… Ty cizinci co tu bydlí, tak od 

nich raději pryč. (Přeštice) 

Na druhou stranu např. osoby označované za Vietnamce neasociují strach z 

kriminality, třebaže jsou respondentům známé případy organizovaného zločinu 

v jejich regionu spojené s touto skupinou (výroba a distribuce drog). Je tomu z toho 

důvodu, že jde o kriminalitu, která není „viditelná“ a která se respondentů „netýká“ (viz 

poslední bod).   

Ten Cikán je vidět, kdežto ten Vietnamec, který vyrábí nebo distribuuje drogy, ten vidět 

neví. To my nevidíme, co je za zdmi toho baráku. Maximálně si to pak přečteme 

v novinách. (Domažlice)  
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E. Kriminalita je pouliční a viditelná 

Názory na kriminalitu a strach z ní se takřka výhradně (vyjma vloupání do 

nemovitostí) omezuje na tzv. pouliční kriminalitu, tj. kriminalitu odehrávající se ve 

veřejném prostoru.  Obecně lze v této souvislosti konstatovat, že respondenti nemají 

strach z toho, co „není vidět“. Nebojí se korporátní kriminality, protože nevidí její 

přímé projevy, resp. přímé důsledky, ale nejvíce je znepokojuje vandalismus, protože 

ho mají každý den na očích při cestě do práce. Nebojí se členů organizovaného 

zločinu, protože se s nimi na ulici nesetkávají a mají za to, že je osobně neohrožují, 

ale mají strach z hloučku Romů postávajících v sousedství atp.  

2.3.1 Strach na ulici 

Kriminalita, jak plyne z výše uvedeného, je spojována především s veřejným prostorem, 

který je ze své podstaty vždy více či méně potencionálním zdrojem transgrese sociálních a 

legálních norem, tedy i nebezpečí. Z tohoto důvodu je jedním z hlavních ukazatelů strachu 

z kriminality to, do jaké míry se lidé bojí v prostoru svého bydliště, potažmo obce, a to 

zejména v noci, jež je spojována s vyšší mírou kriminality. Respondenti ve všech 

zkoumaných lokalitách zastávali názor, že s ohledem na charakter a velikost měst, ve 

kterých bydlí, se na ulici cítí relativně bezpečně, a to zejména ve srovnání s většími městy, 

např. Plzní.  

V Plzni jo, tam bych strach měl. Když tam půjdu pozdě po nějaké blbé čtvrti, kterou neznám, tak 

to budu mít jiný pocit, než tady v Přešticích. (Přeštice, muž)  

Tady mi je to jedno, když půjdu v noci ven. To klidně. Ale v Plzni, tak po Plzni bych sám v noci 

nešel nikdy. (Železná Ruda, muž)  

Na druhou stranu mezi některými zkoumanými městy byly v otázce pocitu bezpečí v noci na 

ulici patrné rozdíly, stejně tak, jako byly patrné rozdíly v názorech na toto téma mezi 

jednotlivými respondenty v rámci jednoho města. Druhý zmiňovaný rozdíl byl ovlivněn 

sociodemografickými charakteristikami, konkrétně genderem. Nikoli překvapivě to jsou 

především ženy mladšího a středního věku, které se obecně více bojí pohybovat ve 

večerních/nočních hodinách osamoceně po ulici, a to z obavy z fyzického napadení, resp. 

sexuálního obtěžování a zneužití. Tyto obavy byly u některých žen natolik vysoké, že je více 

či méně nutí ke změně každodenního chování ve veřejném prostoru, minimalizaci rizik a 

přijímání konkrétních „bezpečnostních“ opatření, která samy ovšem chápou jako 

samozřejmá a běžná. Mezi ně patří zejména: eliminace příležitostí, při kterých by se mohly 
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ocitnout samy na ulici, plánování osobního času s ohledem na tuto skutečnost, vzájemné 

doprovázení se, vyzvedávání partnerem, vyhýbání se konkrétním místům, které jsou spojeny 

s představou zvýšeného rizika, nošení obraných prostředků v kabelce apod. 

Já, když jdu s půlnočky, nebo na ranní vlak, tak se většinou snažím nejít centrem. Raději to 

obejdu po poli, abych nemusela kolem těch dvou nonstopů. (Kralovice, žena 24 let) 

Pracuji na druhém konci Stříbra, a když sloužíme do šesti, tak zůstává jedna knihovnice na 

celém baráku sama. Musíme projít ztemnělými chodbami, zamknout barák a vypravit se domů. 

V zimě je tady fakt tma, takže pro mě manžel jezdí. (Stříbro, žena, 41 let) 

Naopak muži ve shodě konstatovali, že se v noci na ulici nebojí, třebaže někteří přiznávali 

určitou opatrnost v případech, kdy jsou v nějakém jiném městě a hrozí např. setkání se 

skupinou opilých lidí, kteří by mohli chtít vyvolat konflikt. V takových situacích raději změní 

cestu, přejdou na jiný chodník apod. Muži i ženy interpretovali genderové rozdíly v pocitu 

bezpečí v noci na ulici souhlasně tak, že u žen je větší pravděpodobnost stát se obětí 

trestného činu, a dále nejsou na rozdíl od mužů schopni se samy ubránit. Tyto postoje 

zastávali muži i přesto, že někteří z nich měli na rozdíl od žen zkušenosti s fyzickým 

napadením na ulici, kterému se navíc zpravidla sami neubránili.  

Myslím, že to je o malých městech. Chlapi nemohou mít tady strach, protože těch part, které by 

šly a napadaly by třeba kolemjdoucí, tak ty tady nejsou. Aby tady byla nějaká skupina, která 

půjde a bude někoho mlátit na ulici, to ne. Tady v těch malých městech to není. (Přeštice, muž)  

Já to přepadení hodnotím docela vážně, protože já jsem to zažil a vím, jaké to je, když Vás ze 

zálohy někdo přepadne, bezdůvodně. Mám to pod kůží a jsem opatrnější, kdy se někde takhle 

večer pohybuji. (Železná Ruda, muž)  

Z jednotlivých měst se nejkritičtěji k bezpečí v noci na ulici stavěli jednoznačně respondenti, 

resp. respondentky ze Stříbra, přičemž na rozdíl od jiných zkoumaných lokalit zmiňovaly 

především samotné centrum města. Tato skutečnost zapadá do celkového obrazu tohoto 

města, ve kterém byl obecně pociťován největší strach z kriminality i při dříve realizovaném 

dotazníkovém šetření.  

Já třeba chodím na němčinu a paní profesorka vždycky chce, abych jí doprovázel přes město, 

zejména přes zimu, protože má prostě strach. To samé všechna děvčata…Tady ženská sama po 

setmění přes město dnes půjde, má strach. Já jako chlap se přeci jenom ubráním, nebo dostanu 

přes hubu, ale ty ženské, ty mají strach. (Stříbro, muž, 47 let) 

Já už radši takhle večer nechodím ven. (Stříbro, žena, 63 let) 
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Já už jezdím jenom autem. A díky tomu jsem i vlastně přestala úplně pít, protože jak jsem se 

bála, tak jsem do města začala jezdit autem. (Stříbro, žena, 24 let) 

Osobně mi to akorát není příjemné okolo náměstí. Když třeba chceme jít na pizzu, tak raději 

jdeme oklikou, ne přes náměstí. Jinak se nebojím, tam u nás, to se nebojím.  (Stříbro, muž, 27 

let) 

Oproti tomu v Rokycanech, ve kterých byla v některých otázkách problematika kriminality a 

veřejného pořádku též reflektována kritičtěji, respondenti o pocitu nebezpečí v noci v okolí 

svého bydliště příliš nemluvili, a pokud ano, vztahovali jej ke konkrétním lokalitám, které se 

nacházejí mimo rámec jejich běžného pohybu a pobytu a mimo centrum samotného města 

(viz následující část). Určitou míru strachu v noci na ulici vykazovaly některý ženy 

v Domažlicích, ale také, možná překvapivě, v Kralovicích. Nicméně v obou případech tyto 

názory nebyly v rámci diskusní skupiny kvitovány a narážely na nesouhlas ostatních 

respondentů, resp. respondentek. Můžeme tedy předpokládat, že se spíše jednalo o 

důsledek individuálních psychologických faktorů, než sociálních, které by korespondovaly 

s celkovou situací v obci.  

Já bych sama přes Domažlice v noci nešla. Bydlíme docela blízko náměstí, ale nešla bych. 

(Domažlice, žena, 41 let)  

Já se tedy bojím určitě. Já se bojím pořád, protože s těmi zloději mám velkou zkušenost a vlezli 

nám do baráku i za bílého dne, takže mám strach i v noci. Ale já se bojím všude… (Kralovice, 

žena, 32 let)  

V ostatních zkoumaných městech, tj. Blovicích, Přešticích, Sušici, Tachově a ani v Železné 

Rudě nebyl pohyb v noci ve veřejném prostoru brán jako nebezpečný, a to ani ženami, 

třebaže některé z nich mluvily o obecně nepříjemném pocitu, který ovšem nebyl spojován 

s konkrétními zkušenostmi či faktory.  

Já klidně v noci půjdu tady po městě tak, jak mě napadne. (Sušice, žena, 20 let)  

V Tachově se vůbec nebojím. Když jsem jezdila z odpolední v jedenáct večer, a mohly být 

diskotéky, mládež na ulici, tak jsem se nikdy nebála. (Tachov, žena, 41 let) 
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2.3.2 Obávané lokality 

Jak bylo uvedeno v předcházející podkapitole, strach z kriminality je spolu s časovým 

rámcem (den, noc) spojován s pobytem a pohybem ve veřejném prostoru, přičemž některá 

místa vyvolávají vyšší míru strachu než jiná. V obecné rovině se jedná zpravidla o místa, 

která jsou osamocená, málo osvětlená či odlehlá (parky, podchody, nádraží), aniž by se zde 

nějaká kriminalita odehrávala.  

Já se třeba nebojím v úplném centru, protože tam je policie, v noci je to tam osvětlené a vím, že 

jsou tam také kamery a že třeba ten policista sedí a kouká na ty závěry. Ale potom ty odlehlé 

část, kde už člověk jde nějakou uličkou, kde jsou nějaká křoví a stromy, tak tam už člověk má 

takové ty paranoidní představy. (Železná Ruda, žena 26 let) 

Nicméně nejvýraznějším faktorem, který určuje z hlediska obavy o vlastní bezpečnost 

charakter a význam konkrétních míst je jejich spojování s určitými skupinami osob. Této 

otázce budeme věnovat pozornost v následující části a na tomto místě pouze konstatujeme, 

že jde o místa, ve kterých se vyskytují uživatelé drog, cizinci, opilci, ale především jde o 

rezidenční lokality, kde bydlí Romové. Obecnou kategorií míst, která byla asociována 

s potenciálně nebezpečnými osobami a jejich kumulací, byly rovněž nonstop bary/herny a 

ubytovny.  

Já bych třeba neprošla v noci kolem nonstopu. (Kralovice, žena)  

Tady jak je židovský hřbitov, tak tam byla nebo je nějaká ubytovna nebo co. Nevím, co to bylo, 

ale tam se nastěhovali nějací lidé, co neměli práci… a ty dělají výpravy, co by kde ukradli. 

(Přeštice, muž)  

Na rozdíl od větších měst, kde jsme měli možnost výzkumy zaměřené na strach z kriminality 

realizovat, nebyly na úrovni sledovaných obcí příliš často zmiňovány konkrétní „nebezpečné“ 

lokality. V některých případech (viz dále) byly účastníky diskusí dokonce rozporovány 

výsledky předchozího kvantitativního výzkumu z roku 2011. Výjimkou bylo Stříbro, ve kterém 

v souladu s dotazníkovým šetřením panovala shoda ohledně Masarykova náměstí, kde se 

dle respondentů „srocují nepřizpůsobivý obyvatelé“ a jsou tam nonstop bary/herny. Dále byl 

uváděn městský park nad řekou Mží, ve kterém se mají „scházet feťáci“.  

Mě se tady [ve Stříbře] žije dobře, až na ty nepřizpůsobivé občany. V pátek večer po setmění 

musí mít člověk dost odvahy, aby přešel náměstí, protože v těch hernách okolo náměstí se to 

srocuje dost. (Stříbro, muž)  

Tam v parku za muzeem, tam se v podstatě schází feťáci. To jsou feťácká doupata, prominutím. 

(Stříbro, muž) 
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V případě Rokycan byla dementována jako „nebezpečná“ ulice Boženy Němcové, jež byla 

nejčastěji zmiňována v kvantitativním šetření. Respondenti považovali za problematickou 

spíše lokalitu za touto ulicí kolem restaurace U Václava, kde se nachází ubytovna.  

Problém je hlavně v té lokalitě, kde jsou ubytovny, tam je vlastně ten nonstop bar U Václava, a to 

já vnímám jak nejhorší lokalitu. (Rokycany, žena) 

Hodně lidí vám v Rokycanech řekne, že k Václavovi by bydlet nešlo. Bývalo to svého času klidné 

místo. (Rokycany, muž)  

V Domažlicích respondenti potvrdili obavy z pohybu ve večerních hodinách v Hanově parku, 

avšak z obecných důvodů (tma, křoví), než na základě konkrétních zkušeností. Dále 

vyvraceli v dotaznících jmenovanou Kozinovu ulici s tvrzením, že dříve tam byla ubytovna, 

ale nyní se jedná o bezproblémovou lokalitu.  

Tam byla ubytovna. Já tam kousek bydlím a vůbec nic se tam neděje. Je to v pohodě. Já se tam 

tedy určitě nebojím. (Domažlice, žena)  

V případě Blovic nepanovala shoda ohledně žádné lokality, vyjma obecně málo osvětlených 

či opuštěných míst (park v okolí zámku Hradiště). Stejně tak v Kralovicích, ve kterých se 

vyjma nonstop barů a heren nedokázali respondenti na žádném konkrétním místě shodnout, 

což potvrzovalo výsledy kvantitativního šetření. Individuálně byly jmenovány místa, kde se 

„schází féťáci“, ale ostatní diskutéři je neznali. Shoda nepanovala ani v Přešticích nebo 

Sušici, ve které byl opět spíše z obecných důvodů zmiňován lesopark Luh. Podobně tomu 

bylo v Tachově. V Železné Rudě nedokázali respondenti jmenovat žádné „nebezpečné“ 

místo.  

2.3.3 Strach z kategorií „trestných činů“ 

Stejně tak jako v předchozím kvantitativním šetření, jsme se i nyní zaměřili v rámci fokusních 

skupin za účelem bližší explorace toho, čím je strach z kriminality určován, na dílčí kategorie 

„trestných činů“10. Při jejich exploraci se potvrdily výsledky a hypotézy z předchozího šetření 

a nebyly zaznamenány žádné výrazné lokální rozdíly mezi jednotlivými sledovanými městy. 

Obecně panovala vyšší míra „strachu“ z těch kategorií trestných činů, které je možné chápat 

jako méně závažné, působící menší individuální i sociální újmu. Jak jsme již uvedli, bylo to 

                                                
10 V rámci šetření jsme používali kategorie, které nemusí odpovídat tomu, co je zákonem definované jako trestný 
čin, ale vycházeli jsme z toho, jak jsou chápány v běžném životě. Tj. z hlediska legálního systému se v případě 
nějaké kategorie může jednat o přestupek, ale občané to v běžném životě takto chápat nemusí. Proto použití 
uvozovek.   
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způsobeno tím, že v posuzování ze strany účastníků diskusí převládala povětšinou 

racionální úvaha nad emocemi. Docházelo tedy k zdůrazňování takových „trestných činů“, u 

nichž je vyšší pravděpodobnost viktimizace, tj. jsou ve vztahu k cílové skupině častější. 

Typicky se jednalo např. o kapesní krádež nebo vloupání, ale i vandalismus.  

Naopak ty „trestné činy“, které lze chápat jako nejzávažnější (např. vražda), nebyly těmi, ze 

kterých by panovaly nejsilnější obavy. Výjimku tvoří znásilnění (a sexuální obtěžování), u 

něhož docházelo mezi ženami k názorové polarizaci. Na jedné straně některé mladší ženy 

zdůrazňovaly vysokou míru obavy ze znásilnění, resp. sexuálního obtěžování, na druhou 

stranu jiné ženy, zejména ty starší, k této věci přistupovaly zdánlivě více racionálně a tvrdily, 

že pravděpodobnost viktimizace je velmi nízká a proto nemají strach.  

Třeba je malá pravděpodobnost, že mě někdo znásilní, ale já se toho prostě bojím. Všude, fakt 

všude vidíte a čtete, že každou chvíli někoho znásilní, zabijí a podobě. (…) Když půjdu v noci 

tady po městě, tak mě to napadne. Nemám vyloženě takový ten strach, že bych se natolik bála a 

běžela pryč, ale mám z toho takový špatný pocit. (Sušice, žena, 20 let)  

Ne že bych z vraždy neměl strach nebo by to byla okrajová věc. Naopak, vražda je nejhorší, co 

může být…, ale je to něco, co nás jen tak potkat nemůže. (Blovice, muž) 

Co se týče vykradení aut nebo nemovitostí, s tím setkáváte zcela běžně. Vražda je taková 

vedlejší věc, ta se tady ve Stříbře nestala…, aspoň tedy o to nevím. Ale vandalismus, ten tady 

máte všude. (Stříbro, muž)  

Kdo by mě chtěl zabít, že. To se jen tak nestane. Daleko větší pravděpodobnost je, že vás někdo 

okrade, než zabije. Jedině manželka, kdyby mě chtěla… (Sušice, muž) 

Dalším podstatným aspektem navazujícím na dříve zmiňované paradoxy strachu 

z kriminality bylo vyzdvihování zejména takových kategorií trestných činů, které jsou spojené 

s pouliční kriminalitou a jsou „viditelné“. Příkladem je „vandalismus“, který nemá povětšinou 

přímé individuální dopady na konkrétního aktéra (nepůsobí mu majetkovou či fyzickou újmu), 

ale setkává se s ním v rámci každodenního života a má ho „na očích“. (K vandalismu se 

vrátíme v oddíle zaměřením na veřejný pořádek).  

Jak bylo uvedeno, v diskusních skupinách v jednotlivých městech se ve vztahu 

k obavám z dílčích kategorií „trestných činů“ neobjevovaly žádné signifikantní názory či 

reflexe, které by šlo považovat za lokálně specifické. Respondenti se pouze obecně 

shodovali v tom, že s ohledem na charakter měst, ve kterých bydlí, mají větší strach 

z jednotlivých trestných činů spíš mimo místo svého bydliště, tj. ve větších městech.  
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2.3.4 Strach z konkrétních skupin obyvatel  

Na několika místech této zprávy jsme už uvedli, že to, co respondenti primárně pojímají jako 

kriminalitu, je převážně spojováno s určitými osobami. S ohledem na recentní vzestup 

nesnášenlivosti a rasismu v České republice není příliš překvapivé, že se jednalo převážně o 

Romy, kteří jsou na základě mediální a lidové prezentace pojímáni esencialisticky jako 

skupina vyznačující se neměnnými charakteristikami („mají to v krvi“). Intenzita, se kterou, 

řečeno populárním žargonem, „nepřizpůsobiví obyvatelé“ ovlivňovali průběh diskusí i ve 

městech, kde žádná početná romská populace nežije, byla přesto nad očekávání. Ve 

městech s početnější romskou populací, tj. v Rokycanech a Stříbře, se pak jednalo o téma, 

které určovalo celkový ráz fokusních skupin. Vyjma Romů spojovali v menší míře 

respondenti strach z kriminality s osobami závislými na drogách a s cizinci. Naopak, 

v kontextu velikosti zkoumaných měst, nebyli oproti předchozím výzkumům, které jsme 

realizovali ve větších městech, logicky uváděni bezdomovci.  

2.3.4.1 Romové 

V případě Rokycan, ve kterých žije ze sledovaných obcí zřejmě nejpočetnější romská 

populace, byl akcentován zejména nárůst drobné kriminality a užívání drog, což bylo 

připisováno nově příchozím Romům. Ti byli respondenty dáváni do protikladu vůči tzv. 

starousedlíkům, obdobně, jak tomu bývá v jiných městech České republiky. Obecně však 

můžeme konstatovat, že jakkoli téma Romů ovlivňovalo celkově diskusi v Rokycanech, nelze 

říct, že by se respondenti vůči nim vztahovali s větší nesnášenlivostí než v jiných městech, 

resp. že by přímo deklarovali vyšší strach z této skupiny obyvatel, než třeba ve Stříbře, ale 

nebo také v Domažlicích.    

Tady s těmi starousedlíky problém není, na to upozorňuji. Ten problém, to jsou všechno 

naplaveniny, které sem přitáhly… s těma je problém (Rokycany, muž)  

Přesně, [Romové] jsou nepřizpůsobiví, protože ti, co žijí normálním životem, řekl bych 

starousedlíci, kteří jsou tady léta, tak ti jsou v pohodě, ale jsou tu dnes v menšině. (Rokycany, 

muž)  

Podobně tomu tak bylo i ve Stříbře, ve kterém si respondenti stěžovali na imigraci Romů 

v posledních čtyřech letech a odlišovali je od „starší“ romské populace. Nicméně stejně, jako 

v jiných zkoumaných městech, nedokázali dotazování aktéři jmenovat konkrétní příčiny a 

osobní zkušenosti, které by racionalizovali, proč z této skupiny obyvatel mají ve vztahu ke 

kriminalitě větší strach. Jejich argumentace spočívala v obecném konstatování, že je obtěžují 
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svým chováním („stačí se jen vyslechnout ty jejich řeči, když jde člověk okolo“) a přítomností 

ve veřejném prostoru města („my si na lavičku sednout nepůjdeme […,] protože tam sedí 

naši romští spoluobčané a pijí krabicové víno“), nepracují, pobírají sociální dávky apod.  

Jde o to, že dokud stát neumožnil těm podnikatelům sem natahat do polozbořených domů a do 

jednoho opraveného tyhle nepřizpůsobivé, tak jsem se ve Stříbře cítila bezpečně. (Stříbro, žena).  

My nemůžeme vůbec nic, my si od nich [Romů] musíme diktovat, oni mají takový přístup, že 

všechno znají, na co mají nárok, znají všechna svoje práva, ale nehodlají ani pozdravit. (Stříbro, 

žena).  

Tady je to specifické tím, že je tady nezaměstnanost a jsou tu ti přistěhovalci, protože ti naši 

stříbrský cikáni, ty jsou vychování, ty už jsme si tady vychovali.  Jsou přistěhování Romové, ne 

stříbrský. Hodně ze Slovenska, z východu. (Stříbro, žena).  

Poměrně silný strach z Romů deklarovali účastníci diskuse v Domažlicích, jakkoli uváděli, že 

v jejich městě nežije početná romská populace a nedochází zde obecně k problémům 

v soužití. Způsob argumentace, typický i pro ostatní města, zachycují níže uvedené citace, 

které opět demonstrují, že negativní postoje vůči Romům, nejsou primárně odvozené od 

jejich případné kriminality.  

Jsou tady takový trošku opálení spoluobčané, cikáni. Myslím, že s nimi to už teď pominulo. Ale 

byly doby, kdy […] se tu tvořily skupinky a kolikrát večer byl strach jí po městě, protože se bál 

těch výrostků. […]. (Domažlice, muž)  

Respondentka: Já jsem se bála chodit v zimě na vlak, když jsem chodila na Zastávku, ne na 

Hlavní. Tam se jde skrze stadion a je tam nějaká ubytovna, kde byli samí cikáni. […] Tam byli 

samí cikáni a já z toho měla blbý pocit. […] Moderátor: A pamatujete si, že by se tam něco 

konkrétně stalo? Respondentka: Hm, to ne… […] Moderátor: Má někdo z vás negativní osobní 

zkušenost, že Vás napadli nebo okradli? Respondent: Já jsem problém měl… výrostci po mě 

chtěli cigarety. […] Respondentka II: Kamarádovi zmlátili maminku a byl to Cikán! […] 

Respondent II: Když to vezmu osobně, vzhledem k tomu, že máme zahradu u Bronxu, tak Cikáni 

měli tu drzost, že prostříhali plot, pak rozmlátili kůlnu, aby si ukradli kolečko a do něho naložili 

půlku krbu a snažili se ho ukrást. Naštěstí zjistili, že ten krb je nad jejich síly, tak ho tam nechali a 

utekli. (Domažlice)  

To je o tom, že lidi vidí, jak tady oni (Romové) celodenně stojí a pobírají sociální dávky. Zatímco 

ostatní lidi musí chodit do práce, tak oni nemusejí. Když to potom spočítají, tak mají na rodinu 

spoustu peněz. Když se dávají dávky, tak jezdí taxíky k nám tam nahoru na okres. Normálně tam 

jezdí taxíkem. Když jsme šli do jejich bytů, tak no tam měli videa, oni měli krásně vybavený byty. 

Naopak, když vezmete ty Vietnamce, kteří mají minimum trestný činů, jak oni tady podnikají, jak 

pracují. Vychovávají děti, posílají je do školy a mají výsledky. Vím to, jsou tady u nás [v obci]. 
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Mají výsledky na rozdíl od těch, kteří jsou nepřizpůsobivý a kteří tady žijí spousta let. […] Ten 

Cikán je vidět, kdežto ten Vietnamec, co distribuuje drogy, ten vidět není - vidět je ten, co 

pracuje.  (Domažlice, muž)  

V ostatních městech nebyl „strach z Romů“ vztahován konkrétně k situaci v obci, ale byl 

respondenty pojednáván spíše obecně.  

2.3.4.2 Cizinci 

Velmi často byli do kontrastu s Romy dáváni Vietnamci, kteří byli vnímáni respondenty v 

sledovaných městech veskrze pozitivně, vyjma Železné Rudy, protože na rozdíl od Romů 

jsou „přizpůsobivý“. Byla oceňována jejich pracovitost a úspěšnost jejich dětí ve škole. 

Kriminalita (výroba a distribuce drog), která je s touto skupinou spojována a o které někteří 

respondenti mluvili, byla vnímaná tak, že se „běžných“ lidí netýká, nepřijdou s ní do styku, 

není „vidět“, a proto nemají důvod z ní mít strach.  

Oni [Vietnamci] tady mají několik prodejen a s nimi není vůbec žádný problém. Akorát mi vadí, že 

skupují akční zboží, a když pak člověk přijde do krámu, tak ho nemá šanci koupit. Já nemám čas 

chodit jako důchodci si stoupnout do fronty. (Rokycany, muž)  

Oni jsou přizpůsobivý trhu, ať se podíváte na cokoli, ať to je blbé triko nebo boty, tak do měsíce 

vidíte, že Vietnamci mají kopii za třetinové peníze. Nekupte to. (Stříbro, muž)  

Viděl jste někdy Cikána, že by provozoval zeleninu? To neexistuje. To je pořád řečí, že nemáme 

házet do jednoho pytle. Já bohužel vidím jen jeden pytel, tak to je. […] Jestli třeba ten Vietnamec 

vykupuje zboží od feťáků, tak to vidět není. Vidět je, že si tam od rána do noci můžu koupit kilo 

pomerančů. To lidé vidí a to je zajímá. (Sušice, muž)  

Vietnamci nás trápí, řekněme si to na rovinu. Trápí nás stále vysoký počet jejich stánků, co si 

budeme povídat. Ale už jsme s tím nějakým způsobem smířili, protože to má svojí historii, 

třebaže to sem nepatří. (Železná Ruda, muž)  

Kdysi tady těch Vietnamců bylo víc. Je pravda, že teď jich tady je méně. Ale kdyby jich tady bylo 

ještě míň, bylo by to lepší. Měli bychom být horské středisko… Je to lepší, ale mohlo být ještě 

lepší. (Železná Ruda, muž) 

Drogy tady určitě jsou a byly tady. U Vietnamců hodně. Jezdí sem k nim kupovat mladí Němci. 

Vietnamci už nežijí z prodeje batůžků, ale z prodeje drog. Ale nás to nijak nezasahuje. (Železná 

Ruda, žena) 

Jako zdroj strachu z kriminality byli v některých případech označováni pracovní migranti žijící 

na ubytovnách, a to zejména v Rokycanech, Domažlicích, v menší míře i v Přešticích. Jako u 

Romů se jednalo o pocit, který nebyl založen na konkrétních a s kriminalitou jasně 
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souvisejících příčinách, ale pramenil z obecného a stereotypního postoje vůči těmto 

skupinám obyvatel.  

Tam na té ubytovně byli Rumuni nebo kdo. Nevím, jak se to tam střídá… Každopádně tam byli 

předtím Rumuni a z nich jde docela strach. Oni vypadají dost blbě, takže z nich jde strach. 

(Přeštice, muž)  

Panuje tady nejistota, protože lidé nemůžou v noci vyjít na ulici, aniž by nepotkali nějakého 

ožralého [cizince z ubytovny]. Podle mě tady z těch lidí doopravdy vzniká strach. (Rokycany, 

muž)  

2.3.4.3 Drogově závislí  

Téma drog bylo v souvislosti s kriminalitou a strachem z ní nahlíženo účastníky fokusních 

skupin z několika vzájemně odlišných rovin. V některých městech, jako například v Železné 

Rudě, a částečně též v Domažlicích, se jednalo o problém, který dle respondentů ve městě 

existuje, ale příliš se jich netýká, protože je spojen především s výrobou a distribucí 

uživatelům, se kterými nepřichází příliš do styku, případně uživatelům, kteří nebydlí ve 

městě. Jinými slovy se jedná o problém, ale o problém, který příliš (v Domažlicích), anebo 

vůbec (v Železné Rudě) neovlivňuje strach z kriminality.  

Nás to [drogy] nezasahuje, to je prostě mezi nimi [Vietnamci], mezi jejich komunitou a těmi, co 

sem jezdí ty drogy kupovat.  (Železná Ruda, muž) 

Ty drogy jsou tady proto, že jsme nejblíž hranicím, jsme dostupní z Německa. Navíc se sem 

přistěhovali Moldavci, kteří sebou přinesli některé druhy drog, který tu lidé neznali a chtěli je 

vyzkoušet. Dříve tady byla diskotéka, kde se to prodávalo ve velkém, ale většina lidí to neviděla. 

Dnes se to přesunulo trochu jinam. (Domažlice, muž)  

Na druhou stranu v případě Domažlice v tomto ohledu nepanovala mezi respondenty 

jednoznačná shoda a mladší z nich se domnívali, že se jedná o negativní jev, který je v jejich 

generaci vrstevníků na vzestupu, zatímco ti starší jej nepovažovali za viditelný.  

V otázce drogové problematiky jsou na tom Domažlice mnohem hůře, než například Nepomuk 

nebo Klatovy a jiná města. Tam drogy tolik nejedou […], ale tahle problematika v Domažlicích 

poslední době vzrůstá. (Domažlice, muž)  

Nicméně nejčastěji a nejintenzívněji bylo téma drog probíráno v Sušici, ve které ve shodě 

všichni respondenti uváděli, že se jedná o jeden z největších problémů města, který má 

endemický charakter. Na druhou stranu se překvapivě respondenti v tomto městě 

nedomnívali, že by uživatelé drog byli skupinou, která by je nějak výrazně ohrožovala, 

třebaže má dle jejich názoru na svědomí páchání drobné majetkové kriminality.  
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Moderátor: Vedle nezaměstnanosti, napadá Vás nějaký jiný problém v Sušici? Respondentka: 

Feťáci, to je nejhorší tady. Respondent: Ano to je tady nejhorší. Jsme druhý v republice. 

Respondentka: No, první je v drogách prý Praha a druhá Sušice. […] Respondentka: Tady je 

tradice, vařil se tu perník mezi prvníma… Respondent: Jo, tady je hodně perníkářů […] jsou tu 

hlavně perníkáři […]. Perník se tady vaří už nějakou dobu (Sušice, muž).  

Naopak parodoxně v těch městech, ve kterých nebylo užívání drog považováno za příliš 

rozsáhlý fenomén (v porovnání s jinými městy), a byl omezován na několik málo konkrétních 

osob, vyjadřovali respondenti z lidí závislých na drogách větší strach.  

Pod nádražím, tam je jeden barák, kam mi říkali, ať tam nechodím, že v tom opuštěném baráku 

od ČSAD se slézají feťáci a je to tam samá stříkačka. (Kralovice, žena)  

No těch feťáků se bojím. Mě jsou nepříjemní […]. To když jde parta, se bojím je potkat, protože 

oni nevědí, co dělají. (Přeštice, žena)  

Mě by nebylo příjemné, kdybych se musela potýkat s partičkou romských spoluobčanů, protože 

ty malinký děti jsou velmi vulgární, sprostí. Za nimi stojí ta jejich ochranka [rodina]. To by mi bylo 

nepříjemné. Ne, že bych se extrémně bála, nebo bych se tam bála projít, ale bylo by mi to 

nepříjemné, protože se nedá očekávat, jak se zachovají. A pak je mi nepříjemné, když se setkám 

s někým, kdo je obecně pod vlivem drog, nemůžu ovlivnit jeho chování, nedomluvím se s ním. 

Tak to jsou obecně dvě skupiny lidí, kterých bych se já obávala... (Tachov, žena)           

2.4 Veřejný pořádek  
Vyjma kriminality a jednotlivých kategorií „trestných činů“, jsme se v rámci kvalitativního 

výzkumu zaměřili i na téma veřejného pořádku, který je centrálním koncept community 

policing. Soustředili jsme se na to, co aktéři pod „veřejným pořádkem“ rozumí, zda se jedná 

o pojem, který je jim srozumitelný, a jaké konkrétní formy porušování veřejného pořádku 

považují ve vztahu k místu svého bydliště za problematické. Jelikož není kategorie veřejného 

pořádku zákonem nikde vymezena, zeptali jsme se v první řadě respondentů na to, jaké jsou 

jejich asociace spojené s tímto termínem. Nejčastěji zaznívalo „čistota“, „úklid města“, „psí 

výkaly“, „slušné chování“, „klid“, „městská policie“, „parkování“, „neuklizeného chodníky“ 

apod. 

Z uvedeného výčtu je patrné, že se jedná o kategorii, která je široká a mnohoznačná nejen 

v analytické rovině, ale i v běžném, lidovém pojetí. Přesto však respondenti uváděli, že jim je 

kategorie veřejného pořádku srozumitelná. Na druhou stranu měli problém vymezit jí a 

jednoznačně odlišit od kriminality a obě dvě kategorie nahlíželi jako kontinuální škálu jevů a 

jednání různé závažnosti. Obecně můžeme říct, že porušování veřejného pořádku bylo 
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chápáno jako narušení širokého spektra společenských norem, které může, ale i nemusí 

působit sociální újmu a konstituovat kriminalitu. Jinak řečeno, porušování veřejného pořádku 

bylo interpretované jako krimogenní stav, resp. měkká forma deviace.  

Já to vnímám hlavně tak, že když někdo půjde na ulici a bude řvát na kolemjdoucího nějaké 

ošklivosti, tak to je proti veřejnému pořádku. Kriminalita, to by bylo spíše fyzické napadení, 

psychická újma, nebo újma na zdraví… (Kralovice, muž)  

2.4.1 Kategorie veřejného pořádku 

V hodnocení toho, do jaké míry respondenty obtěžuje porušování jednotlivých kategorií 

veřejného pořádku (tj. přestupky) v sledovaných městech, panovala různá míra shody a 

nelze konstatovat, že by se nějaké město vyznačovalo určitou kategorií oproti městům jiným. 

Na druhou stranu je evidentní, že stejně tak jako u kategorií „trestných činů“, byli respondenti 

v hodnocení veřejného pořádku pozitivnější (s výjimkou Rokycan a Stříbra), než v případě 

větších měst, kde jsme měli možnosti obdobný výzkum realizovat. To platilo zejména pro 

dopravní přestupky, konkrétně špatné parkování, ale i vandalismus. Respondenti v tomto 

ohledu argumentovali tím, že se jedná o příliš malá města (např. ve srovnání s Plzní) na to, 

aby tam docházelo k problémům s dopravními přestupy nebo zvýšenému výskytu 

vandalismu.  

Přesto byl právě zmiňovaný vandalismus v konfrontaci s jinými kategoriemi 

porušování veřejného pořádku, ale i ve vztahu ke kategoriím „trestných činů“, vnímán na 

úrovni všech obcí nejkritičtěji, což je v souladu se závěry předchozího dotazníkového šetření.  

Pod vandalismem si většina respondentů představovala ničení veřejného majetku, 

hluk, znečišťování veřejného prostranství, obtěžování, ale i třeba i sprejerství. Obecně tedy 

souhrn jevů, které jsou spojovány především s mladistvými osobami, anebo skupinami osob, 

které respondenti a média označují jako „nepřizpůsobivé“. Vandalismus v tomto ohledu nebyl 

nutně přímo spjat se strachem z kriminality, jako spíše s různými projevy sociálního 

nesouladu a „nepořádku“ ve společnosti. Jinak řečeno, vandalismus je antonymum 

veřejného pořádku, měkká forma deviace, jejímž základním znakem je viditelnost a 

frekvence výskytu. Respondenti nemají strach z „tvrdých“ forem deviace, jelikož si 

uvědomují, že pravděpodobnost, že se s nimi setkají, je malá, kdežto vandalismus je 

součástí jejich každodenního života, mají ho každý den „na očích“ a jsou s ním 

konfrontováni.  
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Úhrnem řečeno, vandalismus jsou jakékoli projevy, které narušují řád společnosti. 

Tento závěr je v souladu s neuvědomovanými předpoklady některých proudů kriminologie a 

penologie, v dnešní době již odmítanými, které se v oblasti sociální kontroly nezaměřují 

primárně na potírání „trestné činnosti“, ale právě na formy „měkké“ deviace v domnění, že 

tak sníží objem kriminality jako takové (viz tzv. teorie rozbitých oken),11 ale které však pouze 

maskují skutečnou povahu sledovaných jevů. Zároveň je to i v souladu s tím, že vandalismus 

je spojován se skupinami mladistvých osob, které se dopouštějí transgrese nikoli z důvodů 

finančního obohacení se, ale naopak z důvodu destrukce hodnot společnosti, tedy z důvodů 

transgrese samé.   

To je tak, že lidé to [vandalismus] vnímají…, vnímají to ráno, kdy jdou krámu a vidí převrácené 

popelnice, utržené cedule, rozbité okno, rozbité vývěsní skříňky. Je to tím, že je to častější a jsou 

to věci, co vidíme. (Domažlice, muž). 

Asi je to vidět nejvíc. Když lidé vidí tyhle věci spojené s vandalismem, tak mají pocit, že 

kriminalita se zhoršuje, že to jsou toho projevy. Když vidí počmáranou a zničenou autobusovou 

zastávku, tak očekávají, že za tou zastávkou bude dít nějaká trestná činnost. (Domažlice, žena) 

Vandalismus Vás obklopuje. Ale znásilňování, vraždy…, to se vždycky týká jenom jedné 

konkrétní osoby. Není to tolik vidět. (Přeštice, muž)  

Vyjma vandalismu, respondenti za nejčastější problém v oblasti veřejného pořádku v obci, 

resp. obcích, jmenovali neuklízení psích exkrementů a rušení nočního klidu. V otázce pití 

alkoholu na veřejnosti docházelo mezi jednotlivými městy k polarizaci. V Rokycanech, kde 

platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti v některých lokalitách, se zavedením zákazu 

respondenti souhlasili, nicméně zároveň konstatovali, že to znamená jen přesunutí problému 

někam jinam (obdobná skepse v tomto městě jako v případě kamerových systémů, viz níže). 

Podobně tomu bylo v Sušici, ve které též platí obdobná vyhláška. Pro zavedení zákazu, 

zejména na náměstí, se vcelku jednoznačně vyslovovali účastníci diskuse ve Stříbře, což 

zapadalo do celkového vnímání veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Naopak 

v ostatních obcích podobné zákazy považovali respondenti za zbytečné, a to buď z toho 

důvodů, že to nepovažovali v místě jejich bydliště za problém, anebo způsob řešení. 

K názorovému střetu v této otázce došlo v Železné Rudě, kdy část diskutujících se 

vyjadřovala pro zavedení zákazu, zatímco druhá část argumentovala, že pití alkoholu na 

veřejnosti je spjato s turistickým ruchem, na kterém je město závislé.  

                                                
11 Teorie rozbitých oken viz (Wilson a Kelling 1982), k přesvědčivé kritice těchto přístupu viz např. (Harcourt 2005; 
Young 2011).   
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Jenže Železná Ruda má zájem na tom, aby sem tyhle lidé [mladí turisté z Německa] jezdili, 

protože to jsou ti poslední, co sem jezdí. Mladé skupinky turistů na víkend, co tu pijí. (Železná 

Ruda, žena) 

2.5 Prevence  
V oblasti prevence kriminality se znalosti a názory respondentů ve všech městech 

omezovaly veskrze na téma kamerových systémů. Ty byly vnímané jako účinný způsob 

prevence kriminality formou snižování příležitostí k páchání trestné činnosti, stejně tak, jako 

udržování veřejného pořádku zcela v kontextu výkladu teorie rutinních aktivit (Cohen a 

Felson 1979).12 Z výpovědí bylo evidentní, že kamerové systémy pro většinu účastníků 

diskusí znamenají zvýšený pocit bezpečí a kvitovali jejich rozšiřování. Výhrady či skepse vůči 

kamerovým systémům byly ojedinělé a objevovaly se zejména v Rokycanech, kde jejích 

zavedení nenaplnilo očekávání některých občanů.  

Jsou to [kamerový systém] vyhozené peníze. S velkou slávou to tady na náměstí nainstalovali, a 

když ulomili ruku soše na mariánském sloupu, který byl přímo pod kamerou a osvětlený, tak 

pachatel nebyl zjištěn. (Rokycany, muž)  

Ta kamera byla nainstalována i k holobytům, aby se zjistilo, kdo tam dělá ten nehorázný bordel. 

Nikdo se nic nezjistilo. Byla tam kvůli tomu daná, měl to někdo sledovat, vyhodnocovat… a 

najednou tam byla černá skládka a pachatele žádný nebyl. (Rokycany, muž) 

Nevím, možná to nějaký smysl má, když někdo sedí za kniplem, jezdí kamerou a prohlíží si lidi. 

Nicméně ty kamery nemůžou být všude, nemůžou být na každém rohu a pokrývat celé města. 

Takže já si myslím, že kamerový systém neřeší všechno a na druhou stranu pořád snižují stavy 

policie, a to je větší problém. (Kralovice, muž).  

Ve vztahu ke kamerovým systémům byl zmiňován i projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj. 

Majorita účastníků fokusních skupin o projektu nevěděla, případně o něm slyšela, ale 

nedokázala říct, jaké jsou jeho cíle či výstupy. Pokud někdo ze zúčastněných o projektu měl 

nějaké informace, zpravidla se týkaly právě dotací na kamerový systém ve městě. Pár 

respondentů dále zmiňovalo preventivní aktivy pro seniory realizované v rámci projektu, 

které byly ovšem vnímané s rozpaky.  

V rámci toho [projektu] se tady vlastně namontovaly kamery. Kamerový systém byl namontovaný 

v rámci projektu prevence kriminality v Plzeňském kraji. (Rokycany, muž) 

                                                
12 Teorie rutinních aktivit odhlíží od pachatele kriminality a jeho motivací k samotnému trestnému činu a 
příležitostí k jeho spáchání, mj. z důvodů absence dostatečného dohledu, resp. sociální kontroly.  
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O tom projektu [Plzeňský kraj – bezpečný kraj] jsem slyšel, že v rámci prevence kriminality dělá 

dotační politiku na kamerový systém. Dají dotaci městu, které si o to požádá… Dělají tohle a 

různé další formy prevence kriminality… tištění příruček pro staré lidi a takovéto věci. (Sušice, 

muž)  

Myslím, že ten Bezpečný kraj dělal něco pro seniory. Ale, pardon, proč zrovna oni, když těžko 

budou krást. Proč něco nedělat pro ty mladý, aby se chovali jinak, pro ty skupiny, co nechodí do 

školy. Právě pro ty by se měly děla nějaké akce. Těžko říct, ale přijdou mi to vyhozený peníze na 

ty důchodce. (Rokycany, muž) 

Já myslím, že Kralovice by ten projekt až tak nepotřebovali, kdyby tady na městském úřadě byli 

lidé, které zajímá, co se tady v městě děje a něco to proto na místní úrovni dělali, řešili. Ne, aby 

tady v Kralovicích za ně něco řešil Kraj někde v Plzni. (Kralovice, muž)  

3 Závěr – shrnutí hlavních zjištění  
• Nezaměstnanost byla považována za hlavní sociální problém ve všech sledovaných 

obcích, vyjma Rokycan.  

o Na obecné úrovni respondenti ve všech městech vyjadřovali obavu z vývoje v 

České republice zejména ve vztahu k  nezaměstnanosti a s tím souvisejícím 

růstem sociálních problémů, které dle nich ve svém důsledku vytvářejí 

krimogenní prostředí.  

• Jakkoli kriminalitu a veřejný pořádek vnímali respondenti za důležité téma, tak mimo 

Rokycan a Stříbra se domnívali, že se týká zejména větších měst. Jednotlivé obce 

byly chápané jako příliš malé, s vyšší mírou neformální sociální kontroly, kde 

nedochází k výraznějším problémům.  

o Rokycany a zejména Stříbro byly obce, ve kterých se v souladu s výsledky 

předchozího dotazníkového šetření účastníci skupinové diskuse vyjadřovali 

v dílčích otázkách strachu z kriminality a veřejného pořádku nekritičtěji.  

• Nejpodstatnějším faktorem ovlivňujícím vnímání kriminality a strachu z kriminality je 

převažující a vzrůstající rasismus směřovaný vůči Romům, formující sociální situaci v 

obcích. V těch městech, ve kterých žije početnější romská populace, automaticky 

občané vykazují vyšší míru strachu z kriminality, bez ohledu na nápad trestné 

činnosti.  
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• V kontextu výše uvedeného hrají v dané problematice nezanedbatelnou roli média, 

jejichž konstruované a nadreprezentované kauzy respondenti přebírají a používají je 

pro podporu vlastní argumentace.  

• Za jeden z hlavních problémů ve vztahu k pocitu bezpečí na lokální úrovni byl 

v několika obcích (Stříbro, Rokycany, Domažlice) formulován recentní či nedávný 

vznik ubytoven, do kterých jsou sestěhovány sociálně slabé skupiny obyvatel z jiných 

obcí, anebo ve kterých jsou ubytováni pracovní migranti.  

• Vývoj kriminality v čase a prostoru byl pozitivněji (vyjma Rokycan a Stříbra) vnímán 

na lokální, spíš než celostátní úrovni.  

• Ženy na problematiku kriminality nahlížely negativněji, než muži, a to ve všech 

sledovaných subtématech, včetně strachu z pohybu v noci na ulici v místě vlastního 

bydliště, třebaže je jejich míra viktimizace nižší, než u mužů.  

• Ve všech městech, vyjma Stříbra, zastávali respondenti názor, že ve srovnání 

s většími městy, je okolí jejich bydliště v noci bezpečné a nebojí se v něm pohybovat 

(výjimkou byly některé ženy).  

• Jednotlivé kategorie trestných činů byly nahlíženy z hlediska jejich pravděpodobnosti 

výskytu, a proto byly negativněji hodnoceny převážně takové, které jsou častější a 

„viditelnější“. Mezi ně patří zejména vandalismus.  

o Z hlediska jednotlivých kategorií trestných činů, resp. postojů k nim, žádné 

z měst nevykazovalo výraznější odchylky.  

o Vandalismus byl nejčastěji jmenován a nahlížen nejnegativněji právě z toho 

důvodu, že je „viditelný“ a častý. V této kategorii respondenti spatřovali projev 

sociální desorganizace společnosti, který je znepokojoval.  

• Míra strachu na konkrétních místech nebyla v žádném ze sledovaných měst odvislá 

od zvýšeného nápadu trestné činnosti a/nebo negativní osobní zkušenosti, ale od 

symbolů, které jsou s kriminalitou spojovány (tma, osamocenost, nepořádek). Dále od 

skupin osob, které v dané lokalitě žijí nebo se vyskytují. Mezi ně patří zejména 

Romové, v menší míře cizinci.  

o Takových lokalit, s ohledem na velikost jednotlivých obcí, však nebylo příliš a 

nepanovala ohledně nich, mimo některých výjimek (Stříbro, Rokycany), 

jednoznačná shoda.  
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• Romové bylo hlavní téma, které ovlivňovalo celkový průběh provedených fokusních 

skupin, a to i v těch městech, kde nežije početnější romská populace. V názorech 

respondentů rezonoval vzrůstající rasismus v České republice a nastolování agendy 

ze strany médií.  

• Sušice a Domažlice byly spojovány se zvýšeným prodejem a užíváním drog, nicméně 

tento faktor neměl příliš velký vliv na to, že by ze skupin prodejců či uživatelů drog 

vykazovali respondenti vyšší strach, než jinde.  

• Účastnici skupinových diskuzí považovali pojem veřejného pořádku vesměs za 

srozumitelný, třebaže je nedokázali jednoznačně definovat, a ztotožňovali jej 

s širokou škálou chování a jevů, zejména v rovině tzv. měkké deviace.  

• Stejně tak jako v případech jednotlivých kategorií trestných činů se žádné město 

nevyznačovalo specifickou kategorií porušování veřejného pořádku. Obdobně byli i 

respondenti v otázce veřejného pořádku pozitivnější (vyjma Stříbra a Rokycan), než 

ve větších městech.  

• Oblast prevence byla ze strany respondentů ve vybraných obcích omezována na 

kamerové systémy, které byly (mimo Rokycan) chváleny. V souvislosti s nimi byl i 

ojediněle zmiňován projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj.  
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5 Přílohy 

5.1 Složení fokusních skupin  
Blovice (FGD1) 18. 04. 2013 

ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 muž 20 - 29 let student  od narození 
2 žena 20 - 29 let studentka  přes 20 let 
3 žena 60 - 69 let v důchodu od narození 
4 muž 60 - 69 let v důchodu přes 40 let 
5 muž 45 - 59 let podnikatel od narození 
6 muž 30 - 44 let sociální pracovník od narození 
7 žena 30 - 44 let úředník přes 20 let 
8 žena 45 - 59 let úředník od narození 

 

Domažlice (FGD2) 17. 04. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 žena 45 - 59 let pohostinství a služby od narození 
2 žena 45 - 59 let sociální pracovnice přes 20 let 
3 žena 20 - 29 let studentka od narození 
4 žena 20 - 29 let studentka od narození 
5 žena 60 - 69 let v důchodu přes 40 let 
6 muž 61 - 69 let v důchodu od narození 
7 muž 20 - 29 let dělník přes 20 let 
8 muž 45 - 59 let učitel SOU od narození 

 

Kralovice (FGD3) 24. 04. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 žena 30 - 44 let rodičovská dovolená 9 let 
2 muž 30 - 44 let silničář od narození 
3 žena 20 - 29 let studentka od narození 
4 muž 60 - 69 let vychovatel přes 30 let 
5 muž 45 - 59 let školník přes 40 let 
6 muž 20 - 29 let student  20 let 
7 žena 45 - 59 let nezaměstnaná od narození 
8 žena 60 - 69 let zdravotní sestra od narození 

 

Přeštice (FGD4) 25. 04. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
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1 muž 45 - 59 let úředník přes 30 let 
2 žena 60 - 69 let v důchodu  od narození 
3 žena 30 - 44 let učitelka od narození 
4 muž 45 - 59 let stavební technik od narození 
5 žena 20 - 29 let studentka od narození 
6 muž 45 - 59 let účetní přes 20 let 
7 muž 60 - 69 let nezaměstnaný od narození 
8 muž 30 - 44 let dělník  od narození 

 

Rokycany (FGD5) 16. 05. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 muž 45 - 59 let administrativní pracovník od narození 
2 žena  30 - 44 let úřednice od narození 
3 žena  60 - 69 let v důchodu od narození 
4 žena  45 - 59 let kurátorka  více než 20 let 
5 žena  20 - 29 let pohostinství a služby necelých 5 let 
6 muž 20 - 29 let student necelých 10 let 
7 muž 45 - 59 let učitel více než 20 let 
8 muž 60 - 69 let důchodce od narození 

 

Stříbro (FGD6) 09. 05. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 muž 30 - 44 let invalidní důchodce více než 20 let 
2 žena 30 - 44 let knihovnice od narození 
3 muž 20 - 29 let konstruktér  od narození 
4 muž 45 - 59 let vedoucí výroby více než 21 let 
5 žena 45 - 59 let knihovnice od narození 
6 žena 20 - 29 let studentka od narození 
7 žena 60 - 69 let v důchodu 40 let 
8 muž 60 - 69 let v důchodu skoro 50 let 

 

Sušice (FGD7) 15. 05. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 žena 20 - 29 let mateřská dovolená 2 roky 
2 muž 60 - 69 let v důchodu více než 20 let 
3 muž 30 - 44 let dělník od narození 
4 žena 30 - 44 let prodavačka od narození 
5 žena 45 - 59 let invalidní důchodce od narození 
6 muž 20 - 29 let student od narození 
7 žena  60 - 69 let v důchodu od narození 
8 muž 45 - 59 let nezaměstnaný od narození 
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Tachov (FGD8) 14. 05. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 muž 45 - 59 let nezaměstnaný od narození 
2 žena 45 - 59 let nezaměstnaná od narození 
3 žena 60 - 69 let v důchodu více než 20 let 
4 muž 60 - 69 let v důchodu více než 40 let 
5 muž 30 - 44 let učitel více než 20 let 
6 muž 45 - 59 let technolog od narození 
7 žena 30 - 44 let učitelka 20 let 
8 žena 30 - 44 let nezaměstnaná od narození 

 

Železná ruda (FGD9) 22. 05. 2013 
ID Pohlaví Věková kohorta Ekonomický status Pobyt v obci 
1 muž 60 - 69 let podnikatel přes 30 let 
2 žena 20 - 29 let pohostinství a služby od narození 
3 muž 20 - 29 let řemeslník přes 10 let 
4 žena 30 - 44 let úřednice 20 let 
5 muž 45 - 59 let nezaměstnaný od narození 
6 muž 30 - 44 let podnikatel od narození 
7 muž 45 - 59 let řemeslník 20 let 
8 žena 45 - 59 let prodavačka od narození 
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5.2 Moderační scénář
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