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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝZKUMU

FOCUS GROUP

Vypracováno pro:

AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil 
pro občanské sdružení EKODOMOV, jeden focus group, který proběhl dne 8.8.2006 v Ústí nad Labem. 

Vypracoval:

AUGUR Consulting s.r.o.  
  

Občanské sdružení EKODOMOV
Výzkum byl proveden v rámci projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, který 

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Medoda focus group v  kontextu celého projektu

Metoda focus group byla uplatněna jako doplňková – podpůrná metoda           
ke třem empirickým kvantitativním šetřením na cílových skupinách: 
podnikatelské subjekty a živnostníci, veřejný sektor (samospráva) a běžná 
populace Ústeckého kraje. 

Hlavním cílem skupinové diskuse byla identifikace hlubších motivů, názorů       
a postojů zástupců tří cílových skupin, které by napomohly vysvětlit některá 
zjištění identifikována v empirických – dotazníkových šetřeních. 

Cílem bylo také identifikovat zajímavé postřehy a náměty, které by bylo možné 
zohlednit při nastavení parametrů konkrétních projektů realizovaných 
občanským sdružením EKODOMOV. 
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Cíle focus group

Cílem focus group bylo identifikovat:

 názor diskutujících na stav životního prostředí v Ústeckém kraji a ve městě kde působí, 

identifikovat pozitivní posuny a případné hrozby v oblasti životního prostředí, stejně jako 

možnosti nápravy,

 zkušenost účastníků diskuse s konkrétními ekologickými aktivitami, neziskovými 
organizacemi nebo projekty, ověření názoru na relevantnost těchto výše uvedených 
aktivit, organizací nebo projektů v oblasti životního prostředí, včetně názorů na způsoby 
jejich financování apod.,

 povědomí o EKOCENTRECH, jejich činnosti – aktivitách, relevantnosti jejich činností, 
ochotě účastníků diskuse participovat např. finančně na činnosti EKOCENTER apod.,

 predikce optimálního zaměření činností a aktivit EKOCENTER, intenzita a způsoby 
optimálního přenosu informací k cílovým skupinám a řada doplňkových indikátorů.
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 Organizace focus group 

Skupinová diskuse byla realizována dne 8.8. 2006, od 17:00 do 20:00 hodin a zúčastnilo se 
jí celkem deset diskutujících. 
Rekrutace účastníků probíhala s využitím telefonického screeningu a účastníci diskuse 
splňovali požadavky na typické zástupce cílových skupin. 
Místem konání skupinové diskuse byl Hotel Bohemia v Ústí nad Labem.
Moderátorem skupinové diskuse byl Mgr. Marián Svoboda ze společnosti AUGUR 
Consulting s.r.o.
Podkladem pro průběh diskuse byl zadavatelem schválený scénář s jednotlivými indikátory – 
otázkami, které se v rámci diskuse dále prohlubovaly.
Diskuse se zúčastnil také zástupce zadavatele.
Účastníci diskuse byli po jejím skončení gratifikováni.
Diskuse byla rozdělena do dvou částí. V rámci přestávky bylo pro účastníky připraveno 
občerstvení.
Průběh diskuse byl zaznamenán, pro účel vyhodnocení, video nahrávkou. 
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Struktura účastníků diskuse

Skupina působila vyvážena z hlediska zastoupení jednotlivých cílových skupin v diskusi. 

Struktura účastníků diskuse:

Celkem se diskuse zúčastnilo deset diskutujících (z patnácti rekrutovaných). Jednalo se o: 

 dva zástupce samosprávy (odbor životního prostředí Magistrátu Ústí nad Labem a starosta 

   jedné z obcí z Ústeckého kraje),

 dva zástupce ekologické organizace (Šťovík),

 šest zástupců podnikatelských subjektů (mimo jiné významných podniků).
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 Obecná charakteristika účastníků diskuse

Skupina vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti.      V 
diskusi zvlášť nedominoval výrazný komunikátor, který by ostatní diskutující názorově 
ovlivnil a ani se nevyskytoval tzv. mlčitel – účastník, který by se do diskuse nezapojil 
vůbec. 

I přes kritické postoje některých diskutujících k problematice životního prostředí, nikdo 
z diskutujících nepůsobil zaujatě vůči diskutovaným tématům. Celkově lze skupinu 
hodnotit jako nadstandardně kvalitní z hlediska schopnosti vyjadřovat se věcně              
a konkrétně k diskutované problematice. 

V rámci diskuse zazněla řada inspirativních názorů, námětů a informací, o kterých se 
domníváme, že mohou být pro zadavatele využitelné při realizací konkrétních projektů, 
které bude  v blízké budoucnosti uvádět do života. 
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     Názory a postoje k životnímu prostředí  v Ústeckém kraji

Obecně se dá konstatovat, že se všichni diskutující shodují v názoru, že se celkově stav 
životního prostředí za poslední léta v Ústeckém kraji zlepšil, ale upozorňují také na řadu 
skutečností, které na základě nezamýšlených nebo záměrných důsledků lidského jednání a 
opatření, životní prostředí sekundárně zhoršují a vytvářejí tak do budoucna určitou hrozbu.

  v celkovém útlumu výroby (především těžby),

 ve snížení oxidu síry v ovzduší,

 ve snížení škod způsobených důlní těžbou a rekultivacích,

 ve  zlepšení kvality vody v řekách, 

 v dalších dílčích momentech.

 Zlepšení životního prostředí v kraji vidí diskutující  především:



  - 09 -
© 2006  AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz

     Názory a postoje k životnímu prostředí  v Ústeckém kraji

 v urychleném řešení dopravní situace  (především D8, ale také další silniční stavby – 
obchvaty apod.),

 posílení železniční dopravy na úkor automobilové, 
 využívání vodní dopravy - splavnost Labe,
 biopaliva,
 změna koncepce těžby hnědého uhlí a řada dalších dílčích námětů, které v řadě případů 

překračují rozměr kraje - lze je považovat za celorepublikové nebo globální.

Negativa v oblasti životního prostředí jsou spatřována především:

 v automobilové dopravě, 
 v prašnosti a emisích,
 v řadě dílčích skutečností.

Možnosti pro zlepšení stavu životního prostředí v kraji jsou spatřována:
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 Zkušenosti s ekologickými aktivitami, organizacemi a 
projekty v oblasti životního prostředí

Téměř všichni diskutující projevili povědomí o konkrétních ekologických aktivitách, 

neziskových organizacích a projektech, ale pouze část z nich má s nimi i konkrétní zkušenost.

Pouze u zástupkyně Magistrátu Ústí nad Labem a jednoho zástupce podnikatelských subjektů 

bylo identifikováno, že podporují konkrétní organizaci nebo projekty s ekologickou tématikou. 

Jedná se zpravidla o projekty zaměřené na ekologickou výchovu dětí, hnutí brontosaurus nebo 

vydávání publikací s ekologickou tématikou.
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 Zkušenosti s ekologickými aktivitami, organizacemi a 
projekty v oblasti životního prostředí

Hlavní bariérou pro podporu konkrétních ekologických aktivit, neziskových organizací a 
projektů je:
 nedokonalá legislativa (nahrává extrémním ekologickým organizacím, které hovoří ústy občanů), nezvýhodnění 

   podnikatelských subjektů při investicích do životního prostředí (stát nevytváří motivace),

 podnikatelským subjektům schází poptávka a aktivita ze strany samotných neziskových organizací (podniky 

   nebudou aktivně prostředky nabízet),

 absentují konkrétní projekty a žádosti neziskových organizací tzv.  „šité na míru“ konkrétní firmě - podniku,

 neprůhlednost s nakládáním prostředky z fondu životního prostředí – prostředky mohou odcházet jinam než 

  do životního prostředí, přebujelá byrokracie v této organizaci.

 nedostatek finančních prostředků ve firmách a v obcích (obecně),
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 Zkušenosti s ekologickými aktivitami, organizacemi a 
projekty v oblasti životního prostředí

Další zajímavé náměty a názory, které zazněly.

 Ekologické projekty by měly být podporovány, podle názorů zástupců cílových skupin, především ze strany  

  kraje, státu a EU.

 Neziskové organizace by se měly zaměřit na pomoc podnikatelským subjektům při shánění financí (v rámci 

  konkrétních projektů) na ochranu životního prostředí,

 Měla by fungovat spolupráce mezi neziskovými organizacemi a obcemi – jedním i druhým směrem.

 Problém obcí i neziskových organizací není v neschopnosti napsat projekt a požádat o dotaci. Problém je 

  spatřován, především u malých v obcí, v neschopnosti kofinancování projektů – v nedostatků prostředků. 
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      Hodnocení povědomí, relevantnosti a optimálního 
zaměření činností EKOCENTER

Dva účastníci o EKOCENTRECH nikdy neslyšeli. Většina účastníků o EKOCENTRECH povědomí 
má a část účastníků má velmi detailní informace  také o konkrétních EKOCENTRECH i o jejich 
činnosti.

„Ne každý se umí orientovat v ekologii, ne každý má přístup k internetu. Je dobré, aby existoval 

informační servis kde Vám budou schopni poradit“.

 Spontánní povědomí o EKOCENTRECH

EKOCENTRUM Most (zpravodaj) – podílí se na  informovanosti občanů, EKOCENTRUM Most – z 
jejich web prezentace - je to organizace, která pro Chemopetrol Litvínov zprostředkovává 
informace o situaci ve fabrice – vysvětluje občanům co se zde děje. EKOCENTRUM Šťovík, Arnika.

Která  EKOCENTRA účastníci znají a z jakých zdrojů

Relevantnost EKOCENTER (názor)
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      Co by měla EKOCENTRA nabízet
Spontánní rovina

 Práce s dětmi a mládeží.

 Informační a poradenská činnost - služba pro obyvatele, firmy a obce – zprostředkování nezávislých informací. Méně 
dostupných informací v oblasti ekologie.

 Získat politický vliv a tlačit na vládu v oblasti ekologie – ovlivňovat legislativu.

 Informovat o své činnosti veřejnost – propagovat svou činnost a nabídku. Měla by o jejich činnosti vědět veřejnost.

 Sledovat trendy a statistiku – registrovat změny v ekologickém zatížení krajiny, v legislativě a tyto informace, které jsou     
     v čase proměnlivé, zprostředkovávat podnikatelským subjektům, ale také občanům. Vytvářet tímto pro podnikatelské 
subjekty a občany vysoce kvalifikovaný informační servis.

 Vyplňovat mezery, kde není schopna nabídnout informační servis obec, stát apod. Tzn. nabízet vysoce odbornou pomoc 
a zprostředkovat informaci, které jsou hůře dosažitelné běžnými způsoby, především těm skupinám občanů, kteří si je 
nejsou schopni dohledat.

 EKOCENTRA by měla intenzivně komunikovat a kooperovat s obcemi.

 EKOCENTRA by měla informovat pravdivě o podnicích v regionu na komerční bázi – podniky by jim za tuto informační 
činnost ve vztahu k veřejnosti platily.

 EKOCENTRA by měla být razantní ve vztahu k samosprávám – měla by být „ostřížem“ a hlídat samosprávu a to co 
realizuje (příklad revitalizace náměstí v Ústí nad Labem).
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 Co by měla EKOCENTRA nabízet
Podpořená rovina

Výsledky hodnocení podle karty
ČetnostAktivity EKOCENTER

0Kulturní – zábavné akce (pořady) pro dospělou populaci s cílem podpořit ekologické myšlení 

1Osobní návštěvy pracovníků EKOCENTER ve firmách 

2Vydávání specializovaného časopisu s ekologickou tématikou k dispozici na vybraných místech či zasílané podnikatelským subjektům 

1Workshoppy pro podnikatelské subjekty 

3Zelená telefonní linka 
2Tištěné letáky a informační materiály s ekologickou tématikou zasílané poštovní zásilkou do schránek 

6Prezentace a osvěta v místních periodikách 

3Semináře a přednášky s ekologickou tématikou pro zástupce podnikatelských subjektů 

4Osvětová a přednášková činnost pro dospělou populaci

0Kulturní – zábavné akce (pořady) pro zástupce firem a podnikatelů s cílem podpořit ekologické myšlení 

4Informační panely s ekologickou tématikou na obecních úřadech, případně i na dalších úřadech (pracovní úřady, finanční úřady apod.) 

6Kulturní – zábavné akce (pořady) pro děti a mládež s cílem podpořit ekologické myšlení 

7Kvalitní www stránky s informacemi 

9Osvětová a přednášková činnost pro děti a mládež ve školách
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 Co by neměla EKOCENTRA nabízet
Hodnocení z nabídky

Informační panely s ekologickou tématikou na obecních úřadech.

Osobní návštěvy pracovníků EKOCENTER ve firmách.

Zelená telefonní linka.

Vydávání specializovaného časopisu s ekologickou tématikou k dispozici na vybraných místech či 
zasílané podnikatelským subjektům.  

Semináře a přednášky s ekologickou tématikou pro zástupce podnikatelských subjektů. 

Tištěné letáky a informační materiály s ekologickou tématikou zasílané poštovní zásilkou do 
schránek.

Kulturní – zábavné akce (pořady) pro zástupce firem a podnikatelů s cílem podpořit ekologické 
myšlení.



  - 17 -
© 2006  AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz

 Optimální způsoby prezentace EKOCENTER

                              

 Obecní časopisy. Ve spolupráci s obcemi přenášet občanům a podnikatelským subjektům aktuální 
ekologické informace a prezentovat svou činnost.

Diskuse – formou kulatých stolů v rámci obcí. Diskutovat témata – vše pod patronací EKOCENTRA.

Reklama v rámci regionálních zpráv a v médiích (regionální televize apod.).

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. je přesvědčena, že skupinová diskuse splnila svůj účel a cíle. Diskuse 

zprostředkovala v podobě názorů účastníků informace a náměty, které se mohou stát zajímavou zpětnou 
vazbou pro zadavatele a inspirací při uvádění projektu EKOCENTER v Ústeckém kraji do života. 

Vzhledem k tématické pestrosti a disproporci v náhledech diskutujících na jednotlivé indikátory a témata  
jsme 

neměli potřebu formulovat obecná shrnutí nebo doporučení. Součásti předání výsledků je i DVD s průběhem 
diskuse a fotodokumentace.
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Kontakt

AUGUR Consulting s.r.o.

Vinařská 5/A1
603 00 Brno 
tel.:+420 543 242 595
tel/fax:+420 543 234 325

Marián Svoboda 
- ředitel společnosti 
svoboda@augur-consulting.cz 

Vanda Zacharievová 
- administrace projektů 
zacharievova@augur-consulting.cz


