Areál Akademie věd ČR na Spořilově
výsledky online dotazníkového průzkumu

Průzkum vznikl ve spolupráci GFÚ AV ČR a MČ Praha 4 v rámci místní Agendy 21.
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vztah respondentů k areálu?

Areál navštěvuji
opakovaně.
14%

Nevím, že tu areál
AVČR je.
21%

204

34 %

66 %

Pětina slyšela o areálu
poprvé v rámci ankety.
Čtvrtina areál ještě nikdy
nenavštívila.

Areál jsem 1x či
2x navštívil/a.
39%

Uzavřený areál,
nikdy mě nenapadlo
tam jít.
26%

hodnocení Geoparku

204

34 %

Do Geoparku chodím
poměrně
často/opakovaně.
18%

Nevím, že tu
Geopark je!!!
29%

66 %

71,5 % již Geopark někdy
navštívilo, čtvrtina z nich
navštěvuje Geopark
opakovaně. Pro naprostou
většinu respondentů byla
tato návštěva zajímavá.

Geopark jsem
navštívil/a. Bylo to
poučné a zajímavé.
46%

Geopark jsem
navšítívil/a, ale
nezaujal.
7%

povědomí o veřejných přednáškách

204
Zúčastnil/a
jsem se 1 či 2
akcí a
neoslovily mě.
2%

34 %

66 %

Povědomí o přednáškách a
osvětových akcích je výrazně
nižší než o Geoparku. 64 % o
akcích vůbec nevědělo. Je
třeba zlepšit propagaci, např.
ve spolupráci s MČ P4 a
místními spolky.

Zúčastnil/a
jsem se
několika akcí a
byly velmi
zajímavé.…

Akcí se
účastním
opakovaně.
1%

Zúčastnil/a
bych se, ale
nevyhovuje mi
doba konání.
14%

O akcích vím,
ale nezajímají
mě.
4%

Nevím, že v areálu probíhají
veřejné akce. Chtělo by to
lepší propagaci.
64%

povědomí o jídelně v areálu

204

34 %

Jídelnu jsem Jídelnu
Jídelnu jsem navštívil/a a
opakovaně
Vím, že je navštívil/a a byl/a jsem
využívám.
nebyl/a jsem spokojen/á.
jídelna
2%
přístupná spokojen/á.
7%
1%
veřejnosti, ale
nemám zájem
ji využívat.
7%

66 %

Nejmenší povědomí je o
veřejné jídelně, která není
propagována. Vůbec o ní neví
83 % respondentů. Ve zbylých
17 % mírně převažují ti, kteří
už jídelnu navštívili, i
opakovaně, nad těmi, kteří o
ni nemají zájem.

Vůbec nevím, že se v areálu
nachází jídelna přístupná
veřejnosti.
83%

zlepšování služeb jídelny

Čisté a příjemné prostředí

Pomocí jakých opatření co
nejvíce zatraktivnit služby
jídelny pro veřejnost?
Respondenti řadili předložené
možnosti od 1 do 5 podle
důležitosti. První volbě byla
přiřazena váha 100 %, druhé
75 %, třetí 50 %, čtvrté 25 % a
poslední 0 %. Výsledné
procentní hodnocení v grafu
níže je průměrem hodnocení
všech respondentů.

64 %

Příjemné venkovní posezení na
předzahrádce za hezkého počasí

61 %

Cenově dostupné polední menu
(aktuálně 90 Kč)

45 %

Nabídka bezmasých a lehkých zdravých
jídel

41 %

Odpolední posezení u kávy/čaje a
zákusků

40 %
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přínosy otevření areálu

Největším přínosem je vznik
klidné, parkové plochy vhodné
k procházkám. Poměrně
vysoká (52 %) je i podpora
tematické naučné stezky.
Respondenti řadili předložené
možnosti od 1 do 6 podle
důležitosti. První volbě byla
přiřazena váha 100 %, druhé
80 %, třetí 60 %, čtvrté 40%,
páté 20 % a poslední 0 %.
Výsledné procentní hodnocení
v grafu níže je průměrem
hodnocení všech
respondentů.

Poklidné místo v zeleni vhodné k
procházkám a odpočinku

85 %

Pohodlná a bezpečná pěší/cyklo zkratka
při cestě na metro a do Krčského lesa

54 %

Sebevzdělávání prostřednictvím naučné
stezky/naučných tabulí

52 %

Prostupnost areálem různými směry

52 %

Posezení v jídelně, možnost dát si oběd
nebo zakoupit občerstvení

39 %

Využívání tenisového kurtu odpoledne a
o víkendech

22 %
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dialog architekti jménem GFÚ AV ČR a MČ Praha 4 děkují za účast v průzkumu

