
PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ SITUACE, VÝSTUPY ANKETY  
Pro průzkum zájmu veřejnosti o činnosti v obci byla provedena anketa . Anketa 
měla za cíl zmapovat zejména potřeby a přání obyvatel v oblasti komunitních 
aktivit a ochotu zapojení se do rozhodování a do společných aktivit. Dále byla 
zjišťována preference obyvatel ve způsobu informování o důležitých událostech 
a plánovaných aktivitách v obci. 

Technické údaje, metodika šet ření 

Zastupitelstvo obce v přiloženém dopise požádalo občany o vyplnění krátkého 
anonymního dotazníku. Dotazník měl celkem 6 otázek - preferencí v 
komunitních aktivitách, zapojení občanů a způsobů informování o událostech 
v obci a 2 otázky týkající se pohlaví a věku respondentů. V dotazníku se vybíralo 
ze škály odpovědí, u čtyř otázek byla i možnost vlastní odpovědi (respondent 
mohl uvést konkrétní odpověď do kolonky „jiné“ u otázky č. 1, 2, 3 a 6).  

Dotazníkové šetření probíhalo v měsíci červenci 2019, ukončení sběru 
vyplněných dotazníků bylo stanoveno na 6. srpna 2019, kdy se v obci konalo 
veřejné zasedání zastupitelstva a součástí programu bylo i informování a 
diskuze mezi občany na téma komunitní centrum a podpora komunitní práce 
v obci Hněvčeves. 

Dotazníky byly dostupné na veřejných akcích konaných v červenci 2019, na 
obecním úřadě v době úředních hodin a dále byly distribuovány i přímo 
obyvatelům, resp. do poštovních schránek v obci Hněvčeves, aby měli možnost 
se vyjádřit všichni občané. 

Sběr dotazníků byl zajištěn do schránky na obecním úřadě. 
  
Výstupy, analýza dat 

V obci je k trvalému pobytu hlášeno celkem 162 obyvatel, z toho 31 je dětí a 
mládeže do 18 let. Dotazník mohla v případě zájmu vyplnit i mládež a školáci 
(celkem je v obci 22 dětí školního a staršího věku do 18 let).  

Možnost vyplnit dotazník měli i obyvatelé, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale 
v současné době zde pobývají a měli zájem se formou ankety vyjádřit 
k činnostem a aktivitám v obci. 

Celkem bylo rozdáno 158 dotazníků, získáno a analyzováno 108 vyplněných 
anketních lístků. Dotazník vyplnilo 68,35 % oslovených obyvatel. 
 

U dílčích otázek se počet respondentů může lišit (zodpovězení otázek bylo 
dobrovolné – respondenti nemuseli odpovídat na všechny otázky).  
 

Průzkumu se zúčastnilo 58 mužů a 50 žen. Z věkových skupin převládla skupina 
45 až 65 let (40 respondentů), následovala skupina 30 až 44 let (23 
respondentů). Dotazník vyplnilo také 14 školáků (resp. školáci a mládež do 18 
let).  



Otázka č. 1: Jaké aktivity pro dosp ělé preferujete? 
(U této otázky bylo možné vybrat a zaškrtnout více odpovědí.) 

 
Z odpovědí v anketě vyplývá, následující pořadí:  
- Kulturní aktivity, mezigenerační setkávání, hudební večery, divadlo, apod. 

(74 hlasů). 
- Posezení a tvoření u příležitosti svátků - např. vánoční a velikonoční 

posezení (63 hlasů). 
- Vzdělávací aktivity – např. přednášky, poradny, semináře (48 hlasů) 
- Cvičení - relaxační a balanční cvičení, chůze po okolí s trekingovými holemi, 

aj. (47 hlasů). 
- Aktivity zaměřené na zvelebování veřejných ploch (46 hlasů). 
- Tvořivé dílny (44 hlasů). 
- Dobrovolnická činnost – např. sbírka oblečení a hraček pro potřebné apod. 

(43 hlasů). 
- Sociální poradenství; odborné poradenství - např. právní, dluhová poradna 

(26 hlasů). 
 
 
Graf č. 1 – Preference aktivit pro dospělé (% ze všech hlasů) 
 

 
 

U otázky č. 1 bylo možné rozepsat i jiné činnosti. V kolonce „jiné“ byly uvedeny 
následující návrhy činností: 
- keramika, keramická dílna (4 x), 
- sportovní aktivity s účastí diváků a fanoušků (nohejbal, biatlon), branný 

závod apod. (3x), 
- posilovna (1x).  
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Otázka č. 2: O jaké aktivity pro d ěti máte zájem?   
(U této otázky bylo možné vybrat a zaškrtnout více odpovědí.) 
 
Z odpovědí v anketě vyplývá, následující pořadí: 
- Aktivity spojené s tradicemi - Vánoce, Velikonoce, čarodějnice, dětský den, 

drakiáda, Haloween, Mikulášská, aj. (80 hlasů).  
- Tvořivé dílny (64 hlasů). 
- Zážitkové dny v době letních prázdnin - půldenní praktické programy 

zaměřené dle zájmu např. na společné vaření, focení, historii, archeologii 
(62 hlasů). 

- Kulturní aktivity, divadelní představení, apod. (59 hlasů). 
- Relaxační a balanční cvičení, cvičení rodičů s malými dětmi (45 hlasů). 
- Vzdělávací aktivity - z oboru historie, přírodovědné činnosti, první pomoc aj. 

(33 hlasů). 
- Fotografický kurz s následnou výstavou fotografií (25 hlasů). 
- Semináře pro mládež - uplatnění se na trhu práce, finanční gramotnost, aj. 

(25 hlasů)  
- Odborná poradna - např. pedagogicko-psychologického poradenství (10 

hlasů). 
 

 
Graf č. 2 – Preference aktivit pro děti (% ze všech hlasů) 
 

 
 
V kolonce „jiné“ byly uvedeny následující odpovědi:  
- Keramika, keramická dílna (3 x) 
- Výlety (voda, cyklovýlet, pěší horská turistika apod.) – 1 x 
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Otázka č. 3: Uvažuje se o rozší ření nabídky služeb knihovny – jaké další 
činnosti preferujete? 
(U této otázky bylo možné vybrat a zaškrtnout více odpovědí.) 
 
Z odpovědí v anketě vyplývá, že občané upřednostňují zejména: 
- Turnaje v deskových a vědomostních hrách, organizace literárních soutěží 

apod. (63 hlasů). 
- Půjčování stolních a deskových her, vzdělávacích aktivit pro děti (43 hlasů). 
- Doučování učiva ZŠ pro děti (26 hlasů).   
 
V části „jiné“ byl 1 x uveden zájem také o besedy.  
 

 
 
Graf č. 3 – Preference aktivit pro děti (% ze všech hlasů) 
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Otázka č. 4: Jste ochotni se aktivn ě podílet na rozvoji obce, kdyby vás o 
to někdo požádal?  
 
Na rozvoji obce je ochotna se podílet drtivá většina respondentů –  odpověď 
„ANO“ zaškrtlo 47 osob a „SPÍŠ ANO“ 41 osob.  

Na rozvoji obce se nechce podílet 8 osob (odpověď „NE“), resp. 12 osob 
(odpověď „SPÍŠ NE“).  

 
 
Graf č. 4 – Účast na rozvoji obce (v %) 
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Otázka č. 5: Pokud by byla p říležitostn ě oznámena dobrovolná práce pro 
obec, zú častnil/a byste se?   
 
Dobrovolné práce pro obec je ochotna se zúčastnit až 80 % respondentů – 
odpověď „ANO“ zaškrtlo 48 osob a „SPÍŠ ANO“ 38 osob.  

Na rozvoji obce se nechce podílet 8 osob (odpověď „NE“), resp. 14 osob 
(odpověď „SPÍŠ NE“).  
 
Graf č. 5 – Účast na dobrovolné práci pro obec (v %) 
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Otázka č. 6: Jaké zp ůsoby informování o d ůležitých událostech v obci 
byste preferoval/a? 
(U této otázky bylo možné vybrat a zaškrtnout více odpovědí.) 
 
Z odpovědí v anketě vyplývá, následující pořadí: 
- Roznosem letáků s informacemi do schránky (67 hlasů). 
- Na webových stránkách obce (63 hlasů). 
- Obecním rozhlasem (56 hlasů). 
- Facebook obce (46 hlasů). 
- Na vývěsní desce obce (24 hlasů). 
 
Graf č. 6 – Preference způsobu informování o událostech v obci (% ze všech 
hlasů) 
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Závěr 
 
Z dat získaných anketním šetřením lze vyvodit tyto závěry: 
  
- Komunita má zájem na pořádání akcí pro dospělé v následujícím pořadí: 

kulturní aktivity; posezení a tvoření u příležitosti svátků; zvelebování 
veřejných prostranství; vzdělávací aktivity; cvičení; tvořivé dílny; 
dobrovolnické činnosti – sbírky hraček a oblečení; sociální a odborné 
poradenství. 
 

- V oblasti činností a akcí určených pro děti je pořadí preferencí následující: 
aktivity spojené s tradicemi; tvořivé dílny; zážitkové půldenní praktické 
programy v době letních prázdnin; kulturní aktivity, divadelní představení; 
relaxační a balanční cvičení a cvičení rodičů s malými dětmi; vzdělávací 
aktivity; fotografický kurz s následnou výstavou fotografií; semináře pro 
mládež; odborná poradna.  
 

- Občané mají zájem o rozšíření služeb knihovny, zejména pak o pořádání 
turnajů v deskových a vědomostních soutěžích a o půjčovnu deskových a 
stolních her a vzdělávacích aktivit pro děti. 
 

- Drtivá většina respondentů (cca 80 %) se chce aktivně účastnit na rozvoji 
obce i na dobrovolné práci pro obec. 

 
- Z hlediska informování obyvatel je největší zájem o roznos letáků do 

poštovních schránek, sdělování informací uveřejněním na webu obce a 
pomocí obecního rozhlasu (popř. na facebooku obce). Nejméně 
respondentů preferuje jako zdroj informací vývěsní desku obce.   

 


