
Dotazník pro zastupitele obce   1 

 

Univerzita Karlova v Praze 
Přírodovědecká fakulta 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 
Albertov 6, 128 43  Praha 2,  tel.: +420-221 951 383 
fax: +42-2-24920657, e-mail: perlin@natur.cuni.cz 

 
 

V Praze, dne 17.3. 2010 
Věc: Dotazník – Sociální kapitál na venkově  
 
Vážený pane starosto /starostko 
Vážení zastupitelé  
 
ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou sociální 
geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dotazník poslouží 
výhradně zpracování mé diplomové práce na téma Lidské zdroje jako faktor v rozvoji 
venkova. Všechny Vámi poskytnuté informace budou zpracovávány anonymně, nebudou 
poskytnuty dalším osobám ani nijak zneužity. Prosím Vás proto o zodpovězení několika 
otázek. Otázky se vždy týkají celé obce, tedy všech místních částí. 
Vyplněný dotazník vložte do přiložené obálky a buď vraťte na obecní úřad nebo 
elektronicky vyplněný dotazník odešlete na adresu betka.vazacova@volny.cz 
 
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.  
 
 
Děkuji předem za Váš čas a spolupráci! 
 
 

Bc. Alžběta Vazačová 
Studentka magisterského studia oboru Sociální geografie  

 
 
Vážený pane starosto /starostko 
Vážení zastupitelé  
 
budeme Vám velmi vděčni, pokud najdete chvilku času a vyplníte předložený dotazník, 
který slouží jako podklad pro zpracování diplomní práce studentky A. Vazačové. 
Informace z diplomní práce budou po jejím obhájení k dispozici obci. Stejně tak Vám rádi 
nabízíme odbornou spolupráci a podporu našeho Centra pro rurální geografii PřF UK. 
V případě zájmu o další spolupráci nás můžete kontaktovat a případně projednat 
oboustranně výhodnou spolupráci.  
 

 
 
 
RNDr. Radim Perlín 

Vedoucí diplomní práce 
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Prosím postupně přečtěte všechny otázky dotazníku.  Není-li uvedeno u konkrétní otázky, 

vyberte prosím vždy pouze jednu možnost odpovědi, která nejlépe vystihuje Váš názor. 

Odpověď zaškrtněte u příslušné řádky.  V případě elektronického vyplnění můžete 

odpověď označit X nebo zvýraznit.  

 
 
A. 

1. Jste spokojený s fungováním Vaší obce?  ANO 

       Spíše ANO    

       Spíše NE 

       NE 

 

2. Vypište prosím, co je Váš hlavní zájem/projekt v současné době? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

3. V čem spatřujete hlavní limity rozvoje Vaší obce? (můžete označit více možností) 

 Špatná odborná pomoc, podpora a tok informací od státu/kraje 

 Malá samostatnost v rozhodování a konání 

 Složitost a nejednoznačnost zákonů a dalších předpisů  

 Špatná spolupráce mezi obcemi v okolí či partnerskými obcemi 

 Nedostatek financí na projekty 

 Nízká aktivita obyvatel a jejich nezájem 

 Nevnímám žádný limit 

 Jiná možnost:.............................................................................................................. 

 

4. Myslíte si, že místní lidé – občané obce mohou hrát nějakou roli v rozvoji venkovské 

obce? 

 ANO, na venkově lidé mohou hrát významnou roli v rozvoji obce, máme s tím  

  zkušenost 

 ANO, ale jenom v některých případech a sférách 

 NE, rozvoj obce je velmi složitý a náročný  
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5. Diskutujete názory s místními lidmi o plánovaném projektu či rozvoji  ve Vaší obci? 

  ANO    

NE  

    Pokud ANO, označte formu diskuze: 

 informujeme hlavně o schválených a realizovaných projektech v místním 

zpravodaji, webu,  veřejným rozhlasem nebo v zápisech ze schůzí 

 informujeme již před schválením projektu např. v plánu práce obecního 

zastupitelstva , stavební komise apod.  

 samostatně informujeme o významných připravovaných projektech  

 pořádáme o připravovaných projektech pro občany diskuze s projektantem  

 vyhlašujeme ankety (na našem webu, v místních novinách) o budoucích 

projektech a k výsledkům přihlédneme při rozhodování   

 

B. 

6. Co si představíte pod pojmem partnerství?  

 Možnost spolupráce a inspirace 

 Společné řešení problémů a pomoc partnerů při jejich řešení 

 Snazší přístup k dotacím 

 Další byrokracie a ztráta času 

 

7. Je Vaše obec členem nějaké Místní akční skupiny? 

 ANO           (název..................................................................................................) 

 Nevím           (pokračujte otázkou č.9) 

 NE           (pokračujte otázkou č.9) 

A je Vaše obec členem nějakého mikroregionu nebo svazku obcí? 

 ANO           (název..................................................................................................) 

 Nevím           (pokračujte otázkou č.9) 

 NE           (pokračujte otázkou č.9) 

 

V případě, že Vaše obec je členem jak Místní akční skupiny tak i členem mikroregionu, 

svazku obcí, kterou formu spolupráce považujete za důležitější a významnější pro obec?  

 Spolupráci v rámci Místní akční skupiny  

 Spolupráci v rámci mikroregionu, svazku obcí  
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Dále prosím odpovězte pouze za ten typ spolupráce obcí, který je pro obec důležitější  

8. Co Vám partnerství přináší?   (můžete označit více možností) 

 Společné projekty s dalšími sousedními obcemi  

 Získání nových znalostí  

 Získání nových informací a kontaktů  

 Pouze společné schůzování 

 Nevnímám konkrétní dopad, když jsou tam všichni, vstoupili jsme tam i my 

 Jenom finanční zátěž, brzdí rozvoj obce 

 

C.  

9. Jaké jsou vztahy Vaší obce s místními podnikateli a živnostníky? 

 Dobré, vzájemně si vycházíme vstříc, když je potřeba, tak si navzájem pomůžeme  

 Převážně dobré, protože máme rozdílné cíle i zájmy a nevadíme si  

 Převážně špatné, občas podnikatelé chtějí po obci věci, které nelze splnit 

 Špatné, podnikatelé často na obec útočí a mají na ni nereálné požadavky 

 

10. Jakou formou spolupracujete s místními podnikateli a živnostníky? 

 Dlouhodobě spolupracujeme, protože máme společné cíle 

 Spolupracujeme pouze pokud najdeme společný cíl  

 Spolupracujeme občas při řešení jednorázových projektů nebo zajištění 

jednotlivých akcí 

 Nespolupracujeme 

 Podnikatelé na obec především útočí a požadují změny některých rozhodnutí   

 

11. Využívá obec kontaktů s chataři a chalupáři? ANO 

       Spíše ANO 

       Spíše NE 

       NE 

       Nemáme v obci chataře či chalupáře 

12. Jsou v obci občané, kteří pomáhají při řešení některých problémů, projektů nebo akcí  

      obce?   ANO, pravidelně  

    ANO, občas 

    NE 
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13. Máte Vy osobně nebo někdo jiný ve Vaší obci nějaké „známé“, kteří mohou pomoci    

      obci, protože mají dobré kontakty na kraj, na ústřední orgány apod.?    

    ANO 

    Nevím  (pokračujte otázkou č.15) 

    NE        (pokračujte otázkou č.15) 

 

14. Jestliže ANO, využila je obec někdy úspěšně?  ANO   NE 

 

D.  

15. V čem si myslíte, že je Vaše obec jedinečná? (můžete označit více možností) 

 Krajina, příroda, životní prostředí 

 Kulturní památky, tradice 

 Občanské vybavení, nabízené služby 

 Místní komunitní život 

 Jiná možnost:.............................................................................................................. 

 Není jedinečná, je stejná jako ostatní sousední obce 

 Není jedinečná, je v mnohem horší situaci než sousední obce 

16. Které místní spolky jsou ve Vaší obci aktivní?   

a) Hasiči      b) Církev (církve), církevní sdružení 

c) Sokolové      d) Rybáři 

e) Fotbalisté      f) Svaz žen 

g) Jiní sportovci     h) Ochránci přírody, ekologové  

i) Zahrádkáři      j) Klub seniorů 

k) Chovatelé      l) Mládežnická organizace 

m) Včelaři      n) Kulturní organizace (pěvecké, taneční 

o) Myslivci                                                        nebo hudební soubory, ochrana památek...) 

p) Organizace poskytující sociální služby  q) Politická org. (strana, klub, sdružení…) 

    (např. starým či postiženým) 

r) Jiná organizace.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 



Dotazník pro zastupitele obce   6 

 

17. Který z nich pořádá alespoň jednu akci pro veřejnost za rok? Vypište  

 Název organizace     počet akcí  

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

18. Jaký máte Vy osobně vztah k chatařům a chalupářům ve Vaší obci?  

 Pozitivní 

 Spíše pozitivní 

 Spíše negativní 

 Negativní 

 Nemáme v obci chataře či chalupáře   (pokračujte otázkou č.20) 

19. Jak vnímáte většinu chatařů či chalupářů?    (můžete označit více možností) 

 Zajímají se a snaží se začlenit do života obce 

 Jsou to možné využitelné kontakty 

 Nezajímají se o život v obci 

 Obec jen využívají  

 

20. Jak byste charakterizoval/a komunitní život ve Vaší obci? 

 Lidé mají snahu družit se, pořádat a zúčastňovat se akcí 

 Lidé se rádi baví, ale jsou pasivní, nic pro to neudělají 

 Lidé jsou si lhostejní, společné akce v obci je většinou nezajímají  

 

21. Máte ve Vaší obci nějaký specifický sociální problém?  

      Občanský konflikt mezi obyvateli, mezi místními částmi, mezi místními a lufťáky,    

      s Rómy apod. (vypište) .................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
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E.  

22. Jak dlouho žijete ve Vaší obci?........................................................................................ 

23. Působíte ve funkci: uvolněný starosta  uvolněný zastupitel   

neuvolněný starosta  neuvolněný zastupitel  

24. Pouze pro uvolněné (starosta, zastupitel...): 

      Máte ještě jiné zaměstnání kromě funkce starosty/zastupitele?  

 ANO 

 Částečně podnikám/pouze na částečný úvazek  

 NE 

 

25. Jak dlouho působíte v této funkci?................................................................................... 

26. Pohlaví  žena  muž 

27. Rok narození ............................. 

28. Jak je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?   Základní 

        Výuční list, středoškolské bez maturity 

        Středoškolské s maturitou 

        Vyšší odborné 

        Vysokoškolské 
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Místo pro Vaše poznámky a připomínky:  
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Univerzita Karlova v Praze 
Přírodovědecká fakulta 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 
Albertov 6, 128 43  Praha 2,  tel.: +420-221 951 383 
fax: +42-2-24920657, e-mail: perlin@natur.cuni.cz 

 
 

V Praze, dne 17.3. 2010 
Věc: Dotazník – Sociální kapitál na venkově  
 
Vážená paní, vážený pane   
 
ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou sociální 
geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dotazník poslouží 
výhradně zpracování mé diplomové práce na téma Lidské zdroje jako faktor v rozvoji 
venkova. Všechny Vámi poskytnuté informace budou zpracovávány anonymně, nebudou 
poskytnuty dalším osobám ani nijak zneužity. Prosím Vás proto o zodpovězení několika 
otázek. Otázky se vždy týkají celé obce, tedy všech místních částí. 
Vyplněný dotazník prosím vložte do přiložené obálky a buď vraťte na obecní úřad 
nebo elektronicky vyplněný dotazník odešlete na adresu betka.vazacova@volny.cz 
 
Vyplnění dotazníku vám nezabere více než 15 minut.  
 
 
Děkuji předem za Váš čas a spolupráci! 
 
 

Bc. Alžběta Vazačová 
Studentka magisterského studia oboru Sociální geografie  

 
 
 
Vážená paní, vážený pane   
 
budeme Vám velmi vděčni, pokud najdete chvilku času a vyplníte předložený dotazník, 
který slouží jako podklad pro zpracování diplomní práce studentky A. Vazačové. 
Informace z diplomní práce budou po jejím obhájení k dispozici obci.  

 
 
 
 
 

RNDr. Radim Perlín 
Vedoucí diplomní práce 
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Prosím postupně přečtěte všechny otázky dotazníku.  Není li uvedeno u konkrétní otázky, 

vyberte prosím vždy pouze jednu možnost odpovědi, která nejlépe vystihuje Váš názor. 

Odpověď zaškrtněte u příslušné řádky.  V případě elektronického vyplnění můžete 

odpověď označit X nebo zvýraznit.  

 
Zaškrtněte pouze jednu možnost, není-li uvedeno jinak !!! 
 

A.  

1. Zajímáte se o vedení a řízení Vaší obce?  

 ANO, záleží mi na tom                      

 Spíše ANO 

 Spíše NE, moc se nezajímám 

 NE, vůbec se nezajímám 

2. Myslíte si, že Váš starosta se zajímá o rozvoj Vaší obce:  

 Hodně, věnuje se tomu maximálně  

 Dostatečně, ale bylo by možné pro obec udělat více 

 Málo, starosta se hlavně zabývá jinými věcmi 

 Vůbec se nezajímá  

3. Jako starosta dosahuje výsledků:   

 Velmi dobrých 

 V něčem dobrých a v něčem špatných  

 Spíše špatných 

 Žádných 

4. Chodíte ke komunálním volbám?   

 Pravidelně 

 Někdy 

 Nechodím volit 

5. Účastníte se veřejného jednání zastupitelstva?  

 ANO, zúčastňuji se pravidelně  

 ANO, chodím na jednání jenom občas 

 NE, ale zajímám se o výsledek z jednání  

 Nezajímám se o to, stejně nic nerozhodnou 
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B. MAS LEADER 

Nyní se Vás budeme ptát na otázky, které souvisejí se členstvím Vaší obce v Místní akční 

skupině Leader (MAS LEADER). 

6. Je Vaše obec členem nějaké Místní akční skupiny? 

 ANO           (napište název, víte-li...........................................................................) 

 Nevím           (pokračujte otázkou č.10) 

 NE           (pokračujte otázkou č.10) 

7. Zkuste si vybavit od koho jste se dozvěděl o členství Vaší obce v Místní akční  

     skupině?  

 Od starosty či vedení obce 

 Od sousedů či ostatních místních obyvatel 

 Sám/a od sebe 

 Z jednání veřejných schůzí 

 Ze zápisů z jednání  

 Z místních novin, zpravodaje, veřejného rozhlasu 

 Nevím odkud jsem se to dozvěděl/a 

8. Má členství v Místní akční skupině nějaký dopad na Vaší obec?  

 Velmi pozitivní  

 Spíše pozitivní 

 Spíše negativní 

 Negativní 

 Žádný 

9. Víte o nějakém realizovaném společném projektu Místní akční skupiny?   

 ANO   

 NE  
10. Může mít členství v MAS všeobecně kladný dopad na obec?  (můžete označit více   

       možností) 

 Spolupráce se sousedními obcemi 

 Sdílení nápadů a inovací 

 Prostředek, jak získat peníze z EU na realizaci projektů 

 Pouze požadavek EU 

 Problémy navíc 

 Ztráta času 
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Nyní Vám položíme podobné otázky, které se ale vztahují ke členství Vaší obce  

v mikroregionu nebo svazku obcí.  

6 B. Je Vaše obec členem nějakého mikroregionu či svazku obcí? 

 ANO           (napište název, víte-li...........................................................................) 

 Nevím           (pokračujte otázkou č.10 B) 

 NE           (pokračujte otázkou č.10 B) 

7 B. Zkuste si vybavit od koho jste se dozvěděl o členství vaší obce v mikroregionu   

        nebo svazku obcí ?  

 Od starosty či vedení obce 

 Od sousedů či ostatních místních obyvatel 

 Sám/a od sebe 

 Z jednání veřejných schůzí 

 Ze zápisů z jednání  

 Z místních novin, zpravodaje, veřejného rozhlasu 

 Nevím odkud jsem se to dozvěděl/a 

8 B. Má členství v  mikroregionu, svazku obcí nějaký dopad na Vaší obec? 

 Velmi pozitivní  

 Spíše pozitivní 

 Spíše negativní 

 Negativní 

 Žádný 

9 B. Víte o nějakém realizovaném společném projektu, aktivitě svazku obcí,    

        mikroregionu?   

 ANO   

 NE  
10 B. Může mít členství všeobecně kladný dopad na obec?  (můžete označit více         

          možností) 

 Spolupráce se sousedními obcemi 

 Sdílení nápadů a inovací 

 Prostředek, jak získat peníze z EU na realizaci projektů 

 Pouze požadavek EU 

 Problémy navíc 

 Ztráta času 
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C.  

11. Negativní jevy jako např. pomluvy se ve Vaší obci šíří:  

 Zřídka a jen mezi některými lidmi 

 Běžně, mezi určitými skupinami lidí 

 Zcela běžně, téměř mezi všemi lidmi 

12. Jak se k Vám dostávají informace o životě a událostech v obci?  

 Rychle a snadno 

 Někdy se něco doslechnu 

 Když si to nezjistím, nevím to 

13. Od koho se dozvídáte většinu informací?     

 Od sousedů 

 Od rodiny či přátel žijících v mé obci 

 Na obecním úřadě, od starosty 

14. Máte Vy osobně nebo někdo jiný ve Vaší obci nějaké „známé“, kteří mohou pomoci      

      obci, protože mají dobré kontakty na kraj, ústřední orgány apod.?  

 ANO 

 Nevím 

 NE 

D.  

15. Jste členem nějakého místního spolku, klubu apod.?  

 ANO, vypište jakého.................................................................................................. 

 Kolik aktivních členů má váš spolek?........................................................................  

 NE (pokračujte otázkou č. 18) 

16. Organizuje váš spolek, klub nějakou pravidelnou společenskou akci?  

 ANO 

 NE 

17. Jak se změnil za posledních 5 let počet členů vašeho spolku? 

 Zvýšil o více než 20 

 Zvýšil  o 5 až 20 

 Počet je přibližně stejný  

 Klesl o 5 – 20 členů  

 Klesl o více než 20 
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18. Kolika místních společenských či kulturních událostí (bálů, plesů, jarmarků, slavností,     

      koncertů , ….) se Vy osobně zúčastníte za rok?    

 Žádné  1 – 3  4 a více 

19. Chodíte do kostela?    

 ANO, pravidelně  Pouze o svátcích  NE  

20. Může mít církev vliv na společenský život obce (zachování tradic, setkávání lidí,   

      pořádání akcí apod.)?   

 Žádný 

 Spíše malý 

 Spíše velký 

 Velký 

21. Máte dobré vztahy se sousedy a jinými obyvateli vaší obce?  

 ANO, stýkáme se a s některými se dokonce navštěvujeme doma 

 ANO, setkáváme se v obci při společných akcích, ale nenavštěvujeme se doma 

 ANO, ale neděláme společné akce  

 ANO, ale pouze s několika nejbližšími sousedy 

 NE, v naší obci nejsou příliš dobré vztahy 

22. Jaký máte Vy osobně vztah k chatařům a chalupářům ve Vaší obci?  

 Dobrý, dobře spolu vycházíme a když je to možné, tak si i vzájemně vyhovíme  

 Dobrý, ale nemáme spolu mnoho společných témat nebo problémů  

 Ne příliš dobrý, chalupáři a chataři  nemají zájem o rozvoj obce  

 Špatný, chalupáři a chataři jenom využívají obce a nic ji nepřinášejí  

 Nemáme v obci chataře či chalupáře   

23. V čem si myslíte, že je Vaše obec jedinečná? (můžete označit více možností) 

 Krajina, příroda, životní prostředí 

 Kulturní památky, tradice 

 Občanské vybavení, nabízené služby 

 Místní lidé a akce, které společně organizujeme  

 Jiná možnost:.............................................................................................................. 

 Není jedinečná, je stejná jako ostatní sousední obce 

 Není jedinečná, je v mnohem horší situaci než sousední obce   
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E.  

24. Jak dlouho žijete ve Vaší obci? (vypište počet let) …………………  

25. Pokud ne od narození, co bylo důvodem přistěhování? 

 Přestěhoval/a jsem se do obce již jako dítě s rodiči  

 Přestěhoval/a jsem se hned po svatbě 

 Přestěhoval/a  jsem se svojí rodinou  

 Přestěhoval/a jsem se z jiného důvodu 

 

26. Pohlaví   

 žena    muž 

27. Věk................................ 

28. Dosažené vzdělání:  

 Základní 

 Výuční list, středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

 

29. Vaše současné nebo poslední povolání – profese ...................................................... 

30. Můžete svoji profesi a svoje znalosti nabídnout obci nebo obyvatelům obce? 

 ANO, pravidelně 

 ANO, občas jako „brigádu, výpomoc, melouch“ 

 NE 

31. Kde jste zaměstnán/a, kde pracujete?  

 Ve zdejší obci 

 Dojíždím do jiné obce  

 Nemám stálé pracoviště 

 Nepracuji (nezaměstnaný/á, mateřská, důchod, ….) 
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Místo pro Vaše poznámky a připomínky : 


