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Příloha č.1: Dotazník 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na soužití starousedlíků a 
novousedlíků (nově příchozích obyvatel) v obci Nučice. Dotazník je zcela anonymní a jeho 
vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Získané informace budou sloužit pro vypracování 
magisterské diplomové práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vyplňte 
prosím odpověď na všechny otázky. Vaši odpověď zaškrtněte nebo vepište.  
 
Velmi Vám děkuji za trpělivost a čas strávený vyplněním dotazníku. 

        
Tereza Bezpalcová 

 
V případě jakýchkoli dotazů a připomínek mne kontaktujte na e-mailu t.bezpalcova@centrum.cz 
nebo na telefonu 723 478 042.  
 
 
1. Jste:   muž   žena 
 
2. Váš věk: ………… 
 
3. Váš rodinný stav:   svobodný/á    ženatý/vdaná  

  rozvedený/á   vdova/vdovec 
 
4. Kolik let bydlíte v Nučicích?  ………………..  
 
5. Považujete se v Nučicích za:   starousedlíka   novousedlíka 
 
6. Odkud jste se do Nučic přistěhoval/a (v případě města uveďte i čtvrť): …………………………. 
 
7. Jak často využíváte v obci tyto služby? 

Místní obchod s potravinami    nikdy   občas  často
 Restaurace/hostinec     nikdy   občas   často 

Pošta        nikdy   občas  často 
 
8. Chodí Vaše dítě do místní mateřské nebo základní školy? 

 ano   ne, chodí jinam  ne, nemám dítě v příslušném věku 
 

9. Jakých společenských, zábavních a sportovních akcí a aktivit pořádaných pro veřejnost 
v Nučicích jste se v posledním roce zúčastnil/a? Zaškrtněte. 

 Představení divadelního spolku Žumpa 
 Oslava Dne dětí 
 Akce Sboru dobrovolných hasičů Nučice (např. soutěže sborů, oslava založení) 
 Jarmareční sobota 
 Pálení čarodějnic 
 Sportovní aktivity v areálu TJ Sokol Nučice (jako divák i sportovec) 
 jiné, jaké: 

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

9. Jak se změnila kvalita každodenního života v Nučicích s přílivem nových obyvatel 
v posledních letech? 

 zlepšila se 
 spíše se zlepšila 
  nezměnila se 
 spíše se zhoršila 
 zhoršila se    
 nedokáži posoudit 
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Váš komentář, prosím: ............................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
10. Když opouštíte na delší dobu Váš dům nebo byt, necháváte sousedy, aby Vám zalévali 
květiny, hlídali dům, krmili domácí mazlíčky apod.? 

 ano, často     ano, občas   
 ne, nepožádal/a jsem je   ne, odmítli 

 
 
11. Kolik lidí žijících v Nučicích považujete za své přátele? Rozdělte je na starousedlíky a 
novousedlíky. Vyjádřete prosím vždy jedním číslem. 
 
Počet přátel mezi starousedlíky: …………... Počet přátel mezi novousedlíky: ………… 
 
 
12. Cítíte se v Nučicích nějak izolován/a (prostorově, sociálně apod.)?  ano   ne 
Váš komentář, prosím:  
 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
13. Účastníte se veřejných zasedání zastupitelstva obce? 

 ano, pravidelně   občas   nikdy 
 
 
14. Volil/a jste v posledních volbách do obecního zastupitelstva? 
  ano   ne    ještě jsem v obci nebydlel/a  
 
 
15. Zhodnoťte, jak spolu v Nučicích vycházejí starousedlíci a novousedlíci. 
  velmi špatně 
  špatně 
  spíše špatně 
  spíše dobře 
  dobře  

 velmi dobře 
 nemohu posoudit   

 
Váš komentář, prosím: ................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 bez vzdělání  
 základní vzdělání včetně neukončeného  
 odborné vzdělání bez maturity  
 maturitní vzdělání včetně nástavbového  
 vyšší odborné vzdělání  
 vysokoškolské vzdělání  

 
 
17. Kolik členů má celkem Vaše domácnost?  ……….. 
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Vypište do tabulky údaje o všech osobách, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.  
 
Váš vztah k osobě (např. manžel, přítel, dcera 
apod.) 

Věk osoby Vzdělání (použijte kategorie z 
otázky č. 16) 

    Příklad vyplnění:              manžel 35 vyšší odborné vzdělání 
                                             dcera 4 bez vzdělání 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
18. Jaká je Vaše převládající ekonomická aktivita? 

 zaměstnanec 
 podnikatel 
 živnostník 
 studující 
 na mateřské nebo rodičovské dovolené 
 v domácnosti 
 důchodce 
 nezaměstnaný/á 

 
 
Otázky č. 19 a 20 vyplňují pouze pracující. Pokud nepracujete, přejděte rovnou k otázce 
č. 21. 
 
19. Jaké je Vaše současné povolání? (např. řidič, učitelka, programátor apod.)  
 
……………………………................. 
 
 
20. Jaké máte ve Vašem zaměstnání postavení ve struktuře řízení?  

 zaměstnanec bez podřízených  
 podnikatel bez zaměstnanců  
 zaměstnanec s 1 až 9 podřízenými 
 podnikatel s 1 až 9 zaměstnanci  
 zaměstnanec s 10 a více podřízenými 
 řídící pozice v nejvyšších orgánech státu nebo ve velkých podnicích a organizacích, 

podnikatelé s více než 10 zaměstnanci  
 
 
21. Jaký je Váš průměrný celkový čistý měsíční příjem (včetně sociálních dávek, příspěvků, 
darů apod.)?  

 do 5999 Kč  
 6000 - 11 999 Kč  
 12 000 - 17 999 Kč  
 18 000 - 23 999 Kč  
 24 000 - 29 999 Kč  
 30 000 - 35 999 Kč 
 36000 Kč a více  
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22. Jak často se věnujete následujícím aktivitám? 
 
Návštěva divadel, koncertů, výstav:  Studium odborné literatury, jazyků: 

 téměř ne, vůbec nikdy     téměř ne, vůbec nikdy 
 méně často než 1-2x měsíčně    méně často 1-2x měsíčně 
 1-2 měsíčně   1-2 měsíčně 
 asi 1x týdně   asi 1x týdně 
 častěji než 1x týdně   častěji než  

 
Chození do přírody, sport, turistika:          Četba beletrie (romány, cestopisy apod.): 

 téměř ne, vůbec nikdy     téměř ne, vůbec nikdy 
 méně často než 1-2x měsíčně    méně často 1-2x měsíčně 
 1-2 měsíčně   1-2 měsíčně 
 asi 1x týdně   asi 1x týdně 
 častěji než 1x týdně   častěji než 1x týdně 

Sledování televize:     Dovolená v zahraničí: 
 2 a více hodin denně      jednou za rok 
 méně než 2 hodiny denně     dvakrát za rok 
 několikrát za týden      více než dvakrát za rok 
 jednou týdně      netrávím obvykle dovolené  
 několikrát za měsíc          v zahraničí  
 párkrát za rok 
 nikdy 

 
23. Co si myslíte o novousedlících? Zaškrtněte prosím na stupnici políčko, které vyjadřuje Váš 
názor. 
 1 2 3 4 5 6  
přátelští       uzavření 
bohatí       chudí 
vzdělaní       nevzdělaní 
pracovití       líní 
tolerantní       netolerantní 
 
 
24. Co si myslíte o starousedlících? Zaškrtněte prosím na stupnici políčko, které vyjadřuje Váš 
názor. 
 1 2 3 4 5 6  
přátelští       uzavření 
bohatí       chudí 
vzdělaní       nevzdělaní 
pracovití       líní 
tolerantní       netolerantní 
 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji hezký den! 
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Příloha č. 2: Nová zástavba na Krahulově (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 3: Zástavba v lokalitě E (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 4: Budova místního muzea a pošty (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 5: Stará zástavba v blízkosti Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 6: Bufet na fotbalovém hřišti 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 7: Hospoda Na Staré na Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
 
 



 123

Příloha č. 8: Kaple sv. Prokopa (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 

Příloha č. 9: Dětské hřiště na Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 10: Budova mateřské školy (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 

 
 
 
Příloha č. 11: Budova obecního úřadu (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
 


