
Anketa pro občany  

V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové šetření se 

zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke zlepšení, na úroveň 

infrastruktury, aspekty cestovního ruchu atd. Kompletní vzor ankety je uveden v příloze této strategie. 

Dotazníkové šetření probíhalo do září 2013 a to jak elektronickou, tak papírovou formou. Celkem se 

ho zúčastnilo 366 respondentů, což odpovídá 2,1 % obyvatelstva regionu. Metoda distribuce 

dotazníku byla založena na možnosti vyplnit si papírovou formu dotazníku na Městském úřadě 

v Humpolci, v budově Městského kulturního informačního střediska v Humpolci a v Poliklinice 

Humpolec. V dalších 22 obcích byla tištěná podoba dotazníku šířena buď formou roznosu do 

domovních schránek, nebo možnost vyplnění na vhodných místech v obcích – na obecních úřadech, 

v knihovnách, v obchodech, v hostincích, při schůzích občanů apod. Dále měli občané možnost vyplnit 

dotazník během 2 propagačních akcí MAS, které proběhly na Horním náměstí v Humpolci při 

farmářských trzích. Vyplnění elektronické podoby dotazníku bylo možné na webových stránkách MAS, 

města Humpolec, informačního střediska a webu 18 obcích. Elektronický odkaz na dotazník byl také 

šířen pomocí facebookového profilu MAS Humpolecka, jenž byl hodnocen jako jedna z nejúčinnějších 

forem propagace dotazníku.  

Při vyhodnocení vybraných dotazníků bylo zjištěno, že rozdělení respondentů dle pohlaví odpovídá 

přibližně rozdělení v populaci regionu (49 % respondentů byli muži a 51 % ženy). Na následujícím grafu 

je uvedena věková struktura 297 respondentů dotazníkového šetření, kteří uvedli svůj věk. Z obrázku 

je zřejmé, že téměř 40 % podíl respondentů připadá na skupinu mezi 31 a 50 lety. Druhou největší 

skupinou respondentů byli občané mezi 19 a 30 lety. Naopak méně (cca 3 %) účastníků uvedlo věk pod 

18 let. 

 



Graf č. 1 - Věková struktura respondentů v rámci šetření mezi občany obcí regionu MAS Humpolecko; 

Zdroj: (4) 

Na následujícím grafu je zobrazena struktura respondentů ankety z hlediska místa jejich bydliště. 

Z grafu je zřejmé, že třetina respondentů byla z města Humpolec a jeho místních částí, zatímco zbývající 

dvě třetiny připadají na ostatní obce Humpolecka. Na občany města Humpolec tak sice připadá menší 

podíl, než proporčně neodpovídá jejich zastoupení v populaci regionu MAS, ale výsledky ankety jsou 

v textu strategie pro tyto dvě skupiny respondentů zobrazovány odděleně. 

 

 

Graf č. 2 - Struktura bydliště respondentů v rámci šetření mezi občany obcí regionu MAS Humpolec; 

Zdroj: (4) 

Na následujícím grafu je uvedena struktura respondentů dotazníkového šetření podle jejich 

ekonomické aktivity. Téměř polovina z nich jsou zaměstnanci ve veřejném a soukromém sektoru (26 %, 

resp. 21 %). Dalších 15 % respondentů připadá na seniory a 12 % na studenty. Ženy či muži na mateřské 

dovolené pak tvoří 7 % respondentů a nezaměstnaní zbývající 2 %. Vzhledem ke struktuře 

ekonomického statutu obyvatel území MAS Humpolecko lze tento vzorek považovat za uspokojivě 

reprezentativní. 



  

Graf č. 3 - Struktura respondentů šetření mezi občany obcí regionu MAS Humpolec podle ekonomické 

aktivity; Zdroj: (4) 

Detailní výsledky ankety pro občany 

V této části jsou shrnuty detailnější výsledky ankety pro občany uvedené v kapitole 1.3.1.  Výsledky 

jsou rozděleny na region města Humpolec a okolních obcí. 

 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Jaké zařízení v obci Vám chybí nebo by 

bylo potřeba vylepšit?“  



 

 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Které z aktivit sociální služby Vám v obci 

chybí?“  

 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Jak hodnotíte úroveň následující 

infrastruktury a zařízení v obci?“  



 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Jak hodnotíte úroveň cestovního ruchu 

v obci dle následujících kritérií?“  

 

 

 

 

 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Jak hodnotíte podnikatelské prostředí 

v obci dle následujících kritérií?“  



 

 

Obrázek – Odpovědi občanů obcí MAS Humpolecko na otázku „Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu 

životního prostředí v obci?“  

 

 


