
 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Na základě SWOT analýzy byla definována prioritní témata pro návrhovou část, kterými by se 

obec Černčice měla v budoucích letech zabývat. Pracovní skupina PRO Černčice provedla 

dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat většinový pohled obyvatel obce na důležitost 

jednotlivých aktivit. 

V následující části jsou blíže hodnoceny silné a slabé stránky obce Černčice. K tomuto 

hodnocení bylo použito dotazníkového šetření, v kterém se mohla vyjádřit veřejnost.  

Metodologie - dotazníky pro veřejnost 

Výběr otázek pro dotazníkové šetření zohledňuje jak současné trendy v oblasti průzkumů 

veřejného mínění, tak i kontext a požadavky obce, v rámci kterého šetření proběhlo. V 

dotazníku se nachází několik tematických bloků otázek, jako jsou např. ryze socioekonomické 

otázky, dotazy týkající se spokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi v obci, stejně tak i 

otázky, které mají vedení obce pomoci vytyčit strategické priority do dalších let. Distribuce 

dotazníků byla provedena cíleně do každého čísla popisného na základě vypracovaného 

seznamu obyvatel nad 18 let. Tímto způsobem bylo možné vyloučit jakoukoliv manipulaci s 

dotazníky, jelikož distributoři měli přehled o tom, kolika dotazníky jednotlivé domácnosti 

disponují a kolik se jich může vrátit. Distribuováno bylo 390 dotazníků. Zpětná distribuce byla 

realizována samotnými respondenty, kteří vyplněné anonymní dotazníky měli možnost vhodit 

do připravené zapečetěné obecní schránky v prostorách obecního úřadu. Celkově bylo 

odevzdáno 216 dotazníků, což představuje 55% účast. 

Vyhodnocení a sběr dat byl proveden na obecním úřadě, přičemž výsledky byly zaznamenány 

v programu Microsoft excel. Data byla následně zpracována za pomoci statistického softwaru 

IBM SPSS Statistics. Výsledky šetření jsou interpretovány pomocí grafů. Jeden graf 

představuje jednu otázku a celkový počet hlasů pro jednotlivé odpovědi.  

Dotazníky pomohly vedení obce určit strategické priority pro návrhovou část, ale i slabá místa 

vycházející ze současného stavu, u kterých je zapotřebí další vyhodnocování. Někteří 

jednotlivci, kteří participovali na průzkumu, v dotaznících děkovali vedení obce za možnost 

vyjádřit se ke stavu obce a jejímu budoucímu rozvoji. 

  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - VEŘEJNOST 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 216 respondentů. 
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1. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku jejich pohlaví. Otázka nabízí dvě odpovědi. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (203) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 POHLAVÍ

 

2. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Váš věk?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (206) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 VĚK

 

 



 

3. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Vaše vzdělání?“. Otázka nabízí šest 

odpovědí. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (202) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

VZDĚLÁNÍ 

 V tomto grafu je patrné, že se do dotazníkového šetření zapojili převážně obyvatelé s vyšším, 

než základním vzděláním.  

4. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Ekonomická aktivita“. Otázka nabízí čtyři 

odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (200) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 EKONOMICKÁ AKTIVITA

 



 

5. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak se Vám žije v Černčicích?“. Otázka 

nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (216) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 JAK SE VÁM ŽIJE V ČERNČICÍCH? 

 

6. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak se Vám žije v České republice?“. 

Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (216) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019 ). Zpracování: Autoři. 

 JAK SE VÁM ŽIJE V ČESKÉ REPUBLICE?

 

 



 

7. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Mezilidské vztahy považujete za?“. 

Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (211) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři.  

 MEZILIDSKÉ VZTAHY

 

8. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Péče o životní prostředí“. Otázka nabízí 5 

odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší". Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (203) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 



 

9. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Vzhled a údržba veřejných prostranství, 

zeleně“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 

5 „nejhorší“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (210) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

VZHLED A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ZELENĚ 

 

10. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Údržba obecních budov“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (206) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

 

 ÚDRŽBA OBECNÍCH BUDOV 

 



 

11. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Údržba cest a chodníků“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (209) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři.  

 ÚDRŽBA CEST A CHODNÍKŮ

 

12. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Dostupná veřejná doprava". Otázka 

nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (205) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 DOSTUPNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA 

 



 

13. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Bezpečnost silničního provozu“. Otázka 

nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (208) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 

14. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Odvoz a třídění odpadu“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (207) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

 

ODVOZ A TŘÍDĚNÍ ODPADU 

 



 

15. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Škola a školka“. Otázka nabízí 5 

odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (205) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

ŠKOLA A ŠKOLKA 

 

 Soubor těchto grafů odpovídá na otázku ohledně využití finančních prostředků. 

16. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Dopravní infrastruktura (silnice, 

chodníky)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (207) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (SILNICE, CHODNÍKY) 

 



 

17. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Technická infrastruktura (kanalizace, 

osvětlení)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (205) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (KANALIZACE, OSVĚTLENÍ) 

 

18.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Rekonstrukce prodejny“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 „nejnižší 

priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (204) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

REKONSTRUKCE PRODEJNY 

 



 

19. Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Nákup pozemků pro budoucí výstavbu“. 

Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 

„nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (194) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

 NÁKUP POZEMKŮ PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU 

 

20.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Péče o veřejnou zeleň“. Otázka nabízí 5 

odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 „nejnižší 

priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (201) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ 

 



 

21.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Opravy drobných sakrálních památek“. 

Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 

„nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (194) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

OPRAVY DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK 

 

22.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Výsadba stromů a keřů (stromořadí, 

aleje)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (198) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ (STROMOŘADÍ, ALEJE) 

 



 

23.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Odpadové hospodářství (sběrný dvůr/ 

místo)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (204) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

 SBĚRNÝ DVŮR/ MÍSTO 

 

24.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Výstavba obecních bytů“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 „nejnižší 

priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (194) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 

VÝSTAVBA OBECNÍCH BYTŮ 

 



 

25.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Upravenost, úklid obce“. Otázka nabízí 

5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší priorita“ a 5 „nejnižší 

priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (204) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 UPRAVENOST A ÚKLID OBCE 

 

26.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Nové prostory pro knihovnu 

(bezbariérový přístup)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 

znamená „nejvyšší priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z 

celkového počtu (193) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

KNIHOVNA 

 



 

27.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Dostupnost služeb (kadeřnictví, 

pedikúra)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (196) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 DOSTUPNOST SLUŽEB (KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRA) 

 

28.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Rekonstrukce sociálního zázemí v 

tělocvičně“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (197) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ V TĚLOCVIČNĚ

 



 

29.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Podpora volnočasových aktivit pro děti 

a mládež“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (194) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI 

 

30.  Graf znázorňuje hodnocení respondentů v otázce „Podpora setkávání seniorů (výlety, 

přednášky)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejvyšší 

priorita“ a 5 „nejnižší priorita“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (200) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 PODPORA SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

 



 

31. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jste spokojeni se současným připojením 

k internetu ve vaší domácnosti?“. Otázka nabízí šest odpovědí. Údaje jsou uvedeny v celých 

číslech z celkového počtu (190) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 

Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

PŘIPOJENÍ K INTERNETU 

 

32. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Sledujete informace o dění v obci na 

webových stránkách, vývěsce?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých 

číslech z celkového počtu (203) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 

Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 SLEDOVÁNÍ INFORMACÍ NA OBECNÍM WEBU, ÚŘEDNÍ DESCE 

 

 



 

33. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Čtete obecní zpravodaj?“. Otázka nabízí 

čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (209) participujících 

respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 

4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

OBECNÍ ZPRAVODAJ 

 

34. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Čtete zpravodaj DSO Metuje?“. Otázka 

nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (209) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

ZPRAVODAJ DSO METUJE 

 

 



 

Soubor těchto grafů odpovídá na otázku ohledně spokojenosti s fungováním místní 

samosprávy v tomto volebním období. 

35. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Činnost obecního úřadu (úřední hodiny, 

ověřování listin a podpisů, czechpoint“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 

5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“.  Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového 

počtu (203) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 

 

36. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Vedení obce (komunikace s občany, 

vyřizování žádostí)“. Otázka nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená 

„nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (201) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

VEDENÍ OBCE 

 



 

37. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Činnost obecního zastupitelstva“. Otázka 

nabízí 5 odpovědi, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (197) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 ČINNOST ZASTUPITELSTVA 

 

38. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Hlasovali jste ve volbách do obecních 

zastupitelstev v roce 2018?“. Otázka nabízí 2 odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z 

celkového počtu (200) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 VOLBY 2018 

 

 



 

39. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Využíváte vy nebo blízká rodinný 

příslušník terénní pečovatelskou službu?“ Otázka nabízí 2 odpovědi. Údaje jsou uvedeny v 

celých číslech z celkového počtu (204) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření 

v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

40.  Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte možnost využívat terénní 

pečovatelskou službu přímo u klientů doma?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (178) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

HODNOCENÍ TERÉNNÍ SLUŽBY 

 

 



 

41. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte možnost využívat dovážku 

obědů až do domu každý den včetně víkendů a svátků?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje 

jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (190) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

 DOVÁŽKA OBĚDŮ 

 

42. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jste spokojeni s nabídkou pracovních 

příležitostí v Černčicích a přilehlém okolí?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny 

v celých číslech z celkového počtu (188) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové 

šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI  

 

 



 

43. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jsou podle Vás Černčice dobrým místem 

pro podnikání?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z 

celkového počtu (193) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 PODNIKÁNÍ V ČERNČICÍCH 

 

44. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jste spokojeni s nabídkou 

podnikatelských služeb v obci (obchod, řemeslníci apod.)?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (203) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 SLUŽBY V OBCI 

 

 



 

45. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Myslíte si, že máte dostatek příležitostí 

ke vzájemným společenským kontaktům?“. Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny 

v celých číslech z celkového počtu (198) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové 

šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 SPOLEČENSKÉ KONTAKTY 

 

46. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte úroveň trávení volného 

času v obci - kulturní akce (plesy, posvícení)?“. Otázka nabízí 5 odpovědí, hodnocení na škále 

od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z 

celkového počtu (199) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 KULTURNÍ AKCE 

 

 



 

47. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte úroveň trávení volného 

času v obci - akce pro rodiny s dětmi?“. Otázka nabízí 5 odpovědí, hodnocení na škále od 1 do 

5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového 

počtu (194) participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice 

realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři.  

 AKCE PRO RODINY S DĚTMI 

 

48. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte úroveň trávení volného 

času v obci - volnočasové aktivity pro děti a mládež (kroužky, cvičení)". Otázka nabízí 5 

odpovědí, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (190) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

  



 

49. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku „Jak hodnotíte úroveň svého bydlení?“. 

Otázka nabízí čtyři odpovědi. Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (196) 

participujících respondentů. Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech 

(25.6. - 4.7.2019). Zpracování: Autoři. 

 ÚROVEŇ BYDLENÍ 

 

Soubor těchto grafů odpovídá na otázku ohledně budoucí podpory daného typu bytů. 

50. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku "Byty pro seniory". Otázka nabízí 5 

odpovědí, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. Údaje jsou 

uvedeny v celých číslech z celkového počtu (196) participujících respondentů. Zdroj: 

Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). Zpracování: 

Autoři. 

 BYTY PRO SENIORY 

 



 

 51. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku "Startovací byty pro mladé". Otázka 

nabízí 5 odpovědí, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (195) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

 STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ 

 

52. Graf znázorňuje odpověď respondentů na otázku "Sociální byty pro potřebné". Otázka 

nabízí 5 odpovědí, hodnocení na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená „nejlepší“ a 5 „nejhorší“. 

Údaje jsou uvedeny v celých číslech z celkového počtu (196) participujících respondentů. 

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci Černčice realizované ve dnech (25.6. - 4.7.2019). 

Zpracování: Autoři. 

BYTY PRO POTŘEBNÉ 

 


