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Výsledky dotazníkového šetření „Kvalita života v Mikroregionu Podralsko“

V rámci projektu „Start místní Agendy 21 v Mikroregionu Podralsko“ proběhlo během února 
a března 2009 v obcích Mikroregionu Podralsko dotazníkové šetření veřejnosti, zaměřené na 
kvalitu  života  v tomto  mikroregionu.  Na tomto  šetření  se  podílela  MA 21 a  Mikroregion 
Podralsko, s distribucí dotazníků pomohlo vedení obcí mikroregionu a jejich vyhodnocení se 
ujala místní akční skupina LAG Podralsko. Občané měst a obcí měli možnost na webových 
stránkách mikroregionu Podralsko nebo prostřednictvím svých městských a obecních úřadů, 
které  obdržely  dotazníky  v tištěné  podobě,  vyplnit  dotazník,  nazvaný  „Kvalita  života 
v mikroregionu  Podralsko“.  Smyslem  tohoto  šetření  bylo,  zjistit  názor  občanů  na  kvalitu 
života  ve  své  obci,  svém  městě,  jejich  názor  nejen  na  realizované  aktivity,  ale  i  na 
dostatečnost či nedostatečnost společné komunikace v obci při řešení jejího rozvoje. Snahou 
bylo specifikovat, jaké aktivity by oni sami preferovali ve všech oblastech života.
Názory  občanů  by mohly  podstatnou  měrou  přispět  ke  zpracování  nebo aktualizaci  nové 
strategie mikroregionu, následně i aktualizaci místního programu rozvoje jednotlivých obcí a 
měst v dané oblasti.
Při  tomto  šetření  bylo  v tištěné  podobě  distribuováno  1 600  dotazníků,  odpovědět  mohli 
občané  i  vyplněním  dotazníku  v elektronické  podobě.  Občané  vyplnili  521  dotazníků,  tj. 
návratnost ve výši 32,5%.
Při vyhodnocování tohoto šetření se neprojevily výrazné rozdíly mezi názory mužů a žen, ani 
rozdíly u věkové nebo vzdělanostní struktury občanů.
Výraznější odchylky se objevily pouze v názoru na spokojenost se životem ve městě nebo na 
vesnici – výrazně spokojenější jsou obyvatelé vesnic. Nejvíce občanům vadí nepořádek, černé 
skládky, odpadky a stav veřejných prostranství vůbec.
Většina dotázaných se zajímá o dění v obci/městě,  velká část z nich by se do tohoto dění 
chtěla i aktivně zapojit (věková kategorie 30 – 60 let).
77%  dotázaných  je  zcela  nebo  celkem  spokojeno  i  s  úrovní  poskytování  informací  v 
obci/městě,  (ve  volných  otázkách  bylo  ale  více  než  patrné,  že  by  občané  tuto  oblast  a 
komunikaci s obcí nebo městem chtěli nadále zlepšovat a vidí v ní rezervy).
Téměř  80% občanů je plně přesvědčeno, že v okolí jejich bydliště je nedostatek pracovních 
příležitostí.  Z hlediska  velikosti  podnikatelských  subjektů,  oslovená  veřejnost  výrazně 
většinově preferuje v mikroregionu existenci mikro subjektů s max. počtem 10. zaměstnanců 
a podniků malých do 50. zaměstnanců. V městech je tato preference doplněna i o podporu 
podniků středních, tj. do 250 zaměstnanců.   
Významným  zjištěním,  projevujícím  se  opakovaně  ve  všech  typech  volných  otázek,  je 
předpoklad občanů, že absence policejních služeben, městské i státní policie nebo omezený 
počet  policistů  vede  velkou  měrou  k  rozmáhání  krádeží,  vandalismu,  ničení  památek, 
zakládání černých skládek, a nevhodnému chování nepřizpůsobivých občanů.
Za zdůraznění rovněž stojí fakt, že občané by upřednostnili rozvoj služeb,  cestovního ruchu a 
zemědělské produkce v Mikroregionu Podralsko.
Z hlediska životního prostředí (a jistě i v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu) by uvítali 
čistotu vodních toků i rybníků a jezer v mikroregionu, ekologické vytápění a již zmiňované 
odstranění  černých skládek v lesích  a  nepořádku na  všech  veřejných prostranstvích  a  i  u 
majitelů zanedbaných pozemků a budov.
S podrobnějšími výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit na webových stránkách 
Mikroregionu Podralsko –  www.podralsko.info 

PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka MAS LAG Podralsko

http://www.podralsko.info/





