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Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Kunětické hory  

 

  

Průběh dotazníkového šetření 

Dne 8.9.2020 proběhlo dotazníkové šetření v listinné podobě na akci Hravé odpoledne na farmě v obci 
Spojil, kde měla MAS svůj stánek a prezentovala zde svou činnost a ptala se lidí na silné a slabé stránky 
regionu. 

Otázky dotazníku: 
1. Z jaké obce jste? 
2. Je Vám více než 18 let?       ANO/NE 
3. Slyšel(a) jste už název MAS Region Kunětické hory?  ANO/NE 
4. Slyšel(a) jste už název KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt? ANO/NE 
5. Co se Vám na území RKH líbí, jste spokojená/ý? 
6. S čím na území RKH nejste spokojená/ý? 
7. Chcete ještě něco doplnit? 

 
Dotazníkové šetření pod názvem „Dotazník pro aktualizaci strategie pro období  2021-2027“ 
pokračovalo elektronicky přes formulář Google od 22.9.2020 do 14.2.2021. Veřejnost o této formě 
dotazníkového šetření byla informována především prostřednictvím webových stránek MAS a 
některých obcí v regionu, Facebooku MAS, cílenou e-mailovou korespondencí.  
 
Otázky dotazníku: 

1. V jaké obcí (místní části) žijete?/V jaké obci (místní části) máte sídlo podnikání?  
Výběr z 28 obcí a 27 místních částí MAS RKH a volba jiné. 

2. Je Vám více než 18 let?  ANO/NE 
3. Jaký jste subjekt?  FO – nepodnikající, FO – podnikající, Zástupce NNO, Zástupce  

obce, Zástupce příspěvkové organizace, Zástupce obchodní 
společnosti, Jiné 

4. Setkal/a jste se už s názvem MAS Region Kunětické hory? 
ANO/NE 

5. Setkal/a jste se už s názvem KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt? 
ANO/NE 

6. Máte vlastní zkušenost s realizací projektu? 
ANO/NE 

7. Žádal/a jste někdy o dotaci? ANO/NE 
8. Jak jste spokojený/á se stavem … ve své obci, příp. Regionu Kunětické hory, pokud jste v otázce 

1 zvolil/a „Jiné“? (Oznámkujte stav jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší.) Mezi možnostmi byla 
i volba „Nemohu hodnotit“ a „V obci nemáme.“ 

Sportoviště a dětská hřiště/ Veřejná zeleň, mobiliáře, parky/ 
Místní komunikace a silnice III. třídy/ Chodníky a stezky pro 
pěší/ Cyklostezky a cyklotrasy/ Splaškové kanalizace a ČOV/ 
Hasičské zbrojnice a technika/ Budovy a vybavení mateřských 
škol/ Budovy a vybavení základní školy/ Nabídka 
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volnočasových aktivit/ Zázemí pro volnočasové aktivity/ Služby 
pro seniory/ Dostupnost sociálních služeb/ Dostupnost 
lékařských služeb/ Dopravní obslužnost/ Internetové 
připojení/ Odpadové hospodářství/ Podmínky pro podnikání/ 
Kulturní a technické památky 

9. Chcete ještě něco ke svým odpovědím výše dodat? 
10. Je ještě něco jiného, s čím jste v Regionu Kunětické hory spokojená/ý vyjma uvedeného 

v otázce 8? 
11. Je ještě něco jiného, s čím nejste v Regionu Kunětické hory spokojená/ý vyjma uvedeného 

v otázce 8? 
12. Máte v plánu v letech 2022-2027 realizovat nějaký/é projekt/y? (Napište ke každému projektu 

stručný popis projektu, připravenost projektu (např. záměr, zpracovaná projektová 
dokumentace, povolení od příslušného úřadu,…), odhad termínu realizace projektu, odhad 
nákladů.) 

13. Máte zájem o informace? (Můžete vybrat více možností.) 
Chci bližší informace o činnosti MAS./ Chci zasílat informační 
newsletter Kunětickohorský MASkáč./ Chci se stát členem 
MAS. 

14. Pokud jste v otázce 13 zaškrtl/a alespoň jednu z možností, sdělte nám kontakt na Vás abychom 
Vás mohli informovat. 

 

Vyhodnocení dotazníků 

Původ respondentů 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnili zástupci z 14 obcí MAS RKH, což je 50 % obcí regionu. Dále 

se zúčastnili respondenti mimo region, viz „Jiné“. Vliv na původ respondentů měla do jisté míry 

skutečnost, zda obec zveřejnila/nezveřejnila dotazníkové šetření na svých webových stránkách. Díky 

dotazníku a jeho zveřejněním na webových stránkách obcí se dotazník dostal k široké veřejnosti, na 

kterou MAS nemá žádný přímý kontakt. 
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Věk respondentů 

Všem respondentům bylo více jak 18 let, což může být způsobeno tematickým zaměřením dotazníku a 

tím, že se osoby mladší 18 let do činnosti MAS přímo nezapojují, vždy jen zprostředkovaně nejčastěji 

přes školy a spolky v rámci konkrétních činností a aktivit MAS. 

  

Druh respondentů 

Mezi respondenty nejsou obchodní společnosti a také je nízká míra zapojení zástupců NNO, což může 

být dáno do jisté míry způsobem šíření dotazníku a tím, že s obchodními společnostmi a NNO, s kterými 

spolupracujeme delší dobu, byla navázána komunikace jinými způsoby komunitního projednávání 

(nejčastěji osobní jednání a dlouhodobě sbírané zásobníky projektů). Ne všichni zástupci obcí a 

příspěvkových organizací (především škol) využili dotazníkového šetření, což je stejně jako u 

obchodních společností a NNO dáno zjišťováním jejich záměrů jinými způsoby komunitního 

projednávání. Vysoký podíl nepodnikajících fyzických osob je dán tím, že obyvatelé regionu vyplňovali 

dotazník především jako občasné nikoliv jako zástupci organizací.  

 

 

Povědomí respondentů o MAS Region Kunětické hory 

Necelé ¾ respondentů má povědomí (někdy slyšela) o spolku MAS Region Kunětické hory, to samé 

shodou okolností platí i u aktivity KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Přestože procentuálně 

vychází povědomí respondentů u MAS RKH a KP stejně, pouze necelých 57 % respondentů má 

povědomí o obojím. Necelých 11 % respondentů pak nemělo do vyplnění dotazníků povědomí ani o 

MAS RKH, ani o KP. Zbytek, tedy cca 32 % respondentů pak mělo povědomí buď o MAS RKH, nebo o 

KP. Z toho se dá usuzovat, že se celkem 89 % respondentů nějakým způsobem setkalo s činností MAS. 
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Zkušenosti respondentů 

Pouze necelá 1/3 respondentů má zkušenosti s realizací projektu, to samé shodou okolností platí i se 

zkušeností s podáním žádosti o dotaci. Přestože procentuálně vychází obě zkušenosti respondentů 

stejně, pouze necelých 25 % respondentů má zkušenosti jak s podáním žádosti, tak realizací projektu. 

62,5 % respondentů nemá žádnou zkušenost s projekty a 12,5 % respondentů má zkušenosti buď 

s podáním žádosti o dotaci, nebo s realizací projektu. Z toho se dá usuzovat, že celkem 37,5 % 

respondentů má nějakou přímou zkušenost s projektem.  
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Spokojenost respondentů s podmínkami v regionu 

Spokojenost respondenti známkovali jako ve škole, dále mohli uvést varianty „V obci nemáme.“ a 

„Nemůžu zhodnotit.“. Níže v grafu je zobrazeno průměrné hodnocení respondentů ke 

stavu uvedeného majetku a služeb v obcích/ podmínek života v regionu. Jako řada 1 jsou uvedeny 

průměry, které započítávají odpověď „V obci nemáme.“, protože např. neexistence veřejné zeleně 

snižuje spokojenost respondentů s podmínkami v regionu. Jako řada 2 jsou uvedeny průměry, které 

jsou očištěny o odpověď „V obci nemáme.“, protože např. to, že v obci či místní části není škola, zvláště 

pokud je tato služba zajištěna obcí v okolí a v obci je komunitní činnost zajištěna jiným způsobem, 

nutně nemusí znamenat nespokojenost respondenta s podmínkami v regionu. Z grafu je patrné, že 

rozdíl mezi řadou 1 a 2 v naprosté většině uvedených podmínek není zásadní, velkou roli však hraje ve 

vyhodnocení dat u budov a vybavení základních škol a mateřských škol, kde zcela mění pořadí 

spokojenosti, což je třeba brát v potaz při konečné interpretaci dat.  

Na základě uvedeného je bezpečné tvrdit, že respondenti jsou z hlediska regionu (nutné brát v potaz 

účast zástupců pouze 50 % obcí v regionu) průměrně nejvíce spokojeni se stavem odpadového 

hospodářství, internetovým připojením a hasičskými zbrojnicemi a technikou. Nejméně jsou 

respondenti spokojeni se stavem cyklotras a cyklostezek, stavem místních komunikací a silnic III. třídy, 

chodníky a stezkami pro pěší a službami pro seniory. 
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Volné odopovědi respondentů 

Volné odpovědi respondentů jsou různorodé, proto je předneseme ve sdružené formě. 

Otázka: Chcete ještě něco ke svým odpovědím výše dodat?  

Respondenti nejsou spokojeni se životním prostředím, sportovními plochami a hřišti pro mládež, 

vandalismem, chybějícím napojením na cyklostezky do Pardubic a Hradce Králové, velkým provozem 

nákladních aut přes obec. Naopak jsou spokojeni s nově vybudovaným lesním parkem z výzvy MAS.  

Otázka: Co se vám na území RKH líbí, jste spokojená/ý? Je ještě něco jiného, s čím jste v Regionu 

Kunětické hory spokojená/ý vyjma uvedeného v otázce 8? 

Respondenti vyjádřili spokojenost se spoluprací s MAS, dopravní dostupností, pracovními příležitostmi, 

památkami, kulturním životem a přírodou. 

Otázka: S čím na území RKH nejste spokojená/ý? Je ještě něco jiného, s čím nejste v Regionu Kunětické 

hory spokojená/ý vyjma uvedeného v otázce 8? 

Respondenti vyjádřili nespokojenost se zásahem do krajiny díky R35, pocitem, že začínáme žít 

v průmyslové čtvrti na kraji velkých měst, nedostavenými cyklostezkami, velkým provozem a 

nedodržováním povolené rychlosti v obcích, křižovatkou u Kunětické hory, která je nepřehledná, 

nedostatečnou podporou kultury, nedostatečnými parkovacími plochami, odpadky ve volné přírodě, 

nedostatečné propojení obcí lesními cestami, nedostatkem lávek/můstků přes Opatovický kanál. 

Otázka: Máte v plánu v letech 2022-2007 realizovat nějaký/é projekty/y? 

Minimálně 1 projekt uvedlo přes 15 % respondentů. Projekty byly zařazeny do zásobníku projektů. 

 

Zájem respondentů o další informace 

Zájem o další informace vyjádřilo necelých 22 % respondentů, z toho byl největší zájem o zasílání 

informačního newsletteru. Nutno poznamenat, že některé poskytnuté kontaktní údaje byly chybové, 

nebylo tedy možné se s daným respondentem dále zkontaktovat.  

 

 

Chci bližší 
informace o 

činnosti MAS.
25%

Chci zasílat 
informační 
newsletter 

Kunětickohorský 
MASkáč.

62%

Chci se stát 
členem MAS.

13%


