
Vážení občané Chválenic, 

v rámci své bakalářské práce na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v 

Brně je mým úkolem zpracovat analýzu rozvoje obce Chválenic. Ačkoliv nejsem občanem Vaší obce, její dění a 

problémy, jakožto obyvateli sousedního Nebílovského Borku, ke mně doléhají.  

Aby tato studie měla vypovídací hodnotu, je nutné, aby zohledněno i veřejné mínění samotných občanů. Proto 

Vás prosím o zodpovězení níže uvedených otázek. Vaše spolupráce může zajistit lepší budoucnost v obci. 

Vyplněný dotazník odevzdejte, prosím, na určené místo. Dotazník je též v on-line podobě na stránkách: 

http://www.survio.com/survey/d/R8F2J9L9A1H1V9G6U  

Pro případ jakýkoliv dotazů, podnětů či připomínek mě kontaktujte na alfredtexel@gmail.com 

S poděkováním, 

MgA. Alfred Texel,  

student a obyvatel Nebílovského Borku. 

 

1. Máte v obci Chválenice trvalé bydliště? 

Ano  

Ne  

 

2. Jak dlouho v obci Chválenice žijete? 

Méně než 3 roky  

4 – 9 let  

10 – 15 let  

16 – 20 let  

Více než 20 let  

 

 

 

3. Jaký je Váš věk? 

20 a méně let  

21 – 30  

31 – 40  

41 - 50  

51- 60  

61 - 70  

Více než 70 let  

 

4. V jaké části Chválenic žijete? (prosím, orientačně zvýraznite místo vašeho domova) 

http://www.survio.com/survey/d/R8F2J9L9A1H1V9G6U
mailto:alfredtexel@gmail.com


 

 

5. Dojíždíte za prací nebo do školy mimo obec? 

Ano  

Ne  

 

6. Pokud ano, jakou dopravu do zaměstnání nebo do školy používáte? 

Automobil  

Veřejnou dopravu  

Kolo  

Jiné  

 

 

7. Zapojujete se do dění v obci? 

Ano  

Ne  

 

8. Z jakých zdrojů získáváte informace o dění v obci? 

Webové stránky obce  

Úřední deska  

Obecní rozhlas  

Ústně  

Chválenický trojlístek  

Jinak (prosím doplňte): 

 

 

 

 

 



9. Prosím, zatrhněte Vaše veřejné aktivity. 

Navštěvuji restauraci Na Radosti  

Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů Chválenice  

Alespoň jednou za rok navšítívím kostel sv. Martina  

Účastním se zasedání zastupitelstva  

Jsem členem Českého svazu chovatelů ve Chválenicích  

V minulosti jsem kandidoval v komunálních volbách   

Účastním se veřejných akcí v obci  

Jsem členem Českého svazu žen ve Chválenicích  

Jsem členem Mysliveckého spolu SKÁLA Chválenice  

Navštěvuji bistro Pizza Grill  

Jiné:  

 

 

 

 

10. Jak byste ohodnotili následující oblasti v obci Chválenice.  

(1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

 1 2 3 4 5 Nevím 

Zásobování zbožím       

Úroveň sportovního vyžití       

Úroveň kulturního vyžití       

Příležitosti pro podnikání       

Kvalita bydlení       

Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů        

Dopravní obslužnost       

Množství a kvalita veřejné zeleně       

Zásobování vodou       

Nakládání s odpady, jejich třídění a svoz       

Péče o památky       

Celkový vzhled obce       

Přírodní prostřední v okolí obce       

Sociální služby       

Úroveň a dostupnost zdravotní péče       

Úroveň a dostupnost zdravotní péče       

 

11. Co se Vám v obci v Chválenice nejvíce líbí? Čím se může podle Vás pochlubit? 

 



12. A jaké jsou naopak největší nedostatky a problémy? 

 

 

 

13. Co podle Vás ovlivňuje kvalitu života v obci? Ohodnoťte na stupnici.  

(1 – nejméně, 5 – nejvíce) 

 

 1 2 3 4 5 

Hluk z automobilové dopravy      

Exhalace plynů z automobilové dopravy      

Černé skládky      

Nedostatečné odvážení odpadků      

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad      

Stav životního prostředí      

Problémy s bezpečností silničního provozu      

Nekvaliní povrchy komunikací      

Jiné: 

 

 

14. Jak jste celkově spokojen/a se životem v obci v Chválenice? 

1 2 3 4 5 

     

(1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

 

Zde je prostor pro Vaše komentáře: 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku!  

 


