
Občané mají pocit, že se mohou s prosbou o drobnou 
sousedskou výpomoc obrátit v průměru na zhruba

3 sousedy

V průběhu mapování byl realizován samostatný dotazník pro žáky 
základních škol, který měl mapovat potenciál vzdělanosti. Odpovídali 
žáci 8. a 9. tříd ZŠ V. Košaře. Celkem bylo vyhodnoceno 61 odpovědí.

Dotazník ve školách

žáků chce po dokončení 9. třídy 
studovat střední školu.

40 %

98 %

žáků 8. tříd neví, jakou střední 
školu by nejraději studovalo.
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Střední odborná škola

Střední škola oborového 
nebo řemeslného zaměření

Gymnázium

Nevím

58 odpovědí

Jakou střední školu/obor bys nejraději studoval/a?

83,1 %

59 odpovědí

Jaká je šance, že budeš úspěšně přijat/a na školu/obor, 
který bys nejraději studoval/a?

Určitě budu přijat/a

Spíše nebudu přijat/a

Spíše budu přijat/a

Určitě nebudu přijat/a

Lidé se svými sousedy probírají společná témata zhruba 
4x měsíčně, na druhou stranu 5 % respondentů deklaruje, 
že jsou se svými sousedy v denním kontaktu.

54 % občanů se svými sousedy vůbec neřeší žádná 
společná témata, nediskutují o správě domu 
ani o jiných problémech.

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

304 odpovědí

Pokud byste chtěli uspořádat společný úklid před domem nebo 
sousedský zápas ve fotbale, s jakou pravděpodobností byste uspěli?

46,4 %

27,3 %

20,7 %

Přestože si 71% obyvatel myslí, že všem na stavu veřejného 

prostranství záleží, jen 21% z nich se domnívá, že by nově 

instalovaná lavička nebo dětská prolézačka v dobrém stavu 

dlouhodobě zůstaly.

299 odpovědí

Záleželo by Vašim sousedům na jejím stavu?

Ano Ne

70,9 %

29,1 %

61 odpovědí

Jsi kluk nebo holka?

Kluk Holka
52,5 %

47,5 %

Žáci 8. třídy

Žáci 9. třídy57,4 %
42,6 %

Rozvoj sousedských vztahů

Péče o okolí domu

Iniciativa někoho jiného

Zábavná aktivita

Organizační podpora

Finanční podpora

Zapojení dětí

128 odpovědí

Pokud by lidé byli ochotní podílet se na komunitních 
aktivitách, motivoval by je:
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Neexistují

Hospody

Bělský les

Předprostor supermarketu Albert

Společné prostory bytových domů

Veřejné ohništěDětská hřiště

Lavičky a jiný mobiliář

308 odpovědí

Existují ve Vaší lokalitě místa ve veřejném 
prostoru, kde se mohou lidé setkávat?
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Správa domu

Problémy v soužití

Nepořádek

Jiné

Okolí domu

Parkování 

144 odpovědí

Pokud se svými sousedy řešíte společná témata a problémy, 
tématem je obvykle:

4
5 

%

24
 %

12
 %

12
 % 3 
% 4
 %

306 odpovědí

Nově instalovaná lavička nebo dětská prolézačka by...

...byly brzy rozbité vandaly.

...byly poničené používáním a chátraly by.

...byly udržovány a dlouho sloužily.
45,4 %

33,7 %

20,9 %

61 odpovědí

Jsi žák/yně 8. nebo 9. třídy?


