
Anketa pro studenty a absolventy 

Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. 

Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo 176 

respondentů. Jako distribuční prostředky byly použity sociální sítě. Anketa probíhala na jaře 

roku 2014. 

 

 

Obsah dotazníku: 

Dobrý den, 

 věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který slouží 

k zjištění Vašeho postoje k problematice fluktuace mladých lidí. Hlavním záměrem je zjistit, 

proč lidé z Hlinecka odcházejí žít do jiných měst. Hlavní cílovou skupinou jste tedy Vy, kteří 

bydleli (potažmo stále máte či nemáte trvalou adresu) v Hlinsku nebo jeho okolí.  

Na úvod mi nejprve dovolte zjistit několik základních informací o Vaší osobě. Upozorňuji, že 

tento dotazník je anonymní a bude zpracován pouze za účelem daného šetření. 

1. Pohlaví: 

 □Muž  

 □Žena   

 

2. Ukončené vzdělání: 

 □ Středoškolské  

 □ Vysokoškolské  

 □ Stále student 

 

3.  Věk   ………………… let 

 

4. Potom, co jste dokončil (a) školu jste (pokud stále studujete, pak plánujete): 

 □ pobýval (a) v zahraničí déle než půl roku  

 □ zůstal (a) v České republice 

 

5. V případě, že plánujete zůstat v České republice, chcete žít 

 □ na Hlinecku  

 □ jinde  

 □ nechci zůstat v ČR  

 □ nevím 

 

6. Jaký faktor je pro Vás nejdůležitější nebo nejméně důležitý při rozhodování se, ve které obci 

se trvale usadit? Ohodnoťte následující možnosti jako ve škole 1 – 5 (1 – nejdůležitější, 5 – 

nepodstatné) 

 

 životní prostředí    1 2 3 4 5   

 zaměstnání    1 2 3 4 5   

 sportovní vyžití    1 2 3 4 5   



 kultura     1 2 3 4 5   

 blízkost rodiny, přátel   1 2 3 4 5   

 zdravotní služby    1 2 3 4 5   

 vhodné prostředí pro rodinu  1 2 3 4 5   

 školy     1 2 3 4 5   

 školky      1 2 3 4 5   

 hřiště     1 2 3 4 5   

 parky      1 2 3 4 5   

 volnočasové aktivity   1 2 3 4 5   

 přítomnost partnera(ky)   1 2 3 4 5 

Děkujeme!!! 

  



Výsledky dotazníkového šetření  

Smyslem první části dotazníku bylo charakterizovat respondenty z hlediska pohlaví, 

nejvyššího dosaženého vzdělání a věku. Ačkoliv to nebylo záměrem, na dotazník odpověděla 

polovina mužů a polovina žen.  

 

Obrázek 1: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracovaní na základě dotazníkového šetření 

Rozdělíme-li respondenty podle nejvyššího dosaženého vzdělaní je patrné, že největší část 

představují studenti (44%), dále obyvatelé s úspěšně složenou maturitní zkouškou 

(31%)  a nejmenší podíl zaujímají absolventi vysokých škol (25%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Věková struktura respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracovaní na základě dotazníkového šetření 
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Z obrázku 2 je patrné věkové složení respondentů. Téměř 50% dotazovaných je v rozmezí 

mezi 20 a 24 lety, naopak nejmenší skupinou v tomto ohledu je skupina obyvatel starších 30 

let, která je zastoupena pouze 6%. Zbylé skupiny do 19 let a 25 až 29 let jsou zastoupeny téměř 

25%. 

 Druhá část dotazníku je zaměřená na zjištění, zda se mladí lidé plánují odstěhovat 

nebo zůstat v České republice, kde chtějí žít a jaká faktory jsou pro ně směrodatné při 

rozhodování, kde se trvale usadit. 

 

Obrázek 3: Fluktuace respondentů do zahraničí 

Zdroj: Vlastní zpracovaní na základě dotazníkového šetření 

Na otázku, zda respondenti žijí (popř. plánují žít) v zahraničí, odpovědělo více než 75% 

dotazovaných, že zůstali (popř. chtějí zůstat) v České republice)a téměř 25% uvedlo, že chtějí 

pobývat v zahraničí.  
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Obrázek 4: Vhodné místo pro život  

Zdroj: Vlastní zpracovaní na základě dotazníkového šetření 

Na otázku, kde by respondenti měli zájem se usadit, pokud by chtěli žít v České republice, 

odpovědělo více než 27% dotazovaných na Hlinecku, téměř 45,5% v jiné oblasti a 18 % není 

rozhodnuto. Podíváme-li se blíže na skupinu obyvatel, kteří chtějí zůstat na Hlinecku, podíl žen 

činí 60% a většina (46%) dosáhla nejvýše středoškolského vzdělání. Naopak skupina, která 

shledává jako vhodné místo pro život jinou oblast v České republice, je zastoupena ze 48 % 

studenty, 24 % vysokoškolsky vzdělanými osobami a 26% tvoří středoškoláci.  

Poslední otázka byla zaměřena na faktory, které jsou pro jednotlivce stěžejní při 

rozhodování se, kde se trvale usadí. Respondenti měli za úkol ohodnotit faktory čísly 1 až 5, 

kde 1 znamenala nejdůležitější a 5 nejméně důležité: důležitost kvality životního prostředí, 

možnosti získat vhodné zaměstnání, příležitosti sportovního vyžití, dosahu kultury, blízkosti 

rodiny a přátel, dosah zdravotních zařízení, vhodného prostředí pro rodinu, dostupnost a kvalita 

škol, školek a parků, možnost zapojení se do volnočasových aktivit a přítomnosti partnera nebo 

partnerky.  
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Obrázek 5: Ohodnocení důležitosti uvedených možností k motivaci usadit se na Hlinecku 

Zdroj: Vlastní zpracovaní na základě dotazníkového šetření 

 Respondenti ohodnocovali možnosti velmi málo čísly 4 a 5, z čehož lze usuzovat, že 

všechny dané oblasti považují za poměrně významné. Jako jednoznačně nejdůležitější bylo 

ohodnoceno zaměstnání, na druhém místě je přítomnost partnerky a dále prostředí pro rodinu. 

Ostatní možnosti jsou ve větší míře ohodnoceny jako důležité s výjimkou parků, kde převládlo 

hodnocení tři. V tomto případě jsou ale více směrodatné odpovědi respondentů, u kterých je 

patrné, že by chtěli zůstat na Hlinecku. U této skupiny obyvatel hraje důležitější roli blízkost 

rodiny a přátel, dostupnost školy a školky. 
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Závěr dotazníkového šetření 

Není překvapení, že poměrně velké procento mladých respondentů nepočítá s možností, že se 

do rodného kraje vrátí, vzhledem tomu, že by zde nenašli uplatnění ve svém oboru, který 

studovali. Část dotazovaných má v plánu nejdříve posbírat zkušenosti v zahraničí a teprve poté 

se rozhodnout, kde se zabydlí a co budou dělat. Výsledek dotazníkového šetření je důležitý 

především pro tu část respondentů, kteří se rozhodli zůstat na Hlinecku. Tito mladí lidé poměrně 

jasně vyjádřili, že je pro ně prioritní zaměstnání a blízkost partnera. Těžko získáme vliv 

na mladé lidi při výběru partnera, proto je nutné se zaměřit na problematiku zaměstnávání 

mladých lidí a jejich podpory Tato oblast může být řešena formou pomoci při vyhledávání praxe 

v regionu po ukončení studia, spolupráce s potenciálními zaměstnavateli již v době studií, 

pomoc subjektů z regionu se seminárními, bakalářskými a diplomovými pracemi a naopak 

výběr zajímavých témat, které by pomohly zpětně rozvoji aktivit na Hlinecku v různých 

oblastech. V neposlední řadě je pro území MAS důležité rozšířit spolupráci s místním úřadem 

práce, hledat různé formy uplatnění, motivace, dovzdělání po studiích, ale i stáží či 

prázdninových praxí už v době studií a napomoci tak absolventům ulehčení návratu na 

Hlinecko. Už ze statistik analýz je evidentní, že počet obyvatel od roku 2010 se rapidně snižuje 

a přibývá osob seniorského věku. 


