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ÚVOD 

Sběr dotazníků probíhal v měsících říjen–listopad 2020 (19. října – 20. listopadu 2020). 

V tomto čase se dotazníkového šetření zúčastnilo 98 respondentů. Cílem bylo zjistit názor 

občanů na oblast kriminality a prevence kriminality. Zároveň byl důležitým krokem 

pro zlepšení komunikace mezi občany a městem Sedlčany. Původně mělo šetření probíhat 

v tištěné i elektronické formě, ale vzhledem k probíhající epidemiologické situaci a vládním 

nařízením v tomto období, jsme přistoupili pouze k formě elektronické.  

V dotazníkovém šetření je nezbytné brát v potaz okolnosti, které mohly snížit přesnost 

výsledků, například nepozornost, nepochopení, časový pres. Při interpretaci dotazníků 

a následných odvozování výsledků a implikací je nezbytné mít tyto skutečnosti na paměti. 

 

Stanovený plán šetření: 

• Výběr metody průzkumného šetření (dotazník); 

• realizace dotazníkového šetření – sběr informací; 

• zpracování informací – znázornění, popis a interpretace výsledků dotazníků; 

• vyhodnocení dotazníkového šetření. 

 

Výsledky šetření budou využity pro plánování dalších opatření v rámci prevence kriminality 

ve městě Sedlčany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazník k tématu prevence kriminality ve městě Sedlčany  

Vážení spoluobčané, v rámci plánování prevence ve městě Sedlčany jsme připravili dotazník, 

jehož vyplněním máte jedinečnou příležitost vyjádřit se k dění v našem městě a pomoci v další 

práci vedení města Sedlčany. Dotazník je anonymní a je možné jej vyplnit do pátku 

20. listopadu 2020. Děkujeme. 

 

Odpovězte zakroužkováním, případně doplňte slovně. 

Všeobecná část: 

Bydlíte v Sedlčanech více jak 5 let? 

Ano – Ne 

 

Pohlaví: 

Žena – Muž 

 

Věková skupina: 

15–26 let                 

27–40 let                 

41–65 let                 

65 a více let 

 

Stupeň vzdělání: 

Základní – Střední vzdělání s výučním listem – Střední vzdělání s maturitou – Vysokoškolské 

vzdělání 

 

Jste: 

Žák – Student – Zaměstnanec – OSVČ – Na mateřské/rodičovské dovolené – Nezaměstnaný 

Hlavní část: 

1. Cítíte se bezpečně ve městě Sedlčany, v okolí svého bydliště? 

Ano x Ne  

Pokud je Vaše odpověď ne, čeho konkrétně se obáváte? 

Podnapilých osob 

Překračování rychlosti motorových vozidel 

Skupinek mladých lidí, kteří se chovají nepatřičně 

Drogově závislých jedinců 



Pohybu v noci po městě 

Jiného (uveďte) ………………………………………………………… 

 

2. Ve které části města Sedlčany se cítíte nejméně bezpečně? 

Centrum (náměstí) 

Okolí večerky Žabka (Severní sídliště) 

Park u Háječku 

Cihelný vrch 

Šiberný vrch 

Autobusové nádraží 

Vlakové nádraží 

V okolí sportovišť (tenisové kurty, Taverny, apod.) 

V okolí potoka či u přehrady 

Jiné (uveďte) …………………………………………………………… 

 

3. Stal/a jste se Vy osobně nebo někdo z členů Vaší domácnosti v poslední době obětí 

trestného činu, přestupkového jednání nebo pokusu o něj v našem městě? 

Ano x Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ano, o jaký trestný čin/přestupek se jednalo? 

Vykradený byt/dům/garáž 

Krádež kola 

Rvačka 

Dopravní nehoda 

Krádež osobního majetku (např. peněženka, notebook, mobilní telefon) 

Poškození vozidla 

Napadení (fyzické, verbální) 

Násilí 

Obtěžování hlukem 

Nevhodné chování skupinek lidí 

Jiné (uveďte) ……………………………………………………………… 

 

Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 3 Ano, pokračujte s otázkou.  4. V opačném případě 

pokračujte až na otázku č. 5. 

 



4. V otázce č. 3 jste uvedl/a, že jste se stal/a Vy nebo někdo z členů Vaší domácnosti 

v poslední době obětí trestného činu, přestupkového jednání nebo pokusu o něj. Ohlásil/i 

jste jej na Policii ČR/Městské policii Sedlčany nebo podáním ke Komisi pro projednání 

přestupků? 

Ano x Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ne, napište důvod, proč jste to nenahlásili? 

Strach o vlastní osobu 

Neměl /a jsem telefon u sebe 

Škoda nebyla veliká 

Všichni si nejsou rovni 

Jiné (uveďte)………………………………………………………………… 

 

5. V případě, že se stanete svědkem trestné činnosti, která se Vás bezprostředně netýká, 

co uděláte? 

Zavolám policii  

Nevšímám si toho 

Nevím, jak bych se zachoval/a 

Začnu křičet o pomoc 

Uteču 

Ohlásím to později 

Jiné (uveďte)………………………………………………………………… 

 

6. Podporujete rozšíření kamerového systému? 

Ano x Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ne, z jakého důvodu záměr nepodporujete? 

Není zajištěna funkčnost 

Jedná se o zásah do soukromí lidí 

Zbytečně utracené peníze z našich daní 

Současný monitoring je dostatečný 

Jiné (uveďte)…………………………………………………………………… 

 

7. Je podle Vás na místech, která jsou monitorována kamerovým systémem bezpečněji? 

Ano x Ne 

 



8. Co byste navrhoval/a pro to, aby se jste se cítil/a v našem městě bezpečně? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

9. Měl/a jste někdy potřebu vzhledem k tíživé životní situaci (ztráta bydlení, zaměstnání, 

finanční obtíže, zadluženost, rodinné spory) využít pomoc od nějaké instituce či úřadu 

nebo osoby? 

 Ano X Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ano, uveďte, kdo Vám pomohl řešit obtížnou životní situaci. 

Sociální odbor 

Úřad práce 

Rodinný příslušníci, přátelé 

Jiné (uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

10. Podporujete Vaše dítě (vnouče) k plnohodnotnému trávení volného času např. 

v zájmových kroužcích, aktivitami na hřištích, dětských klubech apod.? 

Ano X Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ne, z jakého důvodu. 

Nemám děti, vnoučata 

Nemám dostatek finančních prostředků na tyto aktivity 

Dítě si zajišťuje aktivitu samo 

Dítě tráví čas v přírodě 

Mám dospělé dítě 

Neřeším to 

Jiné (uveďte)……………………………………………………………………………………… 

 

11. Myslíte si, že naše město aktivně řeší některý z následujících problémů 

(ve spolupráci s patřičnými bezpečnostními složkami)? 

Ano x Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ano, vyberte max. 5 možností. 

 



Krádeže kol 

Žebrání 

Vandalismus 

Konzumace alkoholu a drog na veřejném prostranství 

Rušení nočního klidu 

Vykrádání aut 

Kapsářství 

Provozování hazardních her 

Vyměšování na veřejnosti 

Vykrádání bytů 

Problémové party mladých lidí 

Problémové soužití s menšinami 

Nabízení a prodej drog 

Fyzické napadení 

Loupež 

Šikana na školách 

Šikana mimo školská zařízení 

Loupežná přepadení 

Nabízení drog dětem 

Sexuální obtěžování 

Znásilnění  

Prostituce 

Trestná činnost páchaná na dětech 

 

12. Máte obavy z některých skupin obyvatel? 

Ano x Ne 

Pokud je Vaše odpověď Ano, zakroužkujte max. 5 možností. 

Lidé pod vlivem drog 

Lidé pod vlivem alkoholu 

Etnické menšiny 

Bezdomovci 

Psychicky nemocní lidé 

Problémové party mladých lidí 

Dealeři návykových látek 



Lidé s kriminální minulostí 

Podomní prodejci – tzv. „šmejdi“ 

Cizinci 

 

13. Existují programy prevence. Znáte některé? 

Označte program, který znáte. Současně můžete připsat program, který znáte, a není uvedený 

v seznamu. Zakroužkujte max. 5 možností. 

Programy prevence kriminality na školách 

Programy prevence kriminality pro seniory 

Kurzy sebeobrany pro ženy 

Poradna rizikového chování na internetu 

Dluhové poradenství 

Programy pracující s uživateli alkoholu 

Programy pracující s uživateli drog 

Programy pracující s patologickými hráči (gamblery) 

Práce s mládeží a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Programy na pomoc lidem bez domova 

Programy na pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu 

Programy pro příslušníky etnických a národnostních menšin 

Programy prevence kriminality nezletilých 

Programy pro mladistvé a děti z dětských domovů a náhradní rodinné péče 

Neznám tyto programy 

Jiné (uveďte)………………………………………………………………………… 

 

14. Jsou podle Vás programy prevence potřebné? Zvolte jednu možnost. 

Velmi potřebné – spíše potřebné – potřebné – spíše nepotřebné – nepotřebné 

 

15. Domníváte se, že následující opatření pomáhají předcházet kriminalitě ve městě? 

Přednášková činnost na školách; činnost azylového domu pro lidi v tísni; postih rodičů 

za zanedbání výchovy svých dětí; on line poradny a linky důvěry; stavba sportovišť 

a sportovních „plácků“; podpora občanů, kteří si chtějí zabezpečit svůj majetek; zabezpečení 

více pracovníků pro práci s mládeží; vytváření občanských hlídek v místě bydliště; vědecký 

výzkum příčin kriminality; tvorba a distribuce informačních materiálů o prevenci kriminality; 

aktivity náboženských organizací apod. 



Ano – spíše ano – spíše ne – ne – nevím 

 

16. Jste ochoten/ochotna zapojit se do prevence kriminality a prevence rizikového 

chování v našem městě? 

Zvolte jednu možnost. 

Nechci se zapojit 

Chci, ale nevím jak, nemám informace 

Zapojil / a bych se jako dobrovolník s ohroženými skupinami obyvatel 

Zapojil / a bych se do preventivních vzdělávacích programů 

Zapojil / a bych se do kontrol pořádku okolo dětských hřišť 

Zapojil / a bych se do zajišťování bezpečnosti dětí na přechodech v okolí škol 

 

V případě zájmů o zapojení do aktivit prevence se obraťte na emailovou adresu: 

farova@mesto-sedlcany.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

 

Všeobecná část: 

Jak uvádíme výše, dotazníkového šetření se zúčastnilo 98 respondentů. Z toho bylo 63 žen 

a 35 mužů, kdy nepatrná část respondentů nežije více jak 5 let v našem městě (Graf č. 1).  

Na grafech níže (Graf č. 2-4) je uvedené základní věkové rozdělení, stupeň vzdělání 

a momentální stav respondentů. 

Šetření se zúčastnili respondenti všech věkových kategorií. Nejvíce odpovědí bylo získáno 

od respondentů ze věkové kategorie 41–65 let u žen a u mužské populace v kategorii 27–40 

let. Nejméně odpovědí bylo získáno od respondentů ve věku 65 a více let u obou pohlaví. 

Nejvíce zúčastněných respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou a jsou klasicky 

zaměstnáni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní část: 

 

 

 

 

Odpověď „Jiné“: 

Šetření ukázalo obavy některých občanů z etnických menšin. 



 

Odpověď „Jiné“: 

Ženy upozornily na místa, kde se necítí dobře a nejsou uvedena v možnostech výběru 

dotazníku – prostor před cukrárnou v Rozvoji, „Mrskošovna“ směr technické služby (cesta 

pod mostem), Rákosníčkovo hřiště, u hrádku, Jižní sídliště a okolí nadačního domu. 

Nejčastější odpovědí byly ulice Šafaříkova a Příkrá. 

Muži se necítí zcela bezpečně - Šafaříkově ulici, u supermarketu Billa, Havlíčkově ulici 

a v okolí baru u kulturního domu nebo u ubytovny v ulici Strojírenská. Necítí se dobře všude, 

kde se vyskytují skupinky „mladých“ s kouřovou clonou (cigarety, marihuana), s hlasitou 

hudbou a zůstává po nich neskutečný nepořádek (nedopalky, odpadky,…). 

 

 

 

 



 

 

 

Odpověď „Jiné“: 

Uvedeny případy, které se týkají neshod se sousedy a městskou poliicí. 

 



 

 

 

 

Odpověď „Jiné“: 

Jako důvod neohlášení případů nejčastěji respondenti uvádí již nahlášenou záležitost policii 

(Městské, ČR), anebo vyřešení problému proběhlo s jinými institucemi (školy). 

 



 

Odpověď „Jiné“: 

Chování občanů se může odvíjet od nastalé situace. Uvádí, že se sami pokusí pomoci, poté 

případně volají policii. 

 

 

 



 

Odpověď „Jiné: 

Dle uvedených názorů není zajištěna fukčnost kamerového systému a odborného použítí. 

Současná kapacita kamerového systému není využívaná, proto není třeba jej rozšiřovat. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Co byste navrhoval/a pro to, abyste se cítil/a v našem městě bezpečně? 

 

Nejčastěji respondenti (ženy i muži) uvádí potřebu častější viditelnosti Městské policie 

Sedlčany, ale i Policie ČR v ulicích města a v rizikových lokalitách, které definovali v otázce 

č. 2 (Ve které části města se cítíte nejméně bezpečně?). Aktivnější přístup nejenom 

v dopravních přestupcích (vybírání pokut), ale preventivně se „objevovat“ v místech, kde je 

tendence vytváření skupinek lidí, a s tím související řešení přestupků. Zvýšenou frekvenci 

policistů v ulicích nejen v motorovém vozidle. 

Dále respondenti uvítají možnost účastnit se preventivních programů, pořádání zájmovo-

vzdělávacích činností pro mládež a více příležitostí pro volnočasové aktivity. S tím spojují 

rekonstrukci prvků hřišť, úpravy veřejného prostranství a opravu/rozšíření osvětlení města. 

Setkali jsme se i s odpovědí, že by občan na našem městě nic neměnil, anebo neví, 

jaká změna by městu prospěla. 

 

 

 



 

Odpověď „Jiné“: 

Pomohla Policie ČR. 

 

 

 



 

Odpověď „Jiné“: 

Aktivity jsou zakázané vládou jako protiepidemiologické opatření. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Odpověď „Jiné“: 

Strach z osob působících v kyberprostoru (sociální sítě, apod) – cití ohrožení dítěte. 

 

 

Odpověď „Jiné“: Na území města Sedlčany nejsou preventivní programy nejčastěji 

dostatečně prezentovány/aplikovány. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení otázek: 

Pocit bezpečí v místě bydliště – Téměř polovina respondentů uvedla, že se ve městě 

Sedlčany cítí bezpečně. U žen pocit bezpečí nepatrně převládá. Respondenti, 

kteří se bezpečně necítí, uvedli největší obavy ze skupinek mladých lidí, kteří se chovají 

nepatřičně. Další nejčastěji uvedena obava je z drogově závislých jedinců. Na těchto bodech 

se shodli ženy i muži.  

Nejméně bezpečné části města – Respondenti se shodli, že nejrizikovější částí města je okolí 

večerky Žabka (Severní sídliště), které bychom měli věnovat pozornost. Dalším místem podle 

odpovídajícich žen je Park u Háječku a muži uvedli centrum města (náměstí). Pozornost 

by měla být věnována i zmiňované ulici Šafaříkova, na kterou lidé upozorňují. 

Protiprávní jednání –S protiprávním jednání se většina obyvatel v poslední době nesetkala. 

Pokud ano, nejčastější příčinou u žen bylo nevhodné chování skupinek lidí a u mužů napadení 

(fyzické, verbální). Obě skupiny respondetů uvedli jako další časté protiprávní jednání 

obtěžování hlukem. 

Převážně muži, kteří uvedli, že se stali nebo někdo z členů jejich domácnosti obětí 

protiprávního jednání tuto záležitost nahlásili na policii (Městské či ČR) a nebo podali 

oznámení Komisi pro projednání přestupků. U žen převládá neohlášené jednání. Důvodem 

neohlášení je uvedena nerovnost lidí. I přesto většina uvedla, že v případě, že se stane 

svědkem trestné činosti, která se ho bezprostředně netýká, nahlásí jej na policii. 

Kamerový systém – Rozšíření kamerového systému respondenti ve větší míře podporují. 

V případě opačného názoru uvedli, že současný monitoring je dostatečný (ženy) nebo si 

myslí, že kamery zasahují do soukromí lidí (muži). Bezpečně v místech, kde jsou kamery 

umístěné se cíti ženy. Více jak polovina mužů si nemyslí, že je v těchto místech bezpečněji. 

Tíživá životní situace – Většina respondentů uvedla, že se neocitla v tíživé životní situaci, 

kterou by museli řešit. To je samozřejmě dobrý výsledek. Pokud se do této situace dostali, 

využili nejčastěji pomoci své rodiny, přátel nebo se obrátili na úřad práce. 

Podpora dětí – Respondenti se zabývají plnohodnotným trávením volného času svých dětí. 

Ti co uvedli opak, děti nemají nebo jsou již dospělé. 

Aktivita města – V tomto případě více jak polovina respondentů uvedla, že město aktivně 

neřeší uvedené problémy (viz. dotazník) ve spolupráci s patřičnými bezpečnostními složkami. 

Respondenti, kteří mají opačný názor uvedli aktivní přístup v řešení rušení nočního klidu 

nebo konzumace alkoholu a drog na veřejnosti. 



Obavy ze skupin obyvatel – Zde cca 93% respondentů má obavy z konkrétní skupiny 

obyvatel. Mezi nejobávanější se řadí problémové party mladých lidí a lidé pod vlivem 

alkoholu. 

Programy prevence – Z těchto výsledků je zřejmé, že většina respondentů má povědomí 

o preventivních programech. Z toho znalost převažuje v prevenci na školách. Zároveň jsme 

zjišťovali zda si myslí, že jsou tyto programy potřebné a pomáhají předcházet kriminalitě 

ve městě. Tady lze vyhodnotit, že potřebu těchto programů občané vnímají 

a dokonce podporují jejich realizaci. 

 

 

ZÁVĚR 

Dotazníkové šetření bylo pilotním v oblasti prevence kriminality a zjišťování pocitu bezpečí 

obyvatel ve městě Sedlčany. Vyjadřuje snahu zjistit čeho se lidé nejvíce obávají – jakých míst 

nebo skupin obyvatel, a také co navrhují pro zlepšení bezpečností situace v našem městě.  

Jako rizikové místo označili respondenti okolí večerky Žabka. V tomto prostoru je v plánu 

zřídit nové osvětlení, a tím ho zbavit atraktivnosti pro shlukování skupinek lidí. Také 

průběžně rozšiřujeme osvětlení přechodů po celém městě. Důvodem je lepší viditelnost 

chodců ve večerních hodinách nebo při nepříznivém počasí.  

V dotazníku jsme také zjišťovali zájem a užitečnost preventivních programů pro naše občany. 

Respondeti zájem projevili, dokonce podporují realizaci programů. Preventivní programy se 

budeme snažit rozšiřovat nejenom pro školy, ale pro celou veřejnost na aktuální témata 

rizikových faktorů.  

Podle celkového vyjádření respondentů můžeme město Sedlčany vyhodnotit jako bezpečné, 

kdy je potřeba tento pocit podporovat a aktivně udržovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


