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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 
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MŠ mateřská škola 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

TČ trestný čin 

ZŠ základní škola
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ÚVOD 

Zkoumaným objektem této bakalářské práce je město Choceň, které se nachází 

ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Město spadá mezi obce s rozšířenou působností 

a rozlohou se řadí mezi středně velká města. Hlavním důvodem výběru bakalářské práce 

je vlastní zájem a zvědavost. Dalším důvodem je zájem o aktuální dění ve městě Choceň 

a užitečnost dotazníkového šetření pro rozvoj města a poskytování základních veřejných 

služeb.  

Tato bakalářské práce se skládá ze dvou částí. V první, teoretické části práce 

je představeno město Choceň, jeho historie a současnost. Následně práce zachycuje působení 

základních bezpečnostně-zdravotních složek (obvodní oddělení státní policie ČR, 

sbor dobrovolných hasičů a zdravotnictví) města a zabývá se též oblastí místního školství, 

kde rozebírá a popisuje všechny stupně vzdělávání od mateřských škol až po střední. 

V závěru teoretické části je pak popsána oblast sportu a spolkového života ve městě, 

a to z hlediska širší veřejnosti. I z pohledu zastupitelstva.  

V druhé, praktické části bude zpracován průzkum z dotazníkového šetření 

o ne/spokojenosti občanů města s dosahovanou kvalitou života ve městě Choceň v konkrétních 

oblastech (spokojenost občanů ve městě, bezpečnostně-zdravotní služby, školství, pracovní 

příležitosti, sport a sportovní zařízení, kvalita životního prostředí). V závěru bude veden 

rozhovor se starostou města Choceň s následným vyjádřením k problematice jednotlivých 

témat. 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza konkrétních oblastí – bezpečnost, 

školství a sport a zjištění celkové spokojenosti občanů ve městě Choceň.  
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1 MĚSTO CHOCEŇ 

Město Choceň se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji na obou březích 

Tiché Orlice. Choceň leží na 50°0´00" severní šířky a 16°13´22" východní délky v nadmořské 

výšce 289 m. Město je vzdálené přibližně 160 km východně od Prahy a 40 km od Pardubic. 

Celkový počet obyvatel ke 31. 12. 2019 byl 8 648 (ČSÚ, 2019). 

Město se skládá ze sedmi přičleněných obcí, kterými jsou: Choceň, Březenice, 

Dvořisko, Hemže, Nová Ves, Plchůvky a Podrážek.  

Choceň je malebné místo české země s kouzelnou přírodou a skalisky, které oslaví 

každého příchozího. Město samo zelení doslova přetéká. Největší přírodní krásou 

je park Peliny, kde se nachází skaliska, které se tyčí nad protékající Tichou Orlicí. Ze všech 

stran je obklopen lesy, háji a rezervacemi či stromořadími. Ne nadarmo se s městem 

pojí označení: „Město v parku, park ve městě.“. (Kučerová a Tomášová, 1999) 

Velký význam město Choceň přikládá sportu, v nedávné minulosti obec investovala 

do softballového a baseballového hřiště, neboť tyto sporty jsou v Chocni velmi podporovány. 

To doplňuje atraktivní koupaliště s 50metrovým bazénem a v roce 2020 též zrekonstruovaný 

zimní stadion. Tento rok se Choceň zapojila do programu, Choceň žije sportem. Jednalo 

se o první ročník dne otevřených dveří sportovních klubů, kam si děti mohly přijít vyzkoušet 

a vybrat pro ně ten pravý sportovní kroužek.  

 

  

  

Obrázek 1: Znak města Choceň Zdroj: Chocen.cz 
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1.1 Historie 

První zmínka o Chocni pochází již z roku 1227, ale již v době bronzové byla velmi řídce 

obydlena kolem řečiště Tiché Orlice (Dvořák, 2000). V roce 1292 se Choceň stala trhovým 

městečkem.  

Ve 14. století zde vládl Mikuláš z Potštejna z rodu Půticů, kterému patřil hrad Choceň, 

ten je v dnešní době milně označován jako hrad Zítkov. Mikuláš v boji o Potštejn s Karlem 

prohrál a zahynul. Choceň následně připadla Karlovi. V tomto období byla obec rozdělena 

na část lidickou a část žampašskou. Litickou část panství odkoupil v roce 1495 Vilém 

z Pernštejna od knížete Jindřicha Minsterberského. Žampašské panství koupili tři bratři, 

Vratislav, Jaroslav a Vojtěch z Pernštejna v roce 1548, a to od pána Zdeňka Žampacha, 

tím v roce 1548 došlo ke spojení obou panství v držení rodu Pernštejnů.  

Vývoj městečka Choceň byl několikrát přerušen častými požáry. V roce 1602 vyhořelo 

90 domů, 1659 vyhořelo prakticky celé město společně s kostelem. O téměř 25 let později 

vyhořelo 30 domů, opět společně s nově vybudovaným kostelem, a nakonec v roce 1818 

i náměstí.  

V roce 1709 s příchodem Kinských docházelo ke zlepšení hospodářské situace 

ve městě. Vzniká tradice vaření piva a rozvíjí se řemeslná výroba.  K dalšímu výraznému 

hospodářskému rozvoji pak dochází v 19. století, kdy byla v Chocni dostavěna přádelna lnu 

a také železniční trať, čímž se z města stal významný dopravní uzel.  

V 18. století vzniká ve městě komplex architektonicky cenných barokních staveb, 

mezi které patří fara, nový kostel sv. Františka Serafínského nebo budova špitálu a zvonice. 

Kněžna Vilemína Kinská nechala v roce 1829 přestavět zámek do dnešní klasicistní podoby 

a zasloužila se i o přístavbu kaple Nenebevzetí Panny Marie. 

Na počátku 20. století čítá, dle dobových zpráv populace města asi 5500 obyvatel. 

V období první světové války se městská zástavba rozrůstá o barákovou kolonii Rusínů 

a Poláků. Rozvoj města zastavila na chvíli druhá světová válka po jejímž skončení 

„Město od té doby opět nabírá dech“ (Kučerová a Tomášová, 1999). 
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1.2 Současnost 

Město Choceň se v současné době může pyšnit dostatkem zajímavostí, a to zejména 

v oblasti turismu. Jednou z dominant města je například údolí Tiché Orlice se státní přírodní 

rezervací Peliny, která čítá rozlohu 3,31 ha a jsou zde k vidění skalní opukové výběžky vysoké 

až 35 m. Další přírodní atrakcí je Zámecký park v anglickém stylu, dále Bošínská obora 

či Přírodní park Orlice, lipové aleje na Chlumu anebo nejvyšší šikmý most v ČR, který vede 

nad železniční tratí.  

Mezi významné historické památky a budovy jistě patří renesanční Choceňský zámeček, 

který nechal vystavět Zikmund ze Šelmberka již v roce 1562. Dále barokní, dříve gotický, 

kostel sv. Františka Serafinského. Při kostele stojící fara, špitál a zvonice. Další zajímavou 

budovou je kostel církve českobratrské evangelické a Sedm poutních kaplí Panny Marie, které 

byli mezi roky 2017-2018 zcela restaurovány. Velmi důležitou historickou dominantou 

je budova radnice na Tyršově náměstí spolu s mariánským sloupem, 

nebo i ZŠ Mistra Choceňského, kdy nejstarší zmínka o ní pochází již z roku 1509. 

Z pohledu sportovního vyžití, může město nabídnout celou řadu sportovních zařízení 

a klubů. Například zimní stadion, městské koupaliště o rozloze 2 ha, víceúčelovou halu 

při ZŠ Sv. Čecha, atletický a fotbalový stadion na Parapleti, tenisové kurty a několik dalších 

(webové stránky města Choceň, 2020).  

V posledních letech město Choceň prošlo několika změnami a inovacemi, 

a to v několika oblastech. V oblasti bezpečnosti uvádí Šmeral (2019), že služebna obvodního 

oddělení státní policie, která až dosud sídlila v centru města, se bude stěhovat a během roku 

2020 by měla přesídlit do zrekonstruovaného objektu na Choceňském vlakovém nádraží. 

V květnu 2020 skončily stavební práce na základní škole Sv. Čecha, vznikly nové odborné 

třídy, došlo k navýšení kapacitu žáků a škola se stala bezbariérovou (Müllerová, 2020). Během 

roku 2020 došlo k zahájení již dlouho avizované a očekávané rekonstrukce zimního stadionu. 

Její součástí bude vylepšení lední plochy, střídaček, trestných lavic a samozřejmě také 

ke kompletní modernizaci technického a technologického zázemí (Přikryl, 2020). V oblasti 

služeb se Choceň na ulici Pardubická, blízko vlakového nádraží, dočká v listopadu 2020 

otevření menšího obchodního centra s vlastním vchodem do každého obchodu zvlášť. 

Nový Retail park Choceň nabízí vedle supermarketu Penny Market další prodejny různých 

zaměřené od elektra, oděvů až po auto myčku (Marxová, 2020).  
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2 BEZPEČNOST A ZDRAVÍ 

Bezpečnost 

Pojem bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

pro objekt a jeho zájmy. Tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten na ní participovat. Zároveň je velmi podstatným pojmem lidského života. 

Mnohdy je používán i v obecné mluvě, i v oblasti společenskovědní jako je politologie, 

sociologie, psychologie, ale i třeba ekonomie. 

Bezpečny je ten, kdo není vystaven nebezpečí („byt bezpečny před zloději“), 

popř. poskytuje ochranu před nebezpečím („bezpečny ukryt“) nebo je nepochybný, zaručeny, 

důvěryhodný („bezpečny pramen informaci“). Obecně je tedy bezpečnost vymezována 

negativně, ve vztahu k (neexistujícím) nebezpečím, hrozbám. (Mareš, 2019) 

Bezpečnost se dělí na vnitřní, vnější, tvrdou a měkkou. Tato bakalářská práce se bude 

zabývat pouze bezpečností měkkou – kriminalita, organizovaný zločin a nevojenské hrozby 

životnímu prostředí. 

Zdravotnictví 

Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní 

péče a zajišťování veřejného zdraví. Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání 

chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího 

a pomocného personálu. (Kašáková, 2015) 

Mezi základní a nejdůležitější bezpečnostně – zdravotní prvky města Choceň 

jednoznačně patří Policie ČR, sbor dobrovolných hasičů a zdravotnictví. 
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2.1 Policie ČR v Chocni 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem 

České národní rady ze dne 21. června 1991, který slouží veřejnosti. Jejím hlavním úkolem 

je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti 

(Policie ČR, 2020). 

Nprap. Simona Jebousková (2020) uvádí, že obvodní oddělení policie (dále jen OOP) 

Choceň vzniklo roku 1999. Od roku 2010 patří OOP Choceň pod Krajské ředitelství 

Pardubického kraje, do roku 2010 patřilo pod Krajské ředitelství Východočeského kraje, 

které se v stejném roce rozpadlo na Krajské ředitelství Pardubického a Krajské ředitelství 

Královehradeckého kraje.  

V současné době na OOP Choceň slouží 17 policistů z toho 2 policisté ve vedení. 

Tento početní stav je hraniční pro zajištění nepřetržitého výkonu služby, ale situace je lepší 

oproti minulým rokům, kdy byl na oddělení podstav a nepřetržitý výkon nebylo možné zajistit 

bez pomoci jiných útvarů. Na OOP v Chocni policisté slouží v 24hodinových službách 

a 12hodinových službách, ale někdy mají i 8hodinovou službu. K dispozici současně mají 

3 služební vozidla zn. Škoda Octavia v barvách policie. OOP Choceň nemá k dispozici vlastní 

celu, v případě potřeby musí osobu omezenou na osobní svobodě eskortovat do cely 

ve Vysokém Mýtě nebo Ústí nad Orlicí.  

Do územní působnosti OOP Choceň patří: Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, 

Březenice, Dvořisko, Džbánov, Choceň, Jehnědí, Hemže, Hluboká, Hradiště, Chloumek, 

Kaliště, Koldín, Kosořín, Loučky, Mostek, Nasavrky, Němčí, Nová Ves, Nořín, Olešná, Orlík, 

Orlov, Oucmanice, Plchovice, Plchůvky, Podlesí, Podrážek, Prochody, Seč, Sitiny, Skořenice, 

Smetana, Sruby, Sudislav n. Orl., Sudslava, Sudičkova Lhota, Svatý Jiří, Turov, Újezd 

u Chocně, Vračovice, Zálší, Zářecká Lhota.  

Oddělení v Chocni vyniká v celku dobrou objasněností případů v rámci Územního 

odboru Ústí nad Orlicí, což je jedním z nejdůležitějších hledisek hodnocení. V rámci Územního 

odboru musí OOP Choceň, stejně jako OOP Králíky, řešit i ty případy, které má běžně 

v kompetenci městská policie, protože ta nebyla v těchto městech zřízena. 
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Jak již bylo uvedeno, v současnosti se chystá stěhování OOP do nové služebny na okraji 

města v čemž vidí příslušníci místního útvaru problém, protože s novým umístněním se vzdálí 

občanům. Nejčastěji policisté v Chocni řeší přestupky proti majetku a stále přibývá 

více přestupků proti občanskému soužití. Celkově by se však dala Choceň označit za kriminálně 

průměrné, spíše podprůměrné město. 

2.1.1 Kriminalita v Chocni 2019 

Npor. Bc. Netolický seznamuje s bezpečnostní situací na území spravovaného Policií 

ČR, OOP Choceň za rok 2019. V tomto roce bylo policií šetřeno celkem 132 trestných činů 

(dále jen TČ) z toho 96 na území Chocně. V porovnání s minulým rokem je o 36 TČ více, 

ale z dlouhodobého zkoumání se jedná o průměr (rok 2014–173 TČ a rok 2018–96 TČ). 

Za uplynulý rok 2019 se policistům podařilo objasnit celkem 90 TČ což je o 19 TČ více 

než v roce minulém. Během roku se také podařilo objasnit celkem 3 sériové případy vloupání. 

Za rok 2019 choceňští policisté ani jednou nemuseli řešit žádné nejvzácnější případy, 

jako jsou vraždy, loupežné přepadení či úmyslné ublížení na zdraví se závažnými následky 

apod. 

Dlouhodobým problémem jsou krádeže jízdních kol. Jedná se o dva typy krádeží, jednak 

zde policie řeší krádeže odstavených jízdních kol na veřejném prostranství, a pak také krádeže 

jízdních kol z uzavřených prostor (většinou sklepní prostory panelových domů). I zde policisté 

uvádí, že ve většině případů byli úspěšní, a podařilo se pachatele i jízdní kolo zajistit. 

V oblasti dopravy řešilo místní OOP 10 případů TČ v souvislosti s řízením pod vlivem 

návykové látky. V přestupkovém řízení bylo řešeno celkem 648 přestupků z toho 337 v rámci 

bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. V Chocni se policisté zaměřují hlavně na případy 

porušování dopravního značení, nesprávného parkování, parkování v blízkosti přechodů 

a křižovatek. 

V roce 2019 řešili celkem 103 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. 

Nejčastěji se jednalo o opilce, rušení nočního klidu, poškozování majetku města 

nebo znečišťování veřejného prostranství. 

V rámci jedné domácnosti museli policisté z Chocně za uplynulý rok ve třech případech 

vykázat osobu z bytu. Dvakrát se jednalo o muže, jednou o ženu. Celkem 15 osob pod vlivem 

alkoholu museli odvést na záchytnou stanici (Netolický, 2020).  
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2.2 Sbor dobrovolných hasičů 

Kubík (2000) píše, v roce 1870 se rozhodlo několik choceňských vlastenců založit 

„Tělocvičnou a hasičskou jednotu Sokol v Chocni“, čímž v této jednotě vznikla první 

organizovanost hasičstva v městě Choceň. V roce 1878 bylo rozhodnuto, aby se hasičský odbor 

od dosavadní jednotky odloučil a byl v Chocni založen samostatný hasičský sbor pod správou 

města.  

Zeman (2020) uvádí, že současný stav členské základy sboru dobrovolných hasičů 

(dále jen SDH) v Chocni je 73 členů z toho 23 jsou členi výjezdové jednotky JPO II. Na plný 

úvazek u hasičů pracuje jen velitel a strojník, kteří jsou zaměstnanci města. Mezi výjezdová 

vozidla hasičů v Chocni patří: Praga NTS z roku 2001, IFA W 50 – automatický žebřík 

z roku 2005, dopravní automobil Mercedes Sprinter z roku 2005, technický automobil 

Mitsubishi L 200 z roku 1984 a Tatra T7 Force z roku 2016. Vybavení se postupně doplňuje, 

dle potřeb výjezdové jednotky a většinu nákladů hradí město. Už po několikáté žádají o novou 

cisternu, na které již není servis. 

Letos hasičský sbor oslavil 150 let dobrovolné, nezištné a obětavé práce několika 

generací svých členů, práce věnované ochraně majetku jednotlivců i společnosti. Náročnost 

zásahů si vyžaduje odpovědný přístup, odborné znalosti, kvalitní techniku a vybavení. 

V současné době je podle zákona povinností obce zabezpečit požární ochranu 

ve své působnosti, se všemi náklady na provoz a údržbu techniky, případně výstavbu hasičské 

zbrojnice až po nákup nové techniky. V tomto směru je nutno ocenit přístup vedení města, 

kterému se v posledních letech podařilo zajistit místním hasičům výrazně lepší podmínky 

pro jejich působení. Důležitá a rozhodující pro další činnost sboru je ovšem hlavně obětavost 

členů, kteří bez ohledu na čas a vlastní pohodlí zabezpečují úkoly na poli požární ochrany, 

při výjezdech k zásahům i při výchově mladé generace hasičů (Hynek, 2020). 
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MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CEL. 

Požár 2 0 2 5 1 6 10 1 3 1 2 3 31 

Dopravní nehoda 3 0 0 6 2 3 3 4 1 1 4 1 28 

Únik plynu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Technická pomoc 5 3 3 3 4 9 3 5 6 3 5 6 55 

Ostatní pomoc (IZS) 1 1 6 5 0 0 1 0 0 4 4 0 22 

Únik rop. produktů 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Taktická cvičení 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Planý poplach 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 9 

Zpráva o činnosti 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 7 

CELKEM ZA MĚSÍC 

A ROK 

12 6 12 20 9 19 17 11 13 11 16 11 157 

Tabulka 1: Přehled typů výjezdů za rok 2019 po jednotlivých měsících Upraveno dle hasici.chocen.cz 

Z tabulky 1 je zřejmé, že nejčastějším důvodem výjezdu Choceňských hasičů byla 

technická pomoc (odstraňování spadlých stromů z vozovky či vyprošťování automobilů 

z příkopů). Naopak nejméně výjezdů bylo způsobeno únikem ropných produktů, následované 

úniky plynu a taktickými cvičeními. Celkový počet výjezdů za celý rok 2019 činil 157. 

Vzhledem ke 136 výjezdům za rok 2020 (ke dni 25.9.2020) se Zeman (2020) domnívá, že tento 

rok padne rekord v počtu výjezdů.  
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2.3 Zdravotnictví 

Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní 

péče a zajišťování veřejného zdraví. Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání 

chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího 

a pomocného personálu. (Kašáková, 2015) 

Ve městě nalezneme několik jednotlivých ordinací a jedno větší soukromé zdravotnické 

zařízení s více ordinacemi – Poliklinika. 

Ordinace lékařů 

Ve městě se nachází několik jednotlivých ordinací. Jedná se o ordinace praktických 

lékařů pro dospělé, děti a dorost, stomatologické ordinace, diabetologie, neurologie 

a psychologie. 

Tabulka 2: Přehled zdravotnických ordinací ve městě Choceň Upraveno dle Havelková (2019) 

Poliklinika 

Zprvu, Sanatorium Dr. Bohuše Staňka v Chocni, bylo otevřeno roku 1941 nejdříve 

jako fyzikálně-léčebný ústav. Ústav po celou dobu války plnil své poslání v široké veřejnosti 

(Poliklinika Choceň, 2020a). 

Poliklinika je rozdělena na dvě budovy, A a B, v každé budově nalezneme několik 

ambulancí, rentgen, ultrazvuk, EEG, menší chirurgický operační sálek a rehabilitační služby. 

Součástí polikliniky je i lékárna s rozšířenou provozní dobou. 

Typ ambulance Počet lékařů 

Praktický lékař pro dospělé 8 

Praktický lékař pro děti a dorost 2 

Stomatologie 6 

Diabetologie 1 

Neurologie 1 

Psychologie 2 
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Cílem polikliniky je provozování multioborového ambulantního zdravotnického 

zařízení ve vlastních objektech v centru města Chocně. Společnost chce zajistit, použitím 

moderní zdravotní techniky a spoluprací s významnými odborníky ve zdravotních oborech, 

zpřístupnění účinných léčebných metod v širokém regionu Choceňska (Poliklinika Choceň, 

2020b). 

Tabulka 3: Přehled zdravotních ordinací na Poliklinice Choceň Upraveno dle Havelková (2019) 

Nemocnice 

Jelikož Choceň je v okrese jedno z menších měst, svojí vlastní nemocnici nemá. 

Nejbližší nemocnicí, kde občané města mohou vyhledat pomoc je Orlickoústecká 

nebo Litomyšlská nemocnice, které jsou vzdálené cca 15 km. Nemocnice v okolí občané 

využívají i jako pohotovost v době uzavření ambulancí v Chocni.  

Autor se domnívá, že město se z hlediska bezpečnosti řadí mezi kriminálně bezpečné. 

Vyplívá to z údajů poskytnutých od Nprap. Simony Jebouskové, zástupce vedoucího, 

odvodního oddělení Chocni policie ČR a přehledu typů výjezdů dobrovolného hasičského sboru 

Choceň za rok 2019. Zdravotnická péče ve městě Choceň se skládá z osmi praktických lékařů 

pro dospělé a dvou praktických lékařů pro děti a dorost, dále pak několik odborných lékařů. 

Typ ambulance Počet lékařů 

Rehabilitace 1 

Ortopedie 1 

Chirurgie 1 

Rentgen a ultrazvuk 1 

Gynekologie 3 

Kožní 2 

Alergologie 1 

Oční 1 

Urologie  1 

ORL 2 

Neurologie 1 
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3 ŠKOLSTVÍ 

Pojem školství je obecné označení pro různé formy vzdělání. Konkrétněji lze představit 

si školství jako soubor institucí, pracovníků, vedení a řízení, pomocných služeb i legislativních 

vymezení, které zabezpečují a zajišťují nepřetržitý chod vzdělávacího procesu 

(MŠMT ČR, 2020). 

V Chocni se nacházejí čtyři mateřské školy, dvě základní školy a Obchodní akademie 

a škola cestovního ruchu. V městském zámečku se také nachází Základní umělecká škola, 

kde je možné děti přihlásit do různých kroužků např. hudební výchova, dramatický kroužek, 

taneční kroužek, výtvarná výchova a hra na hudební nástroje. 

3.1 Mateřské školy 

Mateřské školy jsou nejnižším stupněm vzdělání. V České republice předškolní 

vzdělání organizuje především děti od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské 

školy právní nárok. Děti, které dosáhnou 5 let jsou do posledního roku v mateřských školách 

přijímáni přednostně, protože jejich účast v mateřské škole je poslední rok před zahájením 

školní docházky povinná a velmi důležitá k přípravě na základní školu (Vokáč 2016). 

Ve městě se nacházejí čtyři mateřské školy a těmi jsou Mateřská škola Kaštánek, 

Mateřská škola Stromovka, Mateřská škola Vostelčice a Mateřská škola Záměstí. 

3.1.1 Mateřská škola Kaštánek 

Mateřská škola Kaštánek je nejmladší mateřskou školou v Chocni. Zahájila svoji 

činnost 28. 7. 2014, a to v prostorách bývalé Praktické školy v Chocni, která byla v rámci 

integrace zrušena. Po zrekonstruování se do těchto prostor přestěhovala již existující mateřská 

škola Na Herzánce, která neměla dostačující zázemí. Zřizovatelem této školky 

je Město Choceň.  

MŠ Kaštánek je rozdělena do třech tříd a disponuje kapacitou pro 84 dětí, která 

je zpravidla plně obsazena. Hlavní výhodou této školy je poloha. Škola se nachází v klidné 

části, mimo centrum města a nedaleko školky je les, louky, koupaliště, park a velké hřiště apod. 
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V přízemí jsou umístěny dvě třídy, šatna a WC pro zaměstnance, dvě kuchyňky, sklad 

a kotelna. V prvním patře najdeme poslední, třetí třídu, jednu kuchyňku, ředitelnu 

a logopedickou třídu, WC pro zaměstnance a úklidovou místnost. V těsné blízkosti školky 

je zahrada, do které se vstupuje z terasy. Zahrada má spoustu herních prvků, kterými 

jsou například skluzavka, průlezky, pískoviště, altánek, houpačky, lezecká stěna apod. 

Školka mimo jiné nabízí také velmi netradiční předškolní vzdělávací program 

„Letem světem se školou“, který je členěn do 4 podtémat: Já a můj svět, Příroda okolo mě, 

Svět okolo mě a Dary mého života. Tento program je zpracováván, pro jakoukoliv věkovou 

skupinu dětí a má dětem pomoci získat potřebné znalosti, dovednosti, užitečné poznatky 

a samostatný postoj. Během sestavování tohoto projektu se vycházelo především 

ze společenských událostí a každodenní situace, z ročního období ale také z přírodních situací. 

Díky tomu děti vnímají okolní realitu v přirozených souvislostech. (MŠ Kaštánek, 2010) 

3.1.2 Mateřská škola Stromovka 

Mateřská škola vznikla v roce 1967. Není to tak dlouho, co byla zrekonstruována 

a zateplena z příspěvků od města Choceň. Získala i nový prostor, který využívají 

jako tělocvičnu, kterou může využívat i veřejnost. Nachází se nedaleko parku, hřiště, 

řeky a lesa, proto je to asi nejlépe situovaná školka ve městě. Zajímavostí je, že se nachází 

hned vedle MŠ Kaštánek. Rozlohou, díky velké zahradě, je považována za největší školku 

v Chocni, pojme až 80 dětí. (Mateřská škola Stromovka, 2014) 

Svobodová (2020) uvádí, ve školce jsou děti rozděleny do čtyř tříd – oranžová, žlutá, 

modrá a červená třída. Třídy jsou obsazeny 18–20 dětmi různých věkových kategorií. 

V rámci školky si děti mohou osvojovat základy angličtiny. V letních měsících 

chodí navštěvovat blízké sportoviště, koupaliště a v zimních měsících chodí na zimní stadión, 

jezdí do plaveckého krytého bazénu ve Vysokém Mýtě a třeba i do solné jeskyně, kde podporují 

imunitní systém dětí.  
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Mezi ostatní aktivity patří také časté návštěvy kulturních akcí, jako jsou například 

koncerty, divadla, různé výstavy a přednášky s výchovnou tématikou (výchova ke zdraví, 

dopravní výchova, základy etiky apod.). Pravidelně s dětmi navštěvují Městskou knihovnu, 

kde si mohou vypůjčit děti libovolnou literaturu. Velký důraz kladou na rozvoj správné 

výslovnosti u dětí. K tomu jsou určené „logopedických chvilky“. Pro předškolní děti nabízí 

školka dvakrát týdně individuální péči, která je vedena pod dohledem specializovaných 

logopedických asistentek. Školka se předškolním dětem snaží usnadnit přestup na základní 

školu každodenní přípravou k zápisu.  Za velmi důležitý považují i blízký kontakt s rodiči 

a rodinami dětí ke kterému napomáhají i několikrát do roka pořádaná zábavná sportovní 

odpoledne s prostorem pro sdílení a workshopy (MŠ Stromovka, 2014). 

3.1.3 Mateřská škola Vostelčice 

Datum vzniku mateřské školy Vostelčice není přesně známo. Znakem školy je duha, 

která spojuje všechny třídy a hospodářskou část školky, objevuje se i na budově. Symbolizuje 

barevnost a zejména pestrost, která má napomoci tomu, aby se děti cítili ve školce dobře. 

Tato barevnost a pestrost se projevuje při hrách, učení a je také (jak již bylo řečeno) přítomna 

vizuálně ve výzdobě celého interiéru školky. 

MŠ Vostelčice je rozdělena do 5 tříd (Myšičky, Veverky, Ježečci, Koťátka a Berušky). 

Celkem ve školním roce 2020/2021 je ve školce zapsáno 118 dětí z toho 66 dívek a 52 chlapců 

(MŠ Vostelčice, 2000).  

Ve třídě Myšiček je výuka zaměřena na vzdělávacím programu s názvem 

„Svět očima myšek“. Formou hry se věnují činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, 

estetického a hudebního cítění, komunikace a samostatnosti dětí. Respektují přání a potřeby 

každého z nich.  

Ve třídě Veverek pracují podle vzdělávacího programu “S veveřičkou tam a zpět, 

prozkoumáme celý svět”, ve kterém se zaměřují na sjednocení kolektivu, vzájemnou 

spolupráci, empatii, respektování druhé osoby. Snaží se podporovat samostatnost dětí. 

Vytvářejí pro děti a jejich rodiče příjemné prostředí a snaží se je co nejlépe připravit na vstup 

do základní školy.  
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S dětmi ve třídě Ježečků pracují na základě třídního vzdělávacího programu, 

který se jmenuje: „Putujeme s ježečkem celým rokem tam a sem“. Zaměřují se na prosociální 

chování dětí ve skupině jako je ohleduplnost, vzájemná pomoc a empatie. 

Také učí samostatnosti při stolování.  

„Hrálo si koťátko na trávníčku“ – název vzdělávacího programu ve třídě s Koťátky. 

Děti se zde učí hře, a to jak individuální, tak i v kolektivu. Velký důraz je zde kladen 

na seznamování dětí se základními pravidly slušného chování, které je jim přibližováno 

za pomoci říkadel.  

Třída Berušek pracuje podle vzdělávacího programu “Letem světem s Beruškou”. 

Zaměřují se a podporují u dětí samostatnost při sebeobsluze, stolování a při řešení různých 

situací. Dětský úsměv je pro ně tou největší motivací (Charousová, 2020). 

3.1.4 Mateřská škola Záměstí 

Tuto mateřskou školu děti navštěvují již od roku 1950 a je nejstarší mateřskou školou 

v Chocni. Nejdříve bylo využíváno pro účely MŠ pouze jedno patro. Začalo se vyučovat 

nejprve v jedné třídě, následně v druhé a od roku 1956 byly ve školce zřízeny tři plnohodnotné 

třídy. V průběhu let mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, především přestavbou 

dvou tříd, kompletní rekonstrukcí šaten. Dále byl zaveden také kamerový systém pro větší 

bezpečnost dětí a jejich věcí. V neposlední řadě se dočkala rekonstrukce i rozsáhlá zahrada 

jež je školku hojně využívána. Brzy proběhne i rekonstrukce v poslední ze tříd. 

MŠ je situována nedaleko centra města, navzdory tomu se ale může pyšnit již 

zmiňovanou velkou zahradou s celou řadou herních prvků pro děti, jako jsou například 

prolézačky, dvě velká pískoviště, stan TEE – PEE apod. 

Předškolní výuka je rozdělena do tříd podle věku dětí. Každá ze tříd je vybavena tak, 

aby odpovídala zaměření a věku dětí. Třídy jsou dostatečně velké pro volný a bezproblémový 

pohyb dětí, hračky jsou umístěny tak aby si je mohly sami brát a sami je tam i ukládat. 

V budově školky se nachází jídelna, která zajišťuje dětem pestrou a vyváženou stravu během 

dne. 
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Školka nabízí běžnou pedagogickou výuku ale též různé tvůrčí a vzdělávací programy. 

Dále s dětmi podnikají pohybové aktivity spojené s výlety do přírody v blízkém okolí 

nebo pořádají plavecký či lyžařský výcvik. Ve vzdělávací a kulturní oblasti nabízejí dětem 

různá divadelní představení, koncerty a spoustu zajímavých přednášek. Organizují tematická 

focení, besídky či karnevaly. (Mateřská škola Záměstí, 2014) 

3.2 Základní školy 

Základní škola je všeobecně vzdělávací škola. Žáci zahajují povinnou školní docházku 

ve věku 6 let nástupem do první třídy. Povinná školní docházka trvá po dobu 9. let, nejvýše 

však do konce školního roku, ve kterém dítě dosáhne 17 let. Tyto instituce zajištují základní 

vědomosti žáků a jejich socializaci mezi ostatní. Připravují je na jejich budoucí pracovní, 

ale i osobní život. Roku 1774, v České republice, byla zavedena Marií Terezií povinná školní 

docházka (Vokáč, 2016). 

V Chocni se nacházejí dvě základní školy – Základní škola Mistra Choceňského 

a Základní škola Sv. Čecha, které mají jednu společnou jídelnu, která slouží i veřejnosti. 

Ve městě se nachází ještě druhá školní jídelna, která je určená pro děti navštěvující školu 

v Kollárově ulici. 

3.2.1 Základní škola Mistra Choceňského  

První zmínka o této škole pochází již z roku 1750, kdy byl, v prostorech nynější školy, 

vystavěn špitál a do prvního patra byla umístěna škola a byt pro učitele. S přibývajícími 

obyvateli v Chocni přestaly být prostory pro výuku dostačující, a tak na začátku roku 1866 

byla vystavěna škola nová. V období první světové války byla škola využívána jako kasárna 

a stala se domovem pro tisíce vojáků. Na konci roku 1936 došlo k rozdělení školy na obecnou 

a měšťanskou. Zároveň došlo k vytvoření nového školního řádu, který kladl důraz hlavně 

na národní, mravní a tělesnou stránku výchovy. V souvislosti s Mnichovskou dohodou byla 

škola obsazena vojsky, ve sklepě byly umístěny zbraně a přestalo se vyučovat, děti chodily 

v rámci výuky na poučné procházky, a když bylo špatné počasí učilo se na radnici. 

Největší změny přinesl rok 1989, učitelé dostali úplnou volnost ve výběru vzdělávacích metod 

i vyučovacích předmětů. Tento rok byla před školou umístěna socha T. G. Masaryka 

(Mrázová, 1997). 



 28 

Tato škola je nyní rozdělena do dvou budov. První až třetí ročník se vyučuje samostatně 

v menší budově v Kollárově ulici, kde má i vlastní jídelnu (viz předchozí kapitola) a družinu. 

Tato budova je vybavena jak interaktivní, tak i technickou výbavou, která je přizpůsobena 

výuce všem dětem školou povinných. Hlavní budovu školy, která má kapacitu 750 dětí 

v Masarykově ulici, navštěvují děti od čtvrté až do deváté třídy. Škola disponuje samostatnými 

i odbornými učebnami, mezi které patří například tři jazykové učebny, dvě učebny výpočetní 

techniky, učebna chemie, fyziky, zeměpisu a přírodopisu. Uvnitř školy se nachází školní 

knihovna, družina a malá tělocvična. Škola v současné době zaměstnává celkem 37 kantorů. 

Navíc ve škole můžeme najít školní klub s celkovou kapacitou pro 55 dětí, který 

je dětem k dispozici v ranních hodinách před zahájením výuky, o poledních přestávkách, 

při odpadnutí hodiny nebo i při dělených hodinách a opět poté po skončení výuky. Volnočasové 

aktivity jsou v klubu různorodé, zaměřují se jak na odpočinkovou, tak i sportovní a zájmovou 

činnost. Školní klub má vlastní třídu, knihovnu a podle potřeb dětí využívá i školní dvůr 

a tělocvičnu (ZŠ Mistra Choceňského, 2020). 

3.2.2  Základní škola Sv. Čecha 

Už v roce 1983 se rozhodlo a vybudování nové šestnáctitřídní školy z důvodu 

nedostatečné kapacity na Základní škole Mistra Choceňského. Stavba budovy školy byla 

zahájena 1. 6. 1985 a byla dokončena o tři roky později, kdy byly vybudovány dvě křídla školy. 

Úplně první školní den na této škole začal 1. 9. 1988 s celkem 617 žáky a 25 učiteli spolu 

s ředitelem panem Mgr. Peterkou. Už v této době byly velmi kvalitně vybaveny odborné 

učebny chemie, fyziky, cizích jazyků a počítačové učebny. 

S příchodem nové paní ředitelky Mgr. Štěpánkové, začal být velký důraz kladen 

na tělesnou a sportovní výuku, který přinesl mnoho nových povinně volitelných předmětů 

(sportovní gymnastika, atletika, košíková, florbal). Během několika let se začala škola 

angažovat v různých vzdělávacích programech – „Třída se představuje“ a „Klíč k pevnosti 

škola“. V roce 1975 byla otevřena nová sportovní hala při základní škole, kterou začala 

využívat také řada sportovních oddílu v Chocni. 

Druhá polovina devadesátých let přinesla spoustu změn, spolu se zavedením 

tzv. vyrovnávací třídy, která sloužila pro děti s poruchami učení a přinášela individuální 

přístup. Dále zde byla otevřena jazyková přípravka pro nejmenší děti a předmět informatiky byl 

zařazen mezi povinné od čtvrté třídy. 
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V roce 1997 se sportovní areál školy rozšířil o dva antukové kurty, dva stoly na stolní 

tenis a kruhové sezení. V roce 2001 nastoupil do funkce nový ředitel Mgr. Havlík, 

který se zaměřil na environmentální stránku. Zlepšilo se hlavně technické vybavení 

školy – videa, počítače, ICT učebny, připojení k internetu apod. 

Nynější ředitelkou školy je již od roku 2005 paní PhDr. Zdena Müllerová. Od začátku 

roku 2006 má škola vlastní webové stránky a od té doby je zároveň oficiálním názvem školy 

Základní škola Sv. Čecha, Choceň (Brandýská, 2008). 

Müllerová (2020) uvádí, že od roku 2019 probíhala přístavba a přestavba školy 

kdy během roku dojde ke spojení obou křídel školy. Přibudou nové třídy, šatny a kabinety 

vybavené novým nábytkem. Dále také kmenové učebny spolu s odbornou učebnou fyziky 

a chemie, kde bude možné provádět experimenty a laboratorní práce. Důležitou součástí 

přestavby je výtah, díky kterému se stane škola bezbariérovou. Děti budou mít nově k dispozici 

tablety pro možnou výuku, po celé škole bude pokrytí WiFi. V nové přístavbě vzniknou tři nová 

oddělení školní družiny, nalevo od školy došlo k oplocení zelené plochy, kde vzniklo 

již zmíněné hřiště. Přístavbou a dostavbou se kapacita školy zvýší na 680 žáků.  

Škola pořádá bezpočet projektů, mimo jiné například Festival vědy a techniky, 

Jak se žilo na Hlavačově, Život v Chocni za 2. světové války a třeba Hrad Zítkov. Nově také 

nabízí příměstské tábory. V rámci školy děti mohou navštěvovat zájmové kroužky – Hudební 

kroužek, Florbal, Keramický kroužek a od školního roku 2019/2020 je dětem nabízen kroužek 

vědeckých pokusů s názvem „Veselá věda“. 

  

Obrázek 2: Přestavba Základní školy Sv. Čecha Zdroj: Müllerová (2020) 
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3.3 Střední škola 

Střední školy jsou takové, které přijímají žáky po devítileté povinné školní docházce 

ze základní školy. Délka studia na střední škole je obvykle 3. - 4. roky podle volby zaměření 

studentů. Jedná se o školy poskytující všeobecné střední vzdělání (gymnázia) nebo odborné 

střední vzdělání. Na těchto školách jsou studenti připravováni na nástup do zaměstnání 

nebo případné další studium na vysoké či vyšší odborné škole. Středoškolské vzdělání 

je rozděleno do třech kategorií dle dosažených stupňů vzdělání: střední vzdělání bez výučního 

listu, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkoušku (MŠMT, 2020). 

3.3.1 Obchodní akademie a škola cestovního ruchu 

První zmínka o vzniku školy pochází již z 19. století. S příchodem první světové války, 

byla ale snaha o založení školy přerušena až do dubna 1920, kdy na žádost Františka Škorpila 

byla iniciativa postavit školu znovu obnovena.  

Z počátku se vyučovalo v šesti místnostech původní měšťanské školy. Nová budova 

byla zřízena a otevřena 7. února 1933 na nábřeží Tiché Orlice na námět architekta M. Mužíčka. 

V roce 1937 byla na základě povolení ministerstva školství původní měšťanská škola 

přeměněna na obchodní akademii. 

V období okupace (1939) byl, na tu dobu, obrovský zájem o studium (až 541 žáků). 

Z důvodů zásahů úřadů protektorátu byla výuka nejprve pozastavena a od roku 1944 byla 

zastavena úplně. V roce 1945 byla obchodní akademie opět obnovena a od září také zahájena 

výuka. Následně byla škola zvenku celkově zrekonstruována a v roce 1995 oslavila 75. výročí 

od svého založení. V roce 1997 byla škola poničena povodní Tiché Orlice, ale za pomoci města 

byly v krátké době vybudovány nové šatny, kotelna a posilovna.  
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V roce 2011 došlo ke sloučení Obchodní akademie Choceň a Střední odborné školy 

cestovního ruchu. Nově vzniklá škola vystupuje pod společným názvem Obchodní akademie 

a střední škola cestovního ruchu. Ve škole jsou k dispozici odborné učebny – jazykové 

a počítačové, tělocvična a posluchárna. Školní jídelna se nachází mimo hlavní budovu. 

Pro dojíždějící studenty je k dispozici internát, který se nachází nedaleko školy spolu s jídelnou. 

Studentům je nabízeno výchovné a kariérní poradenství, dále různé exkurze, zájezdy 

do zahraničí a kulturní akce (OA a SOŠ CR Choceň, 2017).  

Tabulka 4: Nabízené obory Obchodní akademie a školy cestovního ruchu Upraveno dle OA a SOŠ CR Choceň 

(2020) 

  

Maturitní obory Učební obory 

Cestovní ruch Cukrář 

Obchodní akademie – daně a finance Kuchař – číšník 

Obchodní akademie – ekonomika sportu Prodavač – výroba a prodej lahůdek 

Obchodní akademie – zahraniční obchod  

Veřejnosprávní činnost  
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4 SPORT 

„Choceň – město sportu“ I tímto označením se Choceň pyšní.  

Choceň je příklad města, které má bohaté sportovní vyžití. 

Najdeme tu 22 zaregistrovaných sportovních klubů, které provozují 21 různých druhů sportů. 

Mnoho sportovců z celé ČR obdivuje městské sportovní areály. Především zimní stadion, 

stadion softballu a baseballu či stadion volejbalu u městského koupaliště. Dále také stadion 

fotbalu, nohejbalu a atletického klubu na Parapleti. Mezi další sportovní zařízení 

patří víceúčelová sportovní hala při Základní škole Sv. Čecha, sokolovna a vodácká loděnice 

(webové stránky města Choceň, 2010). 

Ve městě najdeme i několik volně přístupných hřišť, například fotbalové, nohejbalové 

či volejbalové, basketbalové a beachvolejbalové, které je součástí městského koupaliště. 

Novinkou Chocně je velké workoutové hřiště, které se nachází v lese na okraji města. 

K dispozici jsou zde hrazdy, bradla, žebřík na ručkování, horolezecká stěna atd. Další podobné, 

avšak menší workoutové hřiště se nachází v městském parku. 

Pro širokou veřejnost je ve městě i nabídka kvalitně vybavené posilovny, vedené 

crossfitové tréninky v centru LRbodyfitness, a především pro ženy kurzy jógy, aerobiku či 

těhotenská cvičení. Pro starší generace jsou v Sokole pořádána cvičení a nácviky každoročních 

představení. Dále město nabízí známou a hojně využívanou cyklistickou trasu 

Choceň – Letohrad, které byla vybudována kolem Tiché Orlice.  
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Tabulka 5: Seznam sportovních klubů v Chocni Upraveno dle Chocen.cz (2009) 

V dalších kapitolách práce jsou představeny sportovní kluby, které jsou z pohledu 

veřejnosti i zastupitelstva v Chocni nejvíce využívány a podporovány městem.  

  

Druh sportu Název klubu 

atletika Atletický klub Spartak 

baseball SaB Orli Choceň 

cvičení TJ Sokol 

fotbal FK Spartak Choceň 

futsal FC Gillotina 

futsal Choceňská městská liga 

hokej lední HC Spartak 

horolezectví Horolezecký klub Choceň 

karate Moderní sportovní karate a sebeobrana 

lyžování Lyžařský klub 

modeláři Letečtí modeláři 

nohejbal Nohejbal Choceň, z.s. 

orientační běh Klub orientačního běhu 

plavání Spartak Oddíl zimního a dálkového plavání 

softball SaB Orli Choceň 

střelba Oddíl sportovní střelby 

šachy Šachový klub Choceň 

tenis Tenisový klub Choceň 

tenis stolní US Steinerová Choceň 

turistika Klub českých turistů 

vodáci Vodáci Choceň 

volejbal Volejbalový klub 
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4.1 Atletický klub Spartak 

Atletický oddíl má svou základnu na atletickém stadionu na Parapleti. V současné době 

zde jako hlavní trenér působí Antonín Lakota, jedná se o 25letého aktivního sportovce 

s vystudovaným sportovním managementem a licencí trenéra 2. třídy. 

První atletický klub v Chocni byl založen už v roce 1919. K první polovině roku 2020 

eviduje atletický oddíl 85 aktivních členů, neaktivní členové jsou vždy na konci roku vyřazeni. 

Součástí klubu je také oddíl přípravky, který ke stejnému datu eviduje 45 dětí ve věku 6-11 let. 

Dále klub vykazuje 9 dětí ve věku 12-13 let ve skupině mladšího žactva a dalších 10 dětí 

ve věku 14-15 let, které se řadí k žactvu staršímu. Mladší i starší žactvo se účastní během hlavní 

sezóny zhruba 15 závodů za družstva a krajského přeboru jednotlivců. Navíc běžci se ještě 

účastní mimo hlavní sezónu několik přespolních běhů. V kategorii přípravek se děti účastní 

v průměru 5 startů za sezónu. Ovšem závodů se účastní pouze zhruba 12 nejlepších/nejstarších 

z celkových 45. Procento dětí, které skončí po jednom roce, je velmi malé, zhruba 1-3 %. 

Nejčastějšími důvody jsou přechod z přípravky do kategorie mladšího žactva nebo přechod 

na střední školu. Atletický oddíl čítá jednoznačně mnohem více dívek, ovšem pouze v kategorii 

přípravek a žactva, naopak, dospělých žen závodnic je v porovnání s muži podstatně méně 

(LAKOTA 2020). 

Na stadionu je k dispozici 400 metrů dlouhý tartanový ovál s vymezeným místem 

na hod disku, oštěpu a míčku. Odraziště s pískem pro skok daleký a doskočiště pro skok 

vysoký. Dále nabízí stadion nespočet překážek a náčiní pro trénink (AC Choceň, 2020). 

Obrázek 3: Atletický stadion v Chocni na Parapleti Zdroj: Webové stránky města Choceň (2010) 
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4.2 SaB Orli Choceň 

SaB Orli Choceň je softballový a baseballový klub, založený roku 1977. 

Jeho domovským areálem je Městský softballový a baseballový stadion Choceň, který leží 

u břehů řeky Tiché Orlice. V minulých letech Orli pořádali několik evropských, ale i jeden 

světový šampionát. 

Po více než 40 letech existence se klub honosí stálým růstem, o čemž vypovídá stále 

se zvyšující zájem o členství, a to zejména v mládežnických kategoriích. Již zmiňovaná 

mládežnická skupina do 15 let čítá přes 90 členů.  

V roce 2019 se podařilo rozjet i kategorii kadetů nad 15 let, kteří jsou součástí kategorii 

mužů V současném roce je v této kategorii evidováno 23 hráčů a tým zároveň vykazuje značné 

zastoupení žen, konkrétně 15. 

Velkou tradici má v Chocni turnaj nazývaný Slowpitch (hra podobná softballu, 

ale s upravenými a zjednodušenými pravidly), který se koná od roku 1995. Turnaj probíhá 

od pátku do neděle, kdy mezi sebou soutěží kluby nejen z celé České republiky, ale i zahraničí. 

Mezi soutěžící patří i sportovci například z Dominikánské republiky anebo dokonce i z USA. 

Počet týmů byl ustálen na 12, aby bylo možné zachovat i tak nabitý časový harmonogram. 

Každoročně se zvyšuje zájem o tento turnaj, a jeho doprovodný program. Celá akce vrcholí 

dvoudenním hudebním festivalem (Horáčková, 2020). 
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Tento klub se může pyšnit jedním z nejhezčích baseballových hřišť v České republice. 

Celý areál má celkem 50 míst k sezení, VIP prostor a šatny se sociálním zařízením. 

V prostoru areálu se nachází občerstvení – „Modrý kiosek“. Hřiště je rozděleno na čtyři části, 

baseballové hřiště, dětské baseballové hřiště, softballové hřiště (A) a softballové hřiště 

(B) (Orlice.baseball, 2016). 

4.3 TJ Sokol Choceň 

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v ČR, kterou založil Miroslav Tyrš v roce 

1862. V období totality měl Sokol zakázanou činnost a ke znovuobnovení došlo po 17. listopadu 

1989. Program Sokola se zabývá tím, čemu se říká "sport pro všechny". Sokol nabízí různé 

pohybové aktivity a celou řadu sportů. Velmi bohatý je v Sokole také společenský a kulturní 

život například hudební a loutkové představení, přednášky, plesy a různá zábava. V současné 

době má Sokol zhruba 1 200 jednot s téměř 180 tis. členy (Sokol, 2020). 

V Chocni vznikla Tělocvičná jednota Sokol v roce 1870, letos tedy oslavil 150 let výročí 

od svého založení. Pro letošní rok TJ Sokol Choceň eviduje 11 cvičitelek, 3 pomahatelky 

a 5 lidí na výpomoc. 

  

Obrázek 4: Městský Softballový a Baseballový stadion Choceň – Orlí hnízdo Zdroj: orlice.baseball.cz 
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Sokolská jednota Choceň chystá každý rok minimálně dvě akce, které pořádá 

pro veřejnost. Jednou je dětský karneval na různé téma, druhou je zářiová akce pro děti 

pořádaná jako "oslava" na zahájení sokolského cvičení (Cesta pohádkovým lesem). 

Jednou až dvakrát do roka probíhá Sokolská akademie, která má za úkol představit veřejnosti 

jednotlivé oddíly celé jednoty. Každá z cvičitelek chystá vystoupení sama, nejedná se tak 

o jednotnou společnou ukázku. Jde zároveň o akci propagační, jejím účelem je poukázat, 

nalákat, ale hlavně rodičům (příznivcům Sokola) předvést, čemu se děti věnují a jak cvičí. 

Soupis skupinek TJ Sokol Choceň: oddíl Rodiče a děti (od 2,5 do 4 let), oddíl Předškolní 

děti, oddíl Mladší žákyně (zaměřeno na všestrannost), oddíl Mladší žákyně 

(zaměřeno na nácvik gymnastických prvků), oddíl Starší žákyně, oddíl Mladší žáci, oddíl Starší 

žáci, oddíl Aerobik, oddíl Florbal a oddíl Ženy (Marholdová, 2020). 

4.4 Vodáci Choceň 

Novotná (2020) uvádí, že vodácká loděnice se nachází na konci města v parku Peliny 

a kolem areálu protéká řeka Tichá Orlice. Vodácký oddíl vznikl v roce 1971. 

Zakladatelem byl Jaroslav Husák společně s bratry Roušarovými. Současná vodácká loděnice 

byla vystavěna a slavnostně otevřena vodáky roku 2008. 

Vodácký oddíl čítá přes 60 členů a 20 dětí vodáckého oddílu mládeže. V letních 

měsících se věnují vodáckému výcviku. Když už není počasí na vodu, tráví mladí vodáci čas 

v přírodě, v zimě vyráží na běžky nebo do krytého bazénu, a to i s kajaky. Včetně pravidelných 

schůzek, děti s dospělými podnikají víkendové akce na vodě například jezdí na Hamerský 

potok, Vavřinský potok, splutí Divoké Orlice, v zimě zamykání a na jaře odemykání Tiché 

Orlice či zájezdy na vodu do zahraničí například do Rakouska či Slovinska. Zkušenější děti 

z oddílu mládeže vyráží několikrát do roka, trénovat na slalomový kanál do Troji, Brandýsa 

nad Labem či do Veltrus. 

 Jak již bylo zmíněno, město Choceň se považuje za město sportu a tento fakt 

dokládá velkým počtem sportovišť a sportovních spolků. 
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5 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI OBLASTMI ŽIVOTA 

V OBCI 

Ke splnění hlavního cíle práce byla vybrána kvantitativní metoda dotazníkového sběru 

dat. Byly zvoleny dvě metody empirického výzkumu – dotazníková metoda a přímý rozhovor 

se starostou obce Ing. Janem Ropkem. Výsledky tohoto šetření by měly dopomoci ke zjištění 

a konkretizaci současných potřeb a nedostatků občanů města Choceň. 

Cíle výzkumu 

Hlavním cílem je analýza vybraných aspektů – bezpečnost a zdraví, školství a sport, 

jako primárních aspektů společenského života v obci Choceň. Blíže pak analyzovat postoje 

a spokojenost občanů a vybraných činitelů ke sledované problematice.  

Výzkumné otázky 

• Žije se občanům v obci Choceň dobře?  

• Nechybí občanům v obci Choceň určité služby? 

• Cítí se občané v obci Choceň bezpečně?  

• Jakou zkušenost mají občané obce Choceň s místní policií a hasiči? 

• Jaký názor mají občané na školství v obci Choceň? 

• Jaká je zkušenost občanů se zdravotní péčí v obci Choceň? 

• Považují občané obec Choceň za sportovně vyspělou? 

• Mají zde v obci Choceň občané dostatek sportovního vyžití? 

• Jaký postoj má starosta města ke zjištěným názorů občanů města Choceň na spojenost 

ve městě. 

Sběr dat a jejich zpracování 

Prvním krokem bylo vytvoření dotazníku pro občany obce Chocně. 

Dotazník byl rozdělen do 5 částí (Životní úroveň města Choceň, Bezpečnost a zdraví ve městě 

Choceň, Školství města Chocně, Sport ve městě Choceň a obecné otázky) s 30 otázkami. 

Celý dotazník je obsažen v příloze A a přepis rozhovoru se starostou města v příloze B.  

Pro tento výzkum byla zvolena kvantitativní metoda dotazování, z důvodu většího počtu 

respondentů a následného zpracování dat pomocí statistických metod. Dotazník byl zpracován 

v elektronické i papírové podobě a byl rozdán respondentům dle jejich možností a potřeb.  
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Sběr dat trval celý měsíc říjen, v tomto čase se podařilo dohromady, elektronickou 

a písemnou/papírovou formou získat odpovědi od 184 respondentů. Následovalo vyhodnocení 

dotazníků a zpracovávání dat. Poté byl připraven, na základě již zjištěného, rozhovor 

pro starostu Chocně Ing. Jana Ropka. 

Nástroje sběru dat  

Ve výzkumu byly použity dvě metody. První, dotazníková metoda byla využita 

k zjištění postoje a spokojenosti občanů a ke sledované problematice. Druhá metoda přímého 

rozhovoru, byla využita ke zjištění postoje starosty města na názor občanů a možného řešení. 

Obě byly zpracovány na základě hlavních doporučení sociologického výzkumu, tak jak je uvádí 

např. Disman (2015). 

1. Dotazníková metoda 

Při vytváření dotazníku byly dodrženy základy empirického výzkumu. 

Otázky byly koncipovány tak, aby se podařilo zjistit odpovědi na výzkumné otázky, 

a tedy dosáhnout cíle této práce. Jednalo se většinou o uzavřené otázky, kde mají respondenti 

možnost vybrat odpověď z několika variant. Do dotazníku bylo zahrnuto také několik 

polootevřených otázek, které respondentovi umožňují volně vyjádřit svůj názor. 

2. Přímý rozhovor  

Po sběru dat, jejich zpravování a analýze došlo k osobnímu setkání se starostou města 

Chocně, Ing. Janem Ropkem. Rozhovor se opíral o připravené otázky na základě zpracovaných 

dat získaných z dotazníkového šetření.  

Charakteristika dotazníku 

První část je zaměřena na životní úroveň města Choceň, a to především na celkovou 

spokojenost obyvatel města a případné důvody jejich nespokojenosti. Dále jak občané nahlíží 

na úroveň jednotlivých oblastí ve městě Choceň (pracovní příležitost, dostupnost obchodů 

a služeb, kulturní a sportovní vyžití, kvalita životního prostředí, doprava, mezilidské vztahy 

a sounáležitost), zda se cítí dostatečně informováni o dění ve svém městě a jakým prostředkem 

by chtěli být informováni, či jak by informovanost vylepšili. 

  



 40 

Druhý okruh otázek rozebírá bezpečnost a pocit bezpečí občanů ve městě Choceň. 

Zaměřen je na celkovou spokojenost s lékaři, policií a hasiči ve městě Choceň. Zachycuje 

spokojenost občanů s odbornou lékařskou péčí v Chocni a zda by občané uvítali pohotovostní 

službu. Jedna otázka je zaměřená na stěhování obvodního oddělení policie do nových prostor 

na okraji města u nádraží. 

Třetí část dotazníku se zabývá školstvím ve městě Choceň. Zde dostali občané možnost 

vyjádřit, jaká mateřská škola je podle nich nejlepší a z jakých důvodu (personální obsazení, 

velikost mateřské školy, vybavení, výukové programy, lokality, zázemí, obsazenost) 

a zda by ve městě uvítali další mateřskou školu či jesle. Dále, názor na základní školy ve městě, 

a kterou základní školu by označili za nejlepší. Pokládá dotaz na školní jídelnu a zda by uvítali 

samostatnou jídelnu pro každou základní školu. Závěr třetí část diskutuje, z jakého důvodu 

navštěvovali dotazovaní, nebo jejich děti, Obchodní akademii anebo odbornou školu 

cestovního ruchu v Chocni.  

Ve čtvrté části dotazníku jsou otázky spojené se sportem ve městě Choceň. 

Jak jsou občané spokojeni se sportovním zařízením ve městě a zda některé využívají. 

Dále jaké sportovní zařízení by občané ve městě uvítali a zda kvůli tomu vyhledávají nějaké 

sportovní zařízení v jiném městě. 

Poslední, pátá část dotazníku definuje pouze obecné informace o respondentech 

(pohlaví, věk a jejich současnou ekonomickou aktivitu). 

Deskripce zkoumaného vzorku  

Dotazováno bylo celkem 184 respondentů, z toho 104 respondentů odpovídalo 

elektronickou formou. Zkoumaným vzorkem byli občané města Choceň, kteří ve městě žijí 

a jsou starší 18 let. Respondenti byli vybrání nezávisle na věku, pohlaví a ekonomické aktivitě 

čili nebylo zde žádné zaměření na konkrétní kategorie. Vzorek byl tedy vybrán 

náhodně – primární byla ochota odpovídat. 

Následující grafy a tabulka zobrazují rozložení respondentů, kteří odpovídali na 

dotazník jak elektronickou, tak i papírovou formou. 
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Graf číslo 1 zachycuje počet žen a mužů, kteří odpovídali na dotazník spokojenosti 

ve městě. Z něhož vyplývá, že mnohem častěji byly dotazovány ženy než muži. 

 

Tabulka 6 rozděluje respondenty podle věku. Nejčastěji odpovídali občani ve věkové 

kategorii 18–29. Nejméně pak odpovídali občani ve věku 50–59 let. Velkým pozitivem pro 

analýzu celého výzkumu je v zastoupení všech věkových kategorií. 

Věk  Počet respondentů 

18–29 88 

30–39 28 

40–49 32 

50–59 12 

60 a více 24 

Tabulka 6: Rozdělení respondentů dle věku  Zdroj: vlastní zpracování 

42
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Muž Žena

Graf 1: Rozdělení respondentů dle jejich ekonomické aktivity Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu číslo 2 je zřejmé, že nejčastěji odpovídali pracující lidé, pro výzkum je opět velmi 

důležité zastoupení všech kategorií, což se v tomto případě podařilo dodržet. 

Konkrétně, je důležitý názor jak studenta, tak i seniora a dalších. 
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Příjemce invalidního
důchodu

Graf 2: Rozdělení respondentů dle pohlaví Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1 Výsledky výzkumu 

Závěrečná část této práce se zabývá výsledky prováděného dotazníkového šetření. 

Následující kapitoly jsou rozděleny dle jednotlivých zkoumaných oblastí dotazníkového šetření 

(bezpečnost a zdraví ve městě Choceň, školství města Choceň, sport ve městě Choceň a celková 

životní úroveň Chocně) kde proběhne jejich podrobný rozbor a popis. 

V sekci zaměřené na bezpečnost a zdraví byly jednotlivé odpovědi pro účely 

vyhodnocení dotazníku ohodnoceny body (nespokojen/a – 1 b., spíše nespokojen/a – 2 b., 

spíše spokojen/a – 3 b. a spokojen/a – 4 b.). Vzhledem k celkovému počtu 184 respondentů, 

maximální možný bodový zisk činil 736.  

5.1.1 Bezpečnost a zdraví ve městě Choceň 

Tato část se bude věnovat analýze obvodního oddělení Policie v Chocni, jak jsou lidé 

spokojeni s policií v Chocni, jaké nebezpečí nejvíce pociťují a přesun obvodního oddělení 

z centra města. Dále sboru dobrovolných hasičů a spokojenosti občanů s nimi. A následně 

zdravotnictví ve městě Choceň. Jak jsou občané spokojeni s všeobecnými a specializovanými 

lékaři ve městě, jaké ordinace by zde uvítali a za kterými musí dojíždět do jiného města. 

Policie ČR 
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Všeobecní lékaři Specializovaní lékaři Policie ČR Sbor dobrovolných hasičů

1 b. - nespokojen/a 2 b. - spíše nespokoje/a 3 b. - spíše spokojen/a 4 b. - spokojen/a

Graf 3: Spokojenost občanů s poskytováním zdravotně – bezpečnostních služeb  Zdroj: vlastní zpracování 
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S Policií ČR jsou občané města Choceň dle grafu číslo 3 spíše nespokojeni z celkových 

736 bodů policisté získali pouze 424, ale na základě získaných dat od občanů Chocně bylo 

zjištěno, že své město považují částečně bezpečné. Pouze 8 respondentů uvedlo, že se ve městě 

necítí vůbec bezpečně. Celková nespokojenost s policisty nebyla překvapením, a to především 

z důvodu veřejného povědomí o policistech. Přesto lidé uváděli, že se ve městě cítí bezpečně. 

Z grafu 4 jasně vyplívá, že nejvíce se lidé obávají vandalismu, celkem 93 respondentů 

z celkových 184. Dále se občané obávají krádeží (22 respondentů), ale i osobního ohrožení 

(19 respondentů), v poslední řadě pak ohrožení majetku (7 respondentů). 

Dalších 28 dotazovaných nepociťuje žádné nebezpečí. V polootevřené otázce, 

ve které respondenti uváděli, jaké jiné nebezpečí pociťují nejvíce, uvedli strach z cizinců 

a romských spoluobčanů.  

Na otázku „Víte, že obvodní oddělení policie v Chocni se bude stěhovat do nových 

prostor na nádraží?“ odpovědělo 113 respondentů ano. Dle 83 respondentů je stěhování 

obvodního oddělení dobrým nápadem, což působí překvapivě, vzhledem k tomu, že se nyní 

bude oddělení nacházet mimo centrum města. Prodlouží se tedy čas nutný pro jejich dojezd, 

se kterým ale byli občané až do teď velmi spokojeni. Toto potvrzuje i 30 respondentů.  
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osobní ohrožení
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ohrožení majetku

žádný

jiný

Graf 4: Druh nebezpečí, které nejvíce pociťují občané v Chocni  Zdroj: vlastní zpracování 
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Sbor dobrovolných hasičů  

Z grafu číslo 3 vyplívá, že občani si nejvíce váží práce sboru dobrovolných hasičů, 

kteří z celkových možných 736 bodů získali 601. Odpověď „spokojen/a“, která je hodnocena 

4 body uvedlo celkem 99 respondentů, což je více než polovina dotazovaných. S časovým 

dojezdem sboru dobrovolných hasičů v Chocni jsou lidé nadmíru spokojeni, uvedlo to celkem 

166 občanů a jenom 18 z celkového počtu dotazovaných uvedlo, že nejsou s dojezdy spokojeni. 

Zdravotnictví 

Občané města Choceň jsou spíše spokojeni s kvalitou práce všeobecných 

i specializovaných lékařů. Všeobecní lékaři získali 533 bodů a specializovaní 468 z celkových 

736 možných bodů, což je zřejmé z grafu číslo 3.  

Z dotazníku vyplívá, že 136 respondentů je s dostupností odborné lékařské péče 

spokojena. Nespokojení občané by ve městě uvítali další stomatologické ordinace, ORL, větší 

kapacitu odborných pracovišť nebo delší provozní dobu. Dalším zjištěním bylo velké množství 

občanů (110), kteří vyhledávají odbornou lékařskou péči v jiných městech. 

Spoustu respondentů v polootevřené otázce uvedl, že z důvodu kvality poskytované péče, 

a i z důvodu přeplněnosti ordinací ve městě, za odbornou péčí dojíždí. Celkem 36 občanů 

uvedlo, že dojíždí za stomatologem a dalších 19 dojíždí do oční ambulance, ostatní ordinace 

jako kardiologie, plicní, ortopedie a gynekologie, uvádělo malé množství respondentů. 

5.1.2 Školství města Choceň 

Následující části budou zaměřeny na spokojenost občanů se školství ve městě. 

Která mateřská a základní škola je podle nich nejlepší a z jakých důvodů. Dále jestli jsou 

spokojeni se školní jídelnou a zda by uvítali další školní jídelnu, aby každá škola měla vlastní. 

Konec této kapitoly bude orientován na občany, kteří chodili v Chocni na střední školu, 

nebo jejich děti školu navštěvovali, a jejich hlavní důvody výběru této střední školy.  
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Mateřské školy 

Z grafu 5 je zřejmé, že z důvodu různého věku respondentů, více jak třetina nedokázala 

určit nejlepší mateřskou školu v Chocni. Ze zbylých 112 respondentů, kteří na tuto otázku 

odpovídali, 32 jich označilo za nejlepší mateřskou školu MŠ Vostelčice a 31 občanů označilo 

mateřskou školu Stromovku. Z grafu, ale vyplývá, že všechny školky jsou podobně oblíbené. 

Dle tabulky 7, občané na mateřské škole Vostelčice nejvíce oceňují její zázemí, 

vybavenost tříd, šaten, a i venkovního vyžití, kterého má školka opravdu dostatek (hřiště, 

skluzavky, pískoviště atd.). Dalším důvodem preference je i velikost školy a lokalita. Mateřská 

škola se nachází velmi blízko centra, což je velkým kladem při vyzvedávání dětí.  

  

Možnosti výběru MŠ 

Vostelčice 

MŠ 

Stromovka 

MŠ 

Kaštánek 

MŠ 

Záměstí 

zázemí (třídy, venkovní vyžití) 12 15 7 5 

velikost školy 9 7 2 2 

lokalita školy 8 14 6 5 

personální obsazení 8 7 10 10 

vybavení školy 8 12 6 3 

výukový program 5 5 9 5 

obsazenost 2 2 1 1 

jiný 1 2 2 0 

Celkem dotazovaných  32 31 25 24 

Tabulka 7: Důvody výběru nejlepší mateřské školy pro občany  Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 5: Mateřské školy, které občani preferují Zdroj: vlastní zpracování 
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U mateřské školy Stromovky, respondenti vyzdvihovali především zázemí. Dalším 

důvodem preference je lokalita školy. Ta se nachází v blízkosti velkého parku 

s dětským hřištěm. Výhodnou lokalitu respondenti zřejmě uváděli na základě umístění 

mateřské školy ve čtvrti plné panelových bytů a rodinných domů.  

Na mateřské škole Kaštánek občané nejvíce oceňují personální obsazení a výukové 

programy. Jedním z důvodů může být, že MŠ je ve městě nejmladší (založena roku 2014) 

a proto její výukové programy jsou nejmodernější a zaměřeny nejvíce na nynější moderní 

vývojové potřeby dítěte. 

Na základě výzkumu došlo ke zjištění, že občané na mateřské škole Záměstí nejvíce 

oceňují personální obsazení a lidský přístup pedagogů. Dalším důvodem, proč si školka získala 

své příznivce je její lokalita, nachází se nedaleko náměstí. 

Z dalších otázek dotazníku bylo zjištěno, že podle občanů města Choceň není další 

mateřská škola ve městě zapotřebí (160 občanů z celkových 184 se domnívá, že další MŠ není 

potřeba). Naopak jesle by ve městě uvítala polovina dotazovaných. 

Základní školy 

Z grafu 6 je zřejmé, že třetina respondentů nedokázala určit, která základní škola 

je podle nich nejlepší. Ze zbylých 116 respondentů, dala 79 občanů přednost základní škole 

Sv. Čecha. 
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Graf 6: Základní školy, které občani preferují Zdroj: vlastní zpracování 
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Z předchozí tabulky číslo 8 je zřejmé, že na základní škole Sv. Čecha respondenti 

nejvíce oceňují zázemí školy, jak třídy, tak i nové šatny spolu s venkovním hřištěm. 

Ve výzkumu se potvrdil všeobecně známý fakt, že tato škola je sportovně zaměřena, což občané 

také hodnotili velmi kladně. Na výsledek může mít velký vliv i to, že je škola tento rok nově 

zrekonstruovaná. 

Z tabulky 8 dále vyplívá, že základní škola Mistra Choceňského je méně oblíbená mezi 

občany. Velmi si, ale cenní personálního obsazení a výborné lokality, která je blíže k centru 

města. 

  

Možnosti výběru ZŠ Sv. Čecha ZŠ Mistra Choceňského 

zázemí (třídy, šatny, venkovní vyžití) 56 13 

sportovní zaměření školy 49 4 

lokalita školy 37 14 

personální obsazení 27 17 

vybavení školy 44 5 

vzdělávací programy 31 9 

družina 23 6 

dle přátel dětí 9 9 

dle doporučení 7 9 

jiné 5 0 

Celkem dotazovaných  79 37 

Tabulka 8: Důvody výběru nejlepší základní školy občany Zdroj: vlastní zpracování 
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Školní jídelna  

Školní jídelna je využívána nejen školáky, ale i širokou veřejností, a to i formou dopravy 

stravy domů. Tudíž školní jídelnu mohou hodnotit respondenti všech věkových kategorií. 

Předchozí graf zachycuje, s čím jsou respondenti spokojeni ve školní jídelně. 

Nejvíce oceňují lokalitu, která je velmi dobře dostupná pro obě školy. Dalším důležitým 

aspektem je objednávací systém z domova, s kterým je spokojeno celkem 82 dotazovaných. 

Dalším a velmi zásadním důvodem spokojenosti je pestrá strava, kterou tato školní jídelna 

opravdu nabízí. 

Další otázka na spoluobčany zněla: „Uvítali byste pro každou školu vlastní jídelnu?“, 

na kterou 76 respondentů nedokázalo odpovědět. Celkem 26 respondentů bylo pro, aby každá 

škola měla vlastní jídelnu a 82, že jedna jídelna je zcela dostačující. 
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Graf 7: Důvody spokojenosti občanů se školní jídelnou  Zdroj: vlastní zpracování 
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Střední škola 

Na tuto otázku odpovídali pouze občané, kteří školu studovali anebo studují či studovali 

nebo studují jejich rodinní příslušníci. Respondentů odpovědělo celkem 34, převážně se jednalo 

o občany ve věku 40–49 let. 

Dle očekávání si choceňskou střední školu vybírají občané hlavně z důvodu lokality, 

což může být z důvodu toho, že se jim nechce dojíždět. Dalším velmi očekávaným důvodem 

výběru školy respondenty, je velmi rozsáhlá nabídka studijních oborů, od výučních 

až po maturitní.  
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Graf 8: Důvody výběru střední školy v Chocni Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.3 Sport ve městě Choceň 

Tato část se bude zabývat sportem ve městě. Jak jsou lidé celkově spokojeni 

se sportovním zařízením a jestli nějaké využívají. Jaká sportovní zařízení by ve městě nejvíce 

uvítali a zda je to potřebné. 

Z předchozího grafu (graf 9) je zřejmé, že občané města Choceň jsou se sportovním 

zařízením nadmíru spokojeni. Celkem 88 lidí uvedlo, že ve městě různá sportovní zařízení 

i používá, mezi ně nejčastěji patří zimní stadion (kde je k dispozici veřejné bruslení), 

letní koupaliště, fotbalový a atletický stadion nebo velmi uznávaný baseball a volnočasové 

hřiště u Hasičárny. 

Zařízení Počet respondentů 

krytý plavecký bazén 122 

je toho tu dostatek 42 

venkovní posilovna 29 

okruh pro in-line sporty 26 

další dětské hřiště v okrajových lokalitách 26 

další fitness centrum 12 

golfové hřiště 4 

jiné 1 

Tabulka 9: Zařízení, které by občané ve městě uvítali Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9: Spokojenost lidí se sportovním zařízením ve městě  Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 9, která byla vypracována na základě zjištěných údajů od občanů 

města Choceň, je vidět velký zájem v našem městě o krytý plavecký bazén. Zřízení krytého 

plaveckého bazénu v Chocni je často a dlouho diskutovaným tématem, i když by ho zde občané, 

jak je vidět i z průzkumu, velmi uvítali, tato diskuse většinou končí na třech důvodech 

pro jeho nevybudování. První důvodem a zcela pochopitelným, jsou finance. Další důvodem 

je, že v Chocni není žádný vhodný prostor na vybudování krytého plaveckého bazénu. 

Posledním důvodem je existence krytých plaveckých bazénů v okolních městech, 

jako je Vysoké Mýto (10 km), Litomyšl a Ústí nad orlicí (18 km) či Rychnov nad Kněžnou 

(23 km). A proto i z dotazníku vyšel logický závěr, že nejčastějším důvodem dojíždění občanů 

města Chocně za jiným sportovním zařízením jsou právě, kryté plavecké bazény v okolních 

městech, a to u všech věkových kategorií, i u dětí dotazovaných respondentů, kteří dojíždí 

na kurzy plavání.  

Avšak, jak již bylo zmíněno, občané jsou jinak ve městě se sportovním využitím 

spokojeni, o čemž svědčí i fakt, že 42 respondentů uvedlo, že ve městě je dostatek sportovního 

vyžití. Dle výzkumu by občané uvítali i venkovní posilovnu, okruh na in-line sporty 

a více dětských hřišť, především v okrajových lokalitách (u bytových domů). 

Autor se domnívá, a tento výzkum to jasně dokazuje, že sport městě Choceň je oblastí 

se, kterou jsou občané nadmíru spokojeni. 

5.1.4 Životní úroveň města Choceň 

Poslední část výzkumu bude zaměřená na celkovou ne/spokojenost občanů ve městě 

Choceň a na další vybrané oblasti ve městě – pracovní příležitosti, dostupnost obchodů a služeb, 

kulturní a sportovní vyžití, kvalita životního prostředí, doprava, mezilidské vztahy 

a sounáležitost. 

Z dotazníkového šetření vyplívá, že lidé jsou ve městě Choceň spokojeni. Odpověď 

spíše nespokojen/a a nespokojen/a se objevila dohromady pouze u 9 respondentů z 

celkových 184 dotazovaných. 



 53 

Z grafu 10 uvedeného výše se dá vyčíst, že pracovních příležitostí přímo ve městě 

Choceň není velké množství. Velký počet občanů dojíždí za svou prací do přilehlých firem 

v okolí města Choceň. 

S dostupností obchodů a služeb jsou lidé spíše spokojeni. Z možných 736 bodů 

tato oblast získala od respondentů 508 bodů. Je možné, že při hodnocení této oblasti lidé 

již počítali s obchodním centrem v zámeckém parku, Retail park, jehož opožděné otevření 

je plánováno na konec listopadu 2020. 

Kulturní a sportovní vyžití ve městě získalo 523 bodů což odpovídá, že občané 

jsou spíše spokojeni s touto oblastí.   

S kvalitou životního prostředí jsou občané města Choceň spokojeni. Jedním z důvodů 

může být velké množství parků a nedaleký, rozsáhlý les. Tomu také přispívá nepřítomnost 

velkých fabrik a kamionů. 

S dopravou ve městě jsou lidé spíše spokojeni. Pouze 20 % dotazovaných respondentů 

vyjádřilo naprostou spokojenost s dopravou, což může být způsobeno špatnou návazností 

na hlavní tahy na pozemních komunikacích nebo i špatnou dostupností autobusové dopravy. 

Co naopak přispívá ke spokojenosti občanů s dopravou ve městě, je jistě přítomnost hlavního 

tahu železniční dopravy. 
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Graf 10: Spokojenost občanů s vybranými oblastmi ve městě Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezilidské vztahy a sounáležitost ve městě občané v dotazníku hodnotili průměrně. 

Jednou z dalších zkoumaných otázek byla informovanost občanů města Choceň. Dle výzkumu 

bylo zjištěno, že 135 respondentů z 184 dotazovaných se cítí být velmi dobře informováno o 

dění ve městě. Jako další informační kanály by dotazovaní nejvíce uvítali sociální sítě (facebook 

a instagram) a SMS zprávy.  

Zajímavou zvláštností byla v dotazníku otázka na piknikové místo. Což by 

představovalo piknikové místo s lavičkami, stolem a zabudovaným grilem, jak je známe ze 

zahraničí. Celkem 146 respondentů, což je přibližně 80 % dotazovaných, uvedlo že by takové 

místo velmi uvítali. Nesouhlas s touto novinkou projevilo pouze 38 občanů, které z velké části 

tvoří senioři.  
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5.2 Rozhovor se starostou města Choceň k průzkumnému šetření 

V závěrečné části empirické studie je uveden rozhovor, který poskytl pan starosta 

Ing. Jan Ropek. Otázky jsou rozděleny podle vybraných oblastí a položeny na základě výsledků 

dotazníkového šetření, konkrétně, jaké problémy občané nejčastěji uváděli. Následuje přepis 

rozhovoru. 

Jak hodnotíte policii a sbor dobrovolných hasičů ve městě? 

Když bych to rozdělil, hasičský záchranný sbor, který u nás působí, 

má poloprofesionální jednotku, která je označena JPO2, a oni musí ze zákona výjezd uskutečnit 

do 5 minut od příchozí SMS zprávy z informačního systému. Mně jako starostovi, 

ta SMS zpráva také chodí, stejně jako hasičům, kteří doma můžou momentálně obědvat anebo 

spát, když si otevřou zprávu, tak pak během 4–5 minut vyjíždí z hasičárny auto v plné zbroji 

s houkačkami a jedou na místo. Toto, kdyby se jim nedařilo plnit, tak by měli poměrně problém 

na úrovni hasičské struktury a byla by jim snížena jejich úroveň JPO2 na nižší. Takže hasiči, 

když to shrnu patří k úplné jedničce v kraji, máme největší počet výjezdů, dnes je to skoro 

150 výjezdů za rok, což je asi jeden výjezd za 2 až 3 dny, což je neuvěřitelné. Z pohledu hasičů 

jsme velmi dobrých rukou, a jen těžko bychom si na to mohli stěžovat.  

Z pohledu policie tady ta jednotka také funguje velmi dobře, všechno tomu i nasvěcuje, 

statistické údaje o kriminalitě v Chocni a její objasněnost, určitě nejsme někde na chvostu, spíše 

naopak, v Chocni se chlapům daří věci objasňovat. Myslím si, že z pohledu tvrdých dat naše 

policie funguje velmi dobře. Problém je, jak jí vnímá veřejnost. Řekl bych, že dlouhodobě tady 

veřejné mínění převládá tak že státní policie, která u nás sídlí je k ničemu, že nejsou skoro vidět, 

že nemají, co na práci, ale ono to tak rozhodně není. Snažili jsme se s velitelem policie v Chocni 

přispívat do Choceňského zpravodaje a ukázat veřejnosti jaké jsou ty tvrdá data. Ale prostě 

z mého pohledu obě složky tohoto systému u nás fungují velmi dobře, ale je otázka veřejného 

mínění, jak s tím naloží. 
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Dle mého šetření jsou lidé s policií a sborem dobrovolných hasičů ve městě spíše spokojeni, 

jen někteří mají strach z vandalismu, cizinců a nepřizpůsobivých občanů. Nemyslíte si, 

že by tento problém vyřešilo zavedení městské policie? 

Otázka zřízení městské policie je navázaná na finance. Zavedení městské policie 

znamená, přinejmenším 2-4 osoby, místnost, vozidlo, prostředky a tohle všechno není bohužel 

v řádu sta tisíců, ale v řádu miliónů. Městský rozpočet s tím bohužel nikdy nepočítal. 

Takže by to znamenalo, někde 5 miliónů ušetři na něčem jiném a poté každý další rok 

další 2 miliony. Kdybychom ve městě měli vysoký počet kriminality, tak by se tahle otázka 

stala prioritní, a my bychom museli jiné investice omezit. Další problém městské policie je, 

že když my jí zřídíme, tak je skoro nevyhnutelné, že za rok nebudou potřeba jen 4 strážníci, 

ale už 10, za další rok už 15. Jsme v situaci, že pokud bychom zřizovali nějakou městskou 

policii, tak bychom jasně definovali, čím se má zabývat. 

Nemáte pocit, že přemístěním obvodního oddělení policie mimo centrum města, vznikne 

právě v centru města neklid? 

Mám z toho obavu, bohužel jsme, ale neměli možnost proti tomu nějak brojit. 

Přišla nám prostě jenom informace, že státní policie, se přesune do budovy na nádraží, 

a to je celé. My jsme na to reagovali tak, že by bylo rozumné, v tento moment jednat o zřízení 

městské policie, protože z centra města tak ubude ten dohled, hlavně ten obecný, 

která řeší veřejné mínění. Myslím si, že se tím pocit bezpečnosti zhorší. Budeme také jednat 

s policí co s tou budovou, jestli by tam nešla zřídit do budoucna městské policie, 

alespoň v nějakém rozsahu, budeme řešit nějaký dohled s bezpečnostní agenturou, 

aby ve městě se nám nedělo něco nekalého.  

Jaký máte názor na lékařskou péči v Chocni? Je podle vás dostačující? Objednávací 

a čekací doba adekvátní? 

Myslím si, že velká devize Chocně je, že zde máme Polikliniku, což je ale soukromí 

podnik, takže město tam nemá žádné kompetence. Jsme rádi, že tady ta poliklinika 

je a obstarává, v podstatě našim občanům lékařské zázemí. Za město Choceň momentálně 

neeviduji, že by nám tady něco chybělo, ať už jsou to zubaři, nebo nějací specialisti.  
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Jak je to se zřízením pohotovosti ve městě? Můžete vy, jako město, rozhodnout o zřízení 

pohotovosti? Občané by to dle mého výzkumu uvítali.  

Domnívám se, že ne, je to v rámci systému krajského zdravotnictví, 

a o tom nerozhodujeme. Myslím, že jsme toto téma na začátku, nějak debatovali a zjišťovali, 

jestli by to nešlo, ale tuším, že to byla slepá ulička.  

Dle mého dotazníku, jsou lidé se zařízením škol i těch mateřských ve městě Choceň 

spokojeni. Nyní byla dokončena rekonstrukce základní školy Sv. Čecha a minulý rok 

byla zrekonstruována MŠ Vostelčice. Plánujete v blízké době ještě nějaké inovace? 

Na rekonstrukce v řádech sta tisíců anebo jednotek miliónů se daří ředitelkám 

mateřských škol a základních škol čerpat z dotací a z evropské unie. Momentálně je v plánu 

oprava základní školy Mistra Komenského, střechy, fasády a zateplení školy. Postupně i dalších 

budov. Jídelna u mateřské školy Stromovky se už řešila. Ty investice do školství jsou každý 

rok a jsou i v řádu několika miliónů. 

Napadla Vás někdy myšlenka zřízení ve městě jeslí, popřípadě nějaké jiné dětské 

skupinky pro děti mladší 3 let?  

Nedebatovali jsme o tom, neevidovali jsme žádný podmět na toto téma. Nic takového 

se z pohledu města zřizovat nepřipravuje. Víme, že tady v roce 2019 vznikla soukromá školka 

Delfíni, s městem to nemělo nic společného, tak jsme si je pozvali a zjistili jsme o jejich 

projektu, následně nás požádali, jestli by nám nedali nějaký městský pozemek, nějakou 

zahradu, aby mohli s dětmi chodit ven, Oni vlastně nahrazují jesle.  
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Občané města označují sport ve městě jako velmi nadprůměrný a jsou se sportovním 

zařízením ve městě spokojeni. Jediné, co by tu 122 respondentů z celkových 

184 dotazovaných uvítalo je krytý plavecký bazén. Jaký je Váš pohled na to? 

Myslím si, že je to absolutně nereálné. Město Kyjov, kde má shodou okolností 

společníka, řeší podobný problém, investice do té stavby je zhruba 350 miliónů korun. 

Při rozpočtu města Chocně, který se pohybuje posledních 5 let mezi 150-200 milióny, 

je to prostě nereálné. Pro představu, 200 miliónu má město na kupičce, které může použít, 

150 jsou vynaložené na běžnou údržbu a 50 miliónu je na nějaký investice. Už jenom 

ze selského rozumu, investice v řádu 350 miliónů je totální nesmysl. I kdyby byl levnější 

a stál 200 miliónů tak je to pořád nesmysl. Kdyby si na to město chtělo půjčit, tak to znamená, 

že bude ročně splácet 20 miliónů a bude to splácet dvacet let, ale každý rok se tím připraví 

o polovinu svých investic, které jsou na všechny ostatní věci ve městě, a to je prostě úplný 

nesmysl. A zvlášť když v sousedním městě, které je od nás 10 km, kde se dá dojet autem, 

vlakem, a i na kole, je zrekonstruovaný krásný krytý plavecký bazén, tak to vůbec nedává 

smysl.  

Občané Chocně uvádějí špatnou pracovní příležitost. Kde je podle Vás problém? 

Čekáte zlepšení díky novému obchodnímu centru Retail park? 

Je docela zajímavé, že za poslední rok dva je nezaměstnanost v České republice úplně 

nejnižší úrovni. Domnívám se, že lidí, co jste se dotazovala jsou lidé zaměstnaní, 

ale i přesto hodnotí, že je tady nedostatek pracovních příležitostí. Samozřejmě v Chocni 

ty možnosti tolik nejsou, protože dojíždíme do Vysokého Mýta, kde je ohromná fabrika, 

která zaměstnává několik tisíc lidí jako Karosa. V Chocni je jen pár firem, je jich asi 8 nebo 10, 

kteří zaměstnávají nad 20 lidí. Nemáme tady průmysl nebo tu výrobu a firmy, které masově 

zaměstnávají lidi a musíme tím pádem dojíždět, ale je to ta daň za to, že tady máme pěkný 

životní prostředí. V momentě, kdy bychom tady denně měli o 500 kamiónů víc a o 3 fabriky 

víc, tak to město bude vypadat zákonitě jinak. Otázkou je, jestli to stojí za to. A určitě, díky 

novému obchodnímu centru přibudou pracovní místa, je to asi 200 nových pracovních 

příležitostí. Na jednu stranu je to dobře, ale já osobně to nehodnotím dobře. Nemyslím si, 

že je dobře, že v našem městě vzniklo obchodní centrum tohoto typu. Spíš si myslím, 

že bychom měli podporovat soukromníky u nás ve městě. Takže ano, vzniknou nějaká nová 

pracovní místa, ale tady ve městě díky tomu zaniknou. 
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Zajímavou zvláštností byla v mém dotazníku otázka na piknikové místo. 

Což by představovalo piknikové místo s lavičkami, stolem a zabudovaným grilem, 

jak je známe ze zahraničí. Celkem 146 respondentů, což je přibližně 80 % dotazovaných, 

uvedlo, že by takové místo velmi rádi uvítali. Jste nakloněn k zřízení takové novinky 

v Chocni? 

Ano, dokonce to má tady někde ve skříni, jak to může vypadat, řešili jsme 

i kde by to mohlo být. Všichni by se shodli, že by bylo dobré, kdybychom to měli, ale otázkou 

je, kdo by tam poté chodil. Těch míst je několik, debatovali jsme o sutině, o parku v Pelinách 

a dalších. Něco takového určitě v debatě vedeme a je otázka toho umístění. Také v debatě 

vedeme, že by zde mohlo vzniknout tábořiště pro vodáky, lidi se stanem a cyklisty. 

To by se mohlo i propojit, že by tam bylo nějaké zázemí i se záchodem. 

Je to sice úplně až na konci priorit, ale je to velmi zajímá věc a v rámci toho mobiliáře a práce 

s veřejným míněním by se to mohlo podařit. 

Jednou z dalších zkoumaných otázek byla informovanost občanů města Choceň. 

Dle výzkumu jsem zjistila, že 135 respondentů z 184 dotazovaných se cítí být velmi dobře 

informovaní o dění ve městě. Nejvíce by uvítali, jako infomační kanál, sociální sítě 

nebo zasílání informací pomocí SMS zpráv jako tomu je v nedalekém Dobříkově. 

Nebyla by to zajímavé inovace? 

To mě dost těší, že tolik lidí uvedlo, že jsou s informovaností spokojeni. 

Já, ale pořád spatřuji, že v tom máme velké rezervy, jako je web města, který je potřeba 

kompletně předělat, protože ta struktura už neodpovídá dnešním požadavkům. Zřídili jsme 

facebook a nějak se ho snažíme vést. A ten SMS systém, je zajímavý, tady on dokonce existuje, 

vedení ho nějakým způsobem zřídilo, myslím, že se to jmenovalo Krizová SMS, ale lidí, 

kteří se do toho přihlásilo, bylo hodně málo. Využívá ho, ale velmi málo lidí, takže jsme 

spíše debatovali, že bychom ho zrušili úplně. Spíš si myslím, že cesta, ke které spějeme 

je nějaký portál občana, nějaká aplikace v telefonu, která by měla i oboustrannou interakci.  
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5.3 Shrnutí a doporučení 

Na základě zpracované empirické studie se dospělo k výsledkům úrovně 

ne/spokojenosti jednotlivých zkoumaných oblastí, ke kterým se následně pan starosta 

Ing. Jan Ropek vyjádřil na základě rozhovoru. Z předchozího zpracování dotazníků vyplývá, 

že občané města Choceň jsou převážně spokojeni s celkovou životní úrovní i kvalitou 

poskytovaných veřejných služeb až na pár výjimek a inovací, které by zde uvítali. 

Město Choceň označili občané, jako spíše bezpečné. Když už občané pociťují nějaké 

nebezpečí, je to z důvodu vandalismu, cizinců nebo romských spoluobčanů. Starosta města 

se domnívá, že by se tato situace mohla zhoršit, právě přestěhováním obvodního oddělení 

státní policie z centra města. Proto přemýšlí nad možným dohledem bezpečností agentury 

v centru města. Pokud by tato varianta nebyla dostačující, uvažovali by i o zřízení městské 

policie, i když tato varianta je dle pana starosty finančně dost náročná. S konkrétní prací státní 

policie jsou občané Chocně spíš nespokojeni, což lze předpokládat, a to potvrdil i v rozhovoru 

pan starosta, že je to pouze zkreslený pohled veřejného mínění na policii. S dobrovolnými hasiči 

jsou občané ve městě nadmíru spokojeni a stejnou odpověď uvedl i od starosty města Choceň. 

Se zdravotnictvím jsou lidé v Chocni spokojeni, jediný problém spatřují v přeplněnosti 

některých ordinacích (stomatologické, kožní a oční). Pan Ropek však říká, že takový problém 

zatím na městě neevidují, tudíž žádné navýšení kapacit nemají v plánu řešit. Tento problém 

v městě opravdu je, ale jedná se o celoplošný problém. Vhodným řešením by mohlo 

být „nalákání“ lékařů či zřízení soukromý klinik a ordinací.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou dotazovaní respondenti se školstvím ve městě 

celkově spokojeni. Jak už s vybavením, zázemí tak i s venkovním vyžitím. Ke kvalitnímu 

školství ve městě přispívají ředitelky mateřských a základní škol, které si většinu financí 

na rekonstrukce obstarávají z dotací evropské unie. Základní škola Sv. Čecha díky své nedávné 

rekonstrukci vyřešila dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitu pro nové děti. 

Starosta města také uvádí, že to není zdaleka poslední přestavba a v následujících letech 

se plánují další rekonstrukce. 
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Občané města jsou také velmi spokojeni se sportovním zařízením a většina je i využívá. 

Choceň, na svou rozlohu, má mnoho sportovních zařízení, hřišť a stadiónů. Důvodem, 

proč 80 % respondentů uvedlo, že by ve městě uvítali krytý plavecký bazén, je zajisté 

pohodlnost občanů. Vybudování krytého plaveckého bazénu je především finančně, 

pro tak malé město, velmi náročné a zbytečné. Tento názor zastává i pan starosta, který uvedl, 

že je to pro obec nepředstavitelná investice a občané mohou bez problémů dojíždět 

do nedalekého nově zrekonstruovaného plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě.  

V dotazníku občané často uváděli, že pociťují nedostatek pracovních příležitostí přímo 

ve městě. Faktem je, že přímo ve městě opravdu není dostatek pracovních míst. 

Možným řešením by mohl být příchod velkých firem do této oblasti, které by zaměstnávaly 

větší počet pracovníků. Avšak to vše by bylo na úkor životnímu prostřední, které je ve městě 

naopak považováno za velmi kvalitní, a také dopravě ve městě. Otázkou je, do jaké míry by tedy 

tato aktivita naplnila očekávání dotazovaných. Tuto situaci by také mohlo z části vyřešit nově 

vybudované obchodní centrum Retail park, který nabízí okolo 200 pracovních míst pro občany 

města Choceň. 

  



 62 

6 ZÁVĚR 

Choceň je malé město východních Čech, obklopuje ho příroda a přímo ve městě 

nalezneme několik parků a ani do lesa to občané nemají daleko. Městem protéká řeka 

Tichá Orlice, nad kterou se v přírodní rezervaci – parku Peliny, tyčí vysoké skalní útvary 

z opuky. Jedním z největších problémů města, je nedostatek pracovních příležitostí. 

Avšak vyřešení tohoto problému by sebou mohlo přinést zhoršené životní prostředí 

a také významně zhoršit dopravu ve městě. 

Cílem této bakalářské práce byla analýza spokojenosti či nespokojenosti občanů města 

Choceň. A to z pohledu života ve městě, názoru občanů na poskytování veřejných 

a bezpečnostně – zdravotních služeb, názor na školství a v neposlední řadě na sportovní zázemí. 

Prostřednictvím zjištěných výsledků a díky rozhovoru s panem starostou Ing. Janem Ropkem 

bylo možné nastínit budoucí návrhy na zlepšení života ve městě. 

Ze zjištěných výsledků jasně vyplývá, že občané jsou ve městě Choceň spokojeni. 

Bezpečnost města občané hodnotí nadprůměrně, jen nejsou tolik spokojeni s prací policistů, 

k čemuž je pravděpodobně dovedlo obecné mínění o policistech. Zdravotnictví je ve městě 

dle výzkumu také na dostatečné úrovni, jediný problém občané spatřují v přeplněnosti 

očních a zubních ordinací, což je ale známý celorepublikový problém. 

Školství je dle dotazníkového šetření ve městě na dobré úrovni a lze považovat za vyspělé. 

Sportovní oblast občané města hodnotili velmi pozitivně a je vidět, že město Choceň 

je plné sportovců. 

Pomocí dotazníků se podařilo analyzovat konkrétní oblasti ve městě – bezpečnost, sport, 

školství, jako primární aspekty společenského života v Chocni. Na základě̌ polootevřených 

otázek se mohly blíže analyzovat postoje či spokojenost občanů a vybraných činitelů 

ke sledované problematice. Celý výzkum byl doplněn rozhovorem s panem starostou 

Ing. Janem Ropkem, z jehož reakcí na dotazník byly objasněny postoje města Choceň 

k řešené problematice a představeny návrhy na zlepšení životní úrovně ve městě Choceň. 

Autor se tedy domnívá, že byl cíl práce splněn.  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A Dotazník 

Příloha B Rozhovor se starostou  
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PŘÍLOHA A – DOTAZNÍK 

 

  

Vážení spoluobčané,  

tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží k vypracování 

mé bakalářské práce na téma Vybrané aspekty chování ve městě Choceň. Dotazník se týká 

úrovně spokojenosti občana žijícího ve městě Choceň, konkrétně v oblasti bezpečnosti, školství 

a sportu. Vámi vyplněné údaje budou anonymní a nebudou nikde zveřejňovány a budou použity 

pouze pro studijní účely.  

Velice vám děkuji za Vaši ochotu a spolupráci na vypracování mé praktické části.  

Dotazník je složen z 5 částí a má celkem 30 otázek.  

Poznámka: pokud u otázky bude uvedeno: „Vyberte bodové ohodnocení“ tak je stupnice 

následující: (1 b. – nespokojen/a, 2 b. – spíše nespokojen/a, 3. b – spíše spokojen/a, 4 b. – 

spokojen/a) 

Pokud není uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď. 

Daniela Pártlová 
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PŘÍLOHA B – ROZHOVOR SE STAROSTOU 

Bezpečnost a zdraví ve městě Choceň 

1. Jak hodnotíte policii a hasiče? Je tu něco z čeho mohou mít občané pocit nebezpečí (osobní 

ohrožení, krádeže, vandalismus, ohrožení majetku)?  

2. Dle mého šetření jsou lidé spíše spokojeni s policii i dobrovolným sborem hasičů ve městě, 

jen někteří mají strach z vandalismu, cizinců a nepřizpůsobivých občanů? Nemyslíte, že by 

tento problém vyřešilo zavedení městské policie? 

3. Nemáte pocit, že přemístěním obvodního oddělení policie mimo centrum města, vznikne 

právě v centru města neklid? 

4. Jaký máte názor na lékařskou péči v Chocni? Je podle vás dostačující? Objednávací a čekací 

doba adekvátní?  

5. Jak je to se zřízením pohotovosti ve městě? Můžete se Vy jako město rozhodnout zřídit zde 

pohotovost? Občane by to dle mého výzkumu uvítali. 

Školství města Choceň 

1. Dle mého dotazníku, jsou lidé se zařízením škol i těch mateřských ve městě Choceň 

spokojeni. Nyní byla dokončena rekonstrukce základní školy Sv. Čecha a minulý rok byla 

zrekonstruovaná MŠ Vostelčice. Plánujete v blízké době ještě jiné inovace? 

2. Napadla Vás někdy myšlenka zřízení ve městě jeslí, popřípadě nějaké jiné dětské skupinku 

pro děti mladší 3 let? S čím by mohl být dle nového zákona nyní problém? 

Sport ve městě Choceň 

1. Občané města označují sport ve městě jako velmi nadprůměrný a jsou se sportovním 

zařízením ve městě spokojeni. Jedině co by tu 122 respondentů z celkových 184 dotazovaných 

uvítalo je krytý plavecký bazén, vím že toto téma se ve městě již řešilo. Jaký je Váš pohled 

nyní? 

 Životní úroveň města Choceň  

1. Občané Chocně uvádějí špatnou pracovní příležitost. Kde je podle Vás problém? Čekáte 

zlepšení díky novému obchodnímu centru Retail park? 

2. Zajímavou zvláštností byla v mém dotazníku otázka na piknikové místo. Což by 

představovalo piknikové místo s lavičkami, stolem a zabudovaným grilem, jak je známe ze 

zahraničí. Celkem 146 respondentů, což je přibližně 80 % dotazovaných, uvedlo že by takové 

místo velmi rádi uvítali. Jste nakloněn zřízení takovéto novinky v Chocni? 
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3. Jednou z dalších zkoumaných otázek byla informovanost občanů města Choceň. Dle 

výzkumu jsem zjistila, že 135 respondentů z 184 dotazovaných se cítí být velmi dobře 

informovaní o dění ve městě. Nejvíce by uvítali, jako informační kanál, sociální sítě nebo 

zasílání informací pomocí SMS zpráv jako tomu je v nedalekém Dobříkově. Nebyla by to 

zajímavá inovace? 
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