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I. Úvod 
Charakteristika města Jindřichův Hradec 
 
Město Jindřichův Hradec se nachází v Jižních Čechách a je na západním cípu kraje 
Vysočina.  Celý tento kraj je typický tím, že jsou zde menší města a Jindřichův Hradec 
není výjimkou. 
 
Počet obyvatel:  téměř 23 000 
Rozloha:  74,27 km2 
Vodní toky:  řeka Nežárka a Hamerský potok 
 
Kulturní a historické památky města: Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, 
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Maří Magdaleny, kostel sv. Jana 
Křtitele s minoritským klášterem, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. 
Jakuba s Černínskou hrobkou, kostel sv. Václava, městská památková rezervace 
 
Místní části města: Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, 
Otín, Políkno, Radouňka  
 
 
V roce 1991 byla otevřena fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán 
základní kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká 
škola ekonomická – Fakulta managementu). 
 

Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní 
vyžití v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a 
pravidelná představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití např. 
na tenisových a volejbalových kurtech; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, kavárny a 
další). 
 
 Cílová skupina 
 

� Děti a mládež  
 
      věkové rozmezí je stanoveno na 15 – 26 let (středoškoláci + vysokoškoláci) 
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Pracovní skupina 
 
Jitka Bromová 
Hana Hulíková 
Marcela Chadimová  
Základní sociální-demografické údaje 
 
Počet obyvatel: téměř 23 000 
Z toho – mužů: 10 794 
Z toho – žen: 11 849 
Průměrný věk obyvatel: 39,1 let 
Počet lidí v naší cílové skupině: 3 244 
 
Poskytovatelé 
 
Nízkoprahový klub 
Sdružení KRTEK  
YMCA – Jindřichův Hradec – Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec 
Junák – svaz skautů a skautek – Řůžová II, Jindřichův Hradec 
Občanské sdružení Meta, pan Týmal 
Občanské sdružení OKNA 
 
Další instituce pracující s dětmi a mládeží: 
  
Základní školy:  

� Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121    
� Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160     
� Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746     
� Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592     
� Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692     
� Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54  

 
Střední školy:  

� Gymnázium Vítězslava Nováka  
� Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem    

                        státní jazykové zkoušky        
� Reálné gymnázium a Střední odborná škola podnikání, o.p.s. 
� Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů 
� Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 
� Střední zdravotnická škola 
� Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec 
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II. Analytická část 
 
Pro naše účely jsme použili techniku dotazníku a jako nástroj jsme zvolili formulář 
dotazníku. Anketu jsme chtěli provést na 3 středních školách různého zaměření. Výstupy 
jsme však získali pouze z Obchodní akademie a z Gymnázia Vítězslava Nováka. Celkem 
jsme byli ve 3 třídách, kde nám odpovídalo 79 žáku, z toho 51 gymnazistů a 28 studentů 
Obchodní akademie. V našem vzorku převládaly ženy, bylo jich 61, mužů odpovídalo 18. 
 
Zpracování ankety 
 
Otázka č. 1 
 

� Věnujete se nějaké zájmové činnosti, která je podporována ze strany města 
Jindřichův Hradec (kroužky, sportovní aktivity apod.)?     

Odpověď:        ano     25 
                           ne       52 
 

52 ; 68% 

25 ; 32% 

ano 

ne 

 Co navštěvují: 
Základní umělecká škola – 12 
Slovan – 6 
Junák – 3 
 
Další poskytovatele: TC Vaněk, bazén – Soukromá společnost Relax s.r.o., Dům dětí a 
mládeže, Eden, Sdružení dobrovolných hasičů 
 
Většina dotázaných provozuje tyto aktivity 1x týdně, mezi odpověďmi se však objevilo i 
vícekrát týdně. Maximum bylo 4x týdně. 
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Důvod, proč se neúčastní – možnost více odpovědí 
 
Důvod Absolutní počet Relativní počet 
Nedostatek času 26 50% 
Nezájem 13 25% 
Dojíždění 18 34,6% 
Účastní se jinde 4 7,7 % 
Zdravotní problémy 1 1,9% 
 koláčový graf 

4;7,7%

18 ; 34,6%

13 ; 25% 

26; 50%

1 ; 1,9%

Nedostatek času
Nezájem
Dojíždění
Účastní se jinde
Zdravotní problémy

 Otázka č. 2 
 

� Myslíte si, že nabídka volnočasových aktivit pro mládež je v Jindřichově Hradci 
dostačující? 

35; 46%

21; 27%

21; 27%

ano

ne

nevím
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 Otázka č. 3  

� Je nějaká aktivita, která Vám osobně v Jindřichově Hradci chybí? 

 

19; 25%21; 28%

36; 47%

ano

ne

nevím

 
Chybějící aktivity: Tanec – 9 
Kulturní akce (koncerty, hudební kluby, alternativní akce, divadlo) – 5 
Tvrdší sporty ( rugby, lacross, americký fotbal, kickbox,…) – 3 
 
Další jen po 1 hlase: společné sporty pro obě pohlaví, lehká atletika, vodní sporty, 
voleyball pro starší, tenis, sport zdarma, cyklistika, modernější sportovní areál, 
horolezectví, speleologie 
 Otázka č. 4 
 

� Máte dostatek informací o sociálních službách v regionu Jindřichův Hradec? 
 
Ano:   17 
Ne:     60 
 
Z našeho průzkumu vyplývá fatální neinformovanost o sociálních službách, ale podle nás 
je to spíše neinformovanost o tom co všechno sociální služby zahrnují a co mezi ně lze 
zařadit. 
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Otázka č. 5 
 

� Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách? 
 
Ano:   48 
Ne:     27 
 
Vzhledem k námi zkoumané věkové skupině preferovala většina internet, nejméně 
preferovanými zdroji byli místní organizace a rozhlas. 
 Otázka č. 6  

� Na koho byste se přednostně obrátili v případě těžké životní situace? (můžete 
zvolit více možností)  

Většina respondentů by se obrátila na své nejbližší okolí, na svou rodinu, či přátele. 
 
Otázka č. 7  
Tato otázka se týkala toho, zda mají respondenti vlastní zkušenosti s drogami, domácím 
násilím, vandalismem a šikanou, či zda se s těmito jevy setkali ve svém okolí a zda by 
věděli, kam se případně obrátit. 
 
Z výsledků vyplývá, že studenti středních škol se s těmito jevy často setkávají ve svém 
okolí, někteří mají i osobní zkušenosti. 
 
Co se týče drog, zjistili jsme, že studenti ve většině případů přesně vědí, kam se obrátit. 
Několik studentů zmiňovalo přímo osobu pana Týmala, jiní uváděli Městský úřad, pod 
kterým pan Týmal donedávna působil.  
_______________________________________ 
Dva anketní lístky jsme před zpracováním vyřadili a to proto, že v nich byly uvedeny 
zjevně nesmyslné a nepravdivé odpovědi. 
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SWOT analýza – zájmové oblasti pracovní skupiny „děti a mládež“ 
 Silné stránky       Slabé stránky 
- aktivní základní školy     - mimoškolní nabídka nad 15 let 
- rozmanitost služeb do 15 let    - nízká kapacita 
- Dům dětí a mládeže      - otevřená sportoviště 
- NO        - nabídka pro rodiče s dětmi 
- Dobrá informovanost dětí     - klubovny 
- Město organizuje aktivity pro nepřizpůsobivé  - Dům na půl cesty 
  děti         - zařízení pro rodiny s dětmi 
        - motivace dětí 
 
 
 
 Příležitosti       Hrozby  
- neformální trenér – organizátor volného času  - nedostatek financí 
- rozšíření volnočasových aktivit pro    - dopravní dostupnost 
   nepřizpůsobivé děti     - měkké drogy 
- analýza potřeb a nabídek (dostupnosti)  - nárůst šikany 
- evropské peníze      - komunikace rodič x dítě 
- informovat rodiče (motivovat) 
- výchova k rodičovství 
 

 
 
V dotaznících studenti uváděli vlastní zkušenosti nebo zkušenosti ze svého okolí jak 
s drogami, tak se šikanou. Z toho můžeme usoudit, že drogy i šikana do Hrozeb skutečně 
patří. Stejně tak problémy s dopravní dostupností se nám v dotaznících potvrdili a to 
v otázce, zda se studenti účastní nějaké aktivity zde v Jindřichově Hradci. Někteří 
studenti uváděli jako důvod své neúčasti to, že nejsou místní a mají špatné spojení domů. 
Jako další důvod neúčasti uváděli nezájem – tím se nám potvrdila nedostatečná motivace, 
která je uvedena ve Slabých stránkách.  
Jako další důvod uváděli studenti nedostatek času. 
Také se nám podařilo prokázat dobrou informovanost, která je uvedena v silných 
stránkách. Studenti jsou poměrně dobře informováni, kam se obrátit v případě setkání 
s drogami, šikanou, vandalismem a domácím násilím. 
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III. Rozbor analýz 
 
Srovnání dotazníků a SWOT analýzy 
Když srovnáme výstupy z naší ankety a ze SWOT analýzy je vidět věková odlišnost 
respondentů a účastníků setkání. Ve SWOT analýze se tvůrci více zaměřují na problémy a 
jejich řešení a nezabývají se konkrétními návrhy jako naši respondenti. Tvůrci SWOT 
analýzy spíše mapují oblasti, kde by mohlo něco vzniknout. I přesto jsou oba tyto výstupy 
užitečné. Z dotazníků budeme dále čerpat pro naše vize a návrhy. Ze SWOT analýzy se 
budeme snažit najít řešení vizí, která nebudou komplikována hrozbami (viz. SWOT 
analýza).  
 
Rozbor dotazníků 
Dotazníky nám zmapovaly situaci očima naší cílové skupiny. Hlavními výstupy pro nás 
byly návrhy nových aktivit a celková informovanost naší cílové skupiny.  Na tyto 2 
aspekty jsme se zaměřili i při návrzích priorit. 
 
Rozbor SWOT analýzy 
Ze SWOT analýzy pro nás byly zásadní 2 části a to část Hrozby a část Příležitosti. 
V našich vizích se snažíme tyto hrozby eliminovat a z příležitostí udělat silné stránky a 
zároveň výstupy našeho komunitního plánu.  
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IV. Výstupy komunitního plánu 
 

Dlouhodobé vize 
(Dům napůl cesty) 
Rozvoj volnočasových aktivit do příměstských částí 
Tato vize je částečně zahrnuta již v našich prioritách, ale vzhledem k dlouhodobosti 
projektu jsme jej rozdělili do několika částí.   
 

Priority pro Jindřichův Hradec 
 Priorita č. 1 
 
Zavedení kulturních a volnočasových aktivit 
 

- průzkum terénu na sídlištích pro možnosti nových volnočasových aktivit 
- strategické rozmístění kluboven na sídlištích – základny pro další rozvoj (viz. vize) 
- klubovny budou složit jako koordinační místa a jako sídelní místo pro správce 
dané oblasti, který bude volen přímo z řad uživatelů. Tento zástupce bude 
propojovat uživatele s poskytovateli 

- ve spolupráci se Základní uměleckou školou a odborem kultury městského úřadu 
v Jindřichově Hradci, rozšířit kulturní nabídku. Na základě dotazníkového šetření 
jsme zaznamenali zvýšený zájem o výuku tanců mimo základní taneční lekce. 

 Priorita č. 2 
 
Zlepšit informovanost o sociálních službách a komunitním plánování 
 

- Uspořádat pod patronátem města odpolední, či celodenní happening, kde by se 
lidé zábavnou formou dozvěděli více o sociálních službách a komunitním 
plánování. Happening lze uspořádat na některém z městských pozemků. 
Abychom zaujali lidi, požádáme místní známé lidi o podporu. Podporou myslíme 
jejich vystoupení na akci a podobné presentace jejich činnosti. 

- Uspořádat soutěž mezi školami, popřípadě mezi jednotlivými třídami, ve které by 
žáci presentovali své návrhy na zlepšení místní situace sociálních služeb a 
informovanosti o nich. 
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 Priorita č. 3  
Pokračování v protidrogové prevenci 
 
- pokračovat v protidrogové prevenci tak, jak probíhala dosud, neboť v dotaznících se 
ukázalo, že tato prevence je velmi účinná. Studenti znají tuto problematiku, vědí, kam se 
obrátit a proto bude dobré v této činnosti pokračovat. 
Způsob financování 
Pro financování našeho komunitního plánu se nabízejí 3 možnosti a to financování z 
krajských rozvojových fondů, z evropského sociálního fondu, nebo ze soukromého 
sektoru.  V evropském sociálním fondu nepatří naše cílová skupina mezi prioritní 
žadatele, proto bychom naši žádost založily na prevenci možnosti sociálního vyloučení 
(http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5025). V Jihočeském kraji se nám nabízí možnost 
prosadit některé naše priority do celokrajského akčního plánu který by se měl během 
letošního roku dokončit. Naše žádost o grant by směřovala do sekce Vzdělávání, věda a 
sport (http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1046&par[lang]=CS). Možnosti 
financování ze soukromého sektoru je nutné probrat schůzi všech zástupců triády. 
 Evropský sociální fond  
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
Tento operační program se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji 
potenciálu populace České republiky, a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání 
a učení. OP VK definuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní 
systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a 
inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a 
výrobní sférou. 
 Operační program Rozvoj lidských zdrojů – na období 2004 – 2006  
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory 
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na 
období 2004 – 2006. 
Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké 
a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, 
integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při 
respektování principů udržitelného rozvoje. 
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V. Závěr 
 
Tento komunitní plán vznikl jako semestrální práce předmětu Komunitní plánování na 
Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Tento 
plán vznikl spoluprácí našeho týmu za přispění akční skupiny „ Děti a mládež“ a  Mgr. 
Jaroslavy Sedlákové, Ph.D., na základě údajů získaných z dotazníkového šetření u 
uživatelů sociálních služeb v námi studované cílové skupině. Speciální poděkování patří i 
ředitelům a vyučujícím pedagogům  Obchodní akademie a Gymnázia Vítězslava Nováka, 
díky nimž jsme mohli provést dotazníkové šetření.  
 
 
Jindřichův Hradec, květen 2007 


