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Vyhodnocení výzkumu KP 2014
„Děti a mládež“

Respondentů: celkem 784, ve věku cca od 13 do 18 let, z toho 23% se vzdělává, ale nežije
v Žatci.
Naprostá většina respondentů z této kategorie navštěvuje některý z typů škol, pouze necelá
3% se dále nevzdělává.
Spokojenost se životem v Žatci vyslovilo plných 59% respondentů žijících ve městě, naopak
35% dotázaných uvedlo, že se jim zde žije špatně.
Nejčastějším důvodem proč se zde dětem a mladým žije dobře je, že zde mají přátele (15%)
a rodinu (4%), dále že je tu hezky (6%) a 4% dotazovaných se líbí, že je Žatec „malé město“.
Dvanáct dotazovaných uvedlo, že Žatec je krásné město, stejnému počtu se líbí „náměstí“ a
po jedenácti obdivovatelích má Chrám chmele a piva a žatecká Synagoga.
Mezi důvody, proč se zde dětem a mladým lidem nelíbí dominují Romové a obavy z Romů,
což uvedlo 10% dotazovaných, dále nuda (5%), málo zeleně (2%), „malé město“ (2%). Další
důvody uváděné vždy už jen několika respondenty jsou např.: malé koupaliště, málo
obchodů, málo možností brigád.
„Co rád děláš ve volném čase?“ byla další výzkumná otázka, výsledkem je tato škála
činností:
Sport – posilovna, kolo, brusle, běh, fotbal a další – 30%, chodím ven ‐ 19%, jsem na PC –
11%, jsem s kamarády – 7%, TV – 6%, čtení – 6%, mobil – 5 %, dále „kroužky“, ZUŠ, hudba,
tanec, kreslení a 20 mladých uvedlo, že spí.
Na otázku kde můžeš trávit svůj volný čas, odpovědělo spontánně 72% dotázaných ano a
26% ne. V kategorii odpovědi ano bylo uvedeno nejčastěji : venku (30%) konkrétně ‐u řeky,
v parku, na zahradě, na hřišti, v bazénu, ve městě, na Mládí, v kině, dále doma (12%), při
sportu (12%), v ZUŠ (6%), v DDM, zajímavá byla odpověď kdekoli (9%) a deset respondentů
na otázku myšlenou kde ve smyslu místa odpovědělo „na PC“
Obdobně odpovídali respondenti na otázku co dělají jejich kamarádi ve volném čase.
Odpovědi potvrdily údaje z předchozích dvou odstavců.
Na otázku co by se mohlo zlepšit v nabídce aktivit pro volný čas neodpovědělo vůbec 10%
dotázaných, dalších 13% uvedlo, že neví a shodné procento (13%) dotázaných uvedlo, že nic.
Čtyři procenta dotázaných si přejí obchodní centrum, a shodný počet „více kroužků“, kvalitní
fitness, paintball (vše shodně 4%).
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Celkem 53% respondentů uvedlo, že nevědí o ničem co by jim bránilo trávit volný čas tak jak
chtějí, oproti tomu 44% dotázaných uvedlo, že omezení pociťují a to (trochu kuriózně) škola
a odpolední vyučování (15%) a učení, úkoly (10%), dále v pořadí finance (5%), rodiče (5%)
,mladší sourozenec (4%), pět dětí uvedlo „povinnosti“, a po jednom hlase obdržel „zarach“ a
pes, kterého musí dotyčný vždy brát všude s sebou.
Ptali jsme se také co nebo kdo ovlivňuje děti a mládež jak tráví svůj volný čas: odpovědi
zněly, že rodiče (23%), nikdo a „nic“ (23%), škola a učitel (17%), kamarádi (12%), „já“ (11%),
zvířata (9%), známky (8%), koníčky (6%), peníze (6%),úkoly (4%), práce a sport (shodně 4%),
„moje nálada“ (4%), dva respondenti uvedli „romové ve skateparku“ , jeden že „postava“ a
slunce.
Celkem 68% dotazovaných vůbec nekouří, naproti tomu 29% mladých uvedlo, že kouří,
z toho 72% uvedlo cigarety a 28% marihuanu. Jedná se o údaj jistě nadsazený, přesto
alarmující.
Vyzkoušel někdo z tvých kamarádů drogy, byla otázka pod číslem 11. Celkem 38%
respondentů na ní odpovědělo kladně, polovina dotázaných odpověděla záporně a 10%
uvedlo nevím. Na otázku jaké drogy vyzkoušeli kamarádi odpovídali prvně uvedení, ale i ti
kteří odpověděli ne, nebo nevím: cigarety 39%, marihuanu 31%, alkohol 28%, pět
respondentů uvedlo pervitin, po deseti extáze a „houbičky“.
Na otázku kolik let bylo jejich kamarádům, když vyzkoušeli drogu, neodpovědělo vůbec
rekordních 68% dotázaných a 32% uvedlo, že neví. Celkem sedmdesát dotázaných uvedlo,
že to bylo ve 14 ti letech, a po třiceti respondentech byla uvedena věková hranice 12, 13 a 16
let. Opět zde odpovídali i dotázaní, kteří současně uvedli, že neví.
Na otázku užívá někdo ve tvém okolí drogy (v širším okolí, nejen mezi kamarády)
odpovědělo kladně 27% dotázaných, záporně 58%, neví 9% a neodpovědělo 5%. Pokud ano,
tak se opět nejčastěji jedná o cigarety, alkohol a marihuanu uvedené v tomto pořadí,
marginálně pak další druhy drog.
Na otázku které z uvedených „látek“ jsi vyzkoušel, přiznává 45% dotázaných alkohol, 28%
cigarety, 13% marihuanu, 30% žádnou takovou zkušenost neuvedlo a 11% na tuto otázku
neodpovědělo.
63% dotázaných neví kde a zda se v Žatci dají „sehnat drogy“, 31% by údajně vědělo kde a
uvádělo tato místa: u kamaráda (6%), na náměstí (5%), v parku (4%), u dealera (2%),
jedenáct respondentů uvedlo „Na Fortuně“ a třináct „na Poperinge“.
Na otázku zda pijí alkohol odpovědělo 57% dotázaných záporně, naopak 32% kladně a to
„občas“ (30%), několikrát do roka (24%), na oslavě (13%).
Kdyby měli respondenti z řad děti a mladých problémy obrátili by se nejčastěji na rodiče
(29%), kamarády (15%), na nikoho (11%), prarodiče (8,5%), sourozence (6%),
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přítele/přítelkyni (5,7%). 5% respondentů vůbec neodpovědělo a 28 uvedlo, že neví. Devět
procent uvedlo policii a 41 dotázaných odpovědělo – linka důvěry, 22 lékař, 20 učitelka, a tři
by se obrátili na „Jitřenku“. Sedm procent uvedlo „tetu“, v drtivé většině myšleno tetu jako
pracovnici domova.
Naopak s kým by své problémy dotázaní neřešili: s někým cizím (16%), s učiteli (10%), na
veřejnosti (8%), s rodiči (6,4%).
Kdy naposledy jsi řešil nějaký závažnější problém? Odpovědi dle významnosti: nevím (18%),
tento měsíc (11%), „ve škole“ (8%), právě teď (6%), před měsícem (6%), neustále (3%). Na
tuto otázku vůbec neodpovědělo 6% respondentů a 7,7% uvedlo, že „si pořád nějaký
problém hledá“.
Čeho se nejčastěji problémy týkají? Známek (9%), učení (7%), školy (7%), zdraví (5%), dále už
v menším zastoupení např. kamarádů, chování, domácnosti, hádek doma, vztahů, rvaček,
nepořádku doma, „cikánů“, kouření (vše uvedeno 20 až 30x).
Na dotaz zda mají problémy jejich kamarádi, uvedlo odpověď ne 52%, naopak 41% se
domnívá, že kamarádi problémy mají a to nejčastěji se školou (10%), nebo „různě“ (22%).
Čím by chtěli mladí žatečané jednou být? Neví 11%, neodpovědělo 8%, a pak okolo 5% ‐
učitelka v MŠ, policista, právník, majitel firmy, IT pracovník a ! „pomáhat chudým“, 4% chtějí
být lékařem.
Odpovědí byla početná škála a profese před deset „hlasů“ byly: elektrikář, letecký mechanik,
kriminalista, automechanik, PC grafik, umělec, kadeřnice, veterinář, tlumočník, učitel,
fotbalista, letuška, programátor, pracovník ministerstva, architekt, voják, zdravotní sestra.
Dva vyhrají ve sportce a jedenáct obyvatel města bude prezidentem.

Plánuješ žít v budoucnosti v Žatci? Převažovala odpověď ne (59%), ano uvedlo 33% a
neodpovědělo 10%, proč ne – nejčastěji – důvod početná romská menšina (uvedlo 11%),
málo možností, touha poznat něco nového, chci do ciziny, malé město… Proč ano – mám tu
rodinu (17%), zvyk (13%), líbí se mi tu (10%), narodil jsem se tu 8%)
Co se mladým na městě líbí: klid (9%), radnice (5%), stop shop a dětská herna v CHCHP (5%),
koupaliště (4%), dočesná a mládí (3,5%), dále parky, klášterní zahrada, historické centrum.
Naopak nelíbí se: „romové“ (13%), U‐rampy (5%), náměstí (4%), všechno (5%), městská
policie, feťáci, maják.
Co v Žatci chybí? Nechybí nic uvedlo 9% respondentů a 8% neodpovědělo na tuto otázku.
Dále chybí MC Donalds (9%), zimní stadion (8%), aquapark (6%)a častěji bylo také uváděno:
lezecká stěna, restaurace, Burgerking, legrace, sportovní hřiště, les, dinopark, Centrál,
nákupní centrum, velké koupaliště, čistota, soukromí.
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Co bys změnil být starostou města? Neodpovědělo 18%, „nic“ uvedlo 11%, neví také 11%,
víc akcí si přeje 8% dotázaných, všechno by změnilo 8%, 5% by „vyhnalo nepřizpůsobivé“,
dále bylo uváděno – zlepšit bezpečnost, poslat Romy do práce, postavit zdi pro sprejery,
omezit vandalismus, postavit volejbalové hřiště, zlepšit nádraží, mít dobrou nemocnici,
postavit venkovní posilovnu, opravit památky a chodníky.
Je něco na co se dotazník neptal? – 52% si myslí že nic takového není, 34% na tuto otázku
neodpovědělo a ti zbylí – 16% uvedli – postavit MC Donalda (18% !!!), shodné procento by
chtělo „vyhnat cikány“, jeden respondent uvedl přání na hřiště v Bezděkově, jedna dívka
lituje, že vyzkoušela drogu, sedm lidí chce zvětšit koupaliště a po jednom nejí mrkev, papriku
a sádlo☺

