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Příloha 1 – Úvodní dotazník s průvodním dopisem 

 

 

 

Dobrý den,  

jsem studentkou vysoké školy a píši diplomovou práci, jejíž součástí je 

sociologický průzkum způsobů likvidace odpadů obyvateli malých obcí. Jakožto rodačka, 

jsem si vybrala jako zkoumanou oblast obec Janov. 

Vytvořila jsem tento dotazník, kterým průzkum provádím. Z tohoto dotazníku by 

měly vzejít informace o způsobech likvidace odpadů, ale i informovanosti a potřebách 

obyvatel obce. Na základě výsledků z tohoto dotazníku vypracuji příručku, která by měla 

zodpovědět to, co respondenti v dotazníku nevěděli, nebo co je více zajímá. Poté bude 

následovat druhý (poslední) dotazník, který zjistí, jak se jim příručka líbila a jestli se lidé v 

menších obcích zajímají o životní prostředí, jehož jsou odpady bohužel součástí.  

Jedná se o anonymní průzkum. 

Velice děkuji za trpělivost a ochotu mi pomoci. 

Přeji hezký den  

      Martina Rumlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazníkový průzkum způsobů likvidace odpadu obyvateli a jejich míry 

informovanosti o problematice likvidace odpadů 

 

ÚVODNÍ DOTAZNÍK  

(možno vyplnit i více možností) 

 

1.   Informace o respondentovi: 

 

1.1  Pohlaví:      muž  žena 

 

1.2  Věk:   do 18 let   19 - 30 let   31 - 45 let   46 - 60 let  nad 60 let 

 

1.3  Kolik osob žije ve vaší domácnosti? napište:                      

 

1.4  Typ stavby, kterou obýváte:         bytový dům rodinný dům 

 

 

2. Třídění odpadů: 

 

2.1  Třídíte odpady?    ANO  NE 

 

2.2  Pokud ANO, jaký druh? 

 jen ty druhy, od kterých mám kontejnery na tříděný odpad v blízkosti bydliště, 

popište:       

 jen ty druhy, u kterých je zajištěn svoz od domu, popište:       

 všechny druhy odpadu bez ohledu na námahu či náklady 



 

2.3 Do čeho třídíte? 

 mám koupené koše na tříděný odpad 

 do toho, co je po ruce, vyhovuje mi to tak 

 do toho, co je po ruce, kdyby nádoby na tříděný odpad (koše, pytle) pořizovala 

a částečně dotovala obec, pořídil/a bych si je 

 jiné, popište*:       

 

2.4  Jakým způsobem se tříděného odpadu zbavujete? 

 využívám kontejnery na tříděný odpad v obci 

 využívám sběrný dvůr v Jindřichově, či jinde, kde*:       

 využívám mobilní svoz  

 jinak, popište*:       

 

2.5  Pokud NEtřídíte odpad, tak proč? 

 nevím jak 

 nemám čas, je složité odpad třídit 

 nemám doma nádoby na třídění 

 nemám prostor na nádoby na třídění 

 velká vzdálenost ke  kontejnerům na tříděný odpad 

 nemám finanční motivaci (slevu) 

 nevidím důvod, stejně vše vyhodí na jednu skládku  

 jiný, popište*:       

 

 

 

 

 

 

 



3.  Sběrné kontejnery 

3.1  Víte, kde se nachází nejbližší stanoviště sběrných kontejnerů od vašeho bydliště?    

         ANO  NE 

 

3.2  Využíváte sběrné kontejnery?   ANO  NE 

   

 

3.3  Jste spokojen/a s venkovními kontejnery na tříděný odpad?  

 ANO 

 NE, jsou daleko od domu 

 NE, jsou neustále přeplněné 

 NE, zabírají místo a hyzdí okolí 

 NE - nedůvěra (smíchání tříděného odpadu dohromady) 

 NE - apatie (vandalství či nedůslednost občanů – do kontejnerů na tř. odpad hází 

i to, co tam nepatří) 

 NE, jiný důvod, popište*:       

 

 

 

3.4  Je v obci dostatek kontejnerů na tříděný odpad ? ANO NE 

 

3.5  Chybí vám tříděný sběr nějakého druhu odpadu?  

      ANO, popište*:        NE 

 

 

 

 

 



4.  Nakládání s biologickým (kuchyňským a zahradním) odpadem  

(kuchyňský odpad: zbytky jídel, slupky z brambor, pytlíky od čaje, popel ze dřeva, aj. 

zahradní odpad: větve, tráva, plevel, listí, shnilé ovoce, trus zvířat, aj.) 

4.1  Máte u svého bytu/domu zahradu?    Ano  NE 

4.2  Máte-li zahradu, kompostujete biologický odpad? 

 ANO, pouze kuchyňské odpady 

 ANO, pouze zahradní odpady 

 ANO, zahradní i kuchyňské odpady 

 NE, ale uvažuji o tom 

 NE, tyto odpady zkrmuji 

 NE, tyto odpady dáváme do popelnice 

 NE, tyto odpady odvážíme na sběrný dvůr 

 NE, tyto odpady pálím 

 Jiné, popište*:       

 

4.3  Pokud kompostujete, jakým způsobem? 

 na hromadě někde na zahradě 

 na hnojišti (oplocené místo) 

 využívám doma zhotovený kompostér 

 využívám koupený kompostér 

4.4  Pokud nekompostujete, začal/a byste: 

 kdybych měl/a na zahradě či u panelového domu kompostér 

 kdyby tento bio odpad pravidelně (min. jednou týdně) odvážela obec do obecního    

kompostéru 

 kdybych dostal/a slevu za odpad 

 když budu moci odevzdat kompostovatelný odpad na sběrném dvoře 

 kdyby mi někdo pomohl a poradil 

 nezapojil/a bych se 

 

 



5.  Sběrný dvůr   

 

5.1  Víte, kde je nejbližší sběrný dvůr od vašeho bydliště? ANO NE 

 

5.2  Víte, co lze odevzdat do sběrného dvora? 

         ANO NE     částečně 

 

5.3  Využíváte sběrný dvůr?           

 ANO, často (týdně/měsíčně) 

 ANO, několikrát do roka 

 ANO, méně než jednou za rok  

 zatím jsem nepotřeboval/a, ale jsem rád, že je k dispozici 

 NE 

 

5.4  Pokud ANO, jaký odpad tam nosíte? Popište:       

 

5.5  Jste se sběrným dvorem spokojeni?     ANO NE 

 

5.6  Pokud NE, protože: 

 mám nedostatečné informace  

 neodebírají vše, co potřebuji 

 nedostatečná otevírací doba 

 poplatky (mimo obyvatel Jindřichova a zpětného odběru) 

 jiné, popište*:       

 

5.7  Jak likvidujete objemný odpad? 

 vozím do sběrného dvora  



 dávám do kontejnerů rozmístěných v obci 

 nelikviduji, skladuji doma 

 dávám na předem označené místo v případě, že obec pořádá svoz takového odpadu 

 pálím 

 jinak, popište*:       

 

5.8  Které odpady by podle Vás měl sběrný dvůr ještě odebírat?  

Popište:       

 

 

6.  Popelnice 

 

6.1  Máte zajištěnu popelnici  na směsný odpad? ANO  NE 

 

6.2  Četnost svozu:     1x za týden                1x za 14 dní          Jiná četnost 

letní období            

zimní období           

 nevím 

 nemám žádnou popelnici, protože/popište*:       

 

6.3  Do popelnice odkládám všechny odpady: ANO  NE 

 

6.4  Pokud NE, do popelnice odkládám pouze směsný odpad a zbytek: 

 třídím 

 spaluji 

 jinak, popište*:       

 

 



7.  Nebezpečný odpad 

 

7.1  Víte, co je nebezpečný odpad?   ANO  NE  

 

7.2  Myslíte si, že se v domácnostech nacházejí nebezpečné odpady? 

         ANO  NE 

 

7.3  Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte? 

 baterie a autobaterie 

 chemikálie 

 koberce a nábytek 

 léčiva 

 malé domácí spotřebiče (PC, fotoaparáty, rádia, …) 

 plastové nádoby 

 pneumatiky 

 sklo 

 stavební suť 

 vysloužilé domácí spotřebiče (sporáky, pračky, myčky,…) 

 lednice 

 zbytky barev, laků, olejů, hnojiv, rozpouštědel, lepidel apod. 

 znečištěný papír a lepenka 

 železný odpad  

 jiné, popište*:       

 

7.4  Co děláte s takovým odpadem? 

 dávám je do popelnice 

 dávám na předem označené místo v případě, že obec pořádá svoz takového odpadu 

 s nebezpečným odpadem nepřicházím do styku 

 vozím jej do sběrného dvora  



 nevím, kam s ním, mám ho stále doma 

 jiné, popište*:       

 

7.5  Víte, co je zpětný odběr?    ANO  NE 

 

7.6  Pokud ANO, víte, kde můžete výrobky podléhající zpětnému odběru v místě 

bydliště odevzdat? 

ANO, popište*:        NE 

 

7.7  Co děláte s vysloužilými elektrospotřebiči? 

 vyhazuji do popelnice 

 odevzdávám do obchodu 

 vozím do sběrného dvora 

 jiné, popište*:       

7.8  Je v okolí vašeho bydliště místo, kde se skládkuje, třídí nebo zpracovává  

nebezpečný odpad?  

    ANO  NE   NEVÍM 

 

8.  Informovanost  

 

8.1  Jste dobře  informován/a, jak nakládat s různými druhy odpadu? 

     ANO  NE   nezajímám se 

 

8.2  Pokud Ano, informace o odpadech vám poskytuje: 

 místní rozhlas 

 místní tisk 



 vývěskové plochy 

 z internetových stránek obecního úřadu 

 jiné zdroje, popište*:       

 

8.3  Pokud NE, uvítali byste informace o možnostech snižování množství odpadů 

v domácnosti? 

ANO  NE   částečně 

 

8.4  Jakým způsobem byste rád/a získával/a informace? 

 informace na internetu – www obce 

 informační letáky či brožury dodávané do domácností 

 mediální kampaň  

 místní tisk 

 přednášky a besedy 

 upozornění v místním rozhlase  

 zeleným telefonem (bezplatná linka o odpadech) 

 e-mailem 

 jinak, popište*:       

 

8.5  Kolik platíte ročně za odvoz odpadu? 

Domácnost:       Kč 

Jedna osoba:       Kč 

 nevím 

 

8.6  Jak množství vámi vytvořeného netříděného odpadu ovlivní výši poplatků?  

 výše poplatků je dána zákonem/vyhláškou a nemá souvislost s množstvím odpadů 

 čím více netříděného odpadu vyhodím do popelnice, tím více zaplatím 

 jiný názor, popište*:       

 



8.7  Víte co se děje s vašimi odpady potom, co je vyhodíte do popelnice?  

 Ano, popište*:       

 Ne 

 

8.8  Vyhovuje vám současný způsob platby za odpad, kdy každý platí stejně bez 

ohledu na to, zda třídí? 

 ANO 

 NE, uvítal/a bych změnu, popište*:       

 

Máte náměty a připomínky k stávajícímu systému nakládání s odpady v obci? 

   

      ANO, popište*:          NE 

 

Vysvětlivky: * chcete-li, můžete napsat svůj názor, jinak stačí volba ANO/NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Hodnotící  dotazník příručky  

 

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK P ŘÍRUČKY  

(tento hodnotící dotazník reaguje na příručku, která byla vytvořená na základě výsledků 

úvodního dotazníku) 

 

1.  Třídění odpadů 

 

1.1  Pokud třídíte odpad, rozšířily příručky vaše znalosti? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

1.2  Pokud odpad netřídíte, inspirovaly vás příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

1.3  Znal/a jste ten správný důvod třídění odpadů, než jste si přečetl/a příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

 

 

 

 

 



 

2.  Kompostování 

 

2.1  Pokud jste kompostoval/a, rozšířily příručky vaše znalosti? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

2.2  Pokud jste nekompostoval/a, inspirovaly vás příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

 

3.  Recyklace, spalování, toxické látky, zateplování, ekoporadny 

 

3.1  Znal/a jste stav recyklace v České republice, než jste si přečetl/a příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

3.2  Jste spokojen/a se stavem recyklace v České republice? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 



3.3  Inspirovaly vás příručky o recyklaci k přemýšlení o třídění odpadů? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

3.4  Znal/a jste stav a způsoby likvidace odpadů v České republice, než jste si 

přečetl/a příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

3.5  Jste spokojen/a se způsoby likvidace odpadů v České republice? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

3.6  Inspirovaly vás příručky (kapitola o spalování) k přemýšlení o likvidaci odpadů? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

3.7  Znal/a jste účinky toxických látek z likvidace odpadů, než jste si přečetl/a 

příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

3.8  Znal/a jste způsoby a výhody zateplování domů, než jste si přečetl/a příručku? 

ANO*          

NE*           



částečně*          

 

3.9  Věděl/a jste, že existují sdružení, která pomáhají městům, obcím  a potažmo 

občanům s ekologickým zpracováním odpadů a dotacemi, než jste si přečetl/a 

příručky? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

4.  Všeobecné dotazy 

4.1  Byl/a jste spokojen/a s obsahem a celkovým vypracováním příruček? 

ANO*          

NE*          

částečně*          

 

4.2  Vyhovoval vám způsob distribuce příruček? 

ANO*          

NE*           

částečně*          

 

4.3  Přál/a by jste si pravidelný přísun informací s podobnou tématikou do vaší 

domácnosti? 

ANO*          

NE*          

částečně*          

 

4.4  Myslíte si, že vzdělávaní občanů v odpadové problematice má smysl? 

ANO*          



NE*          

částečně*          

Vysvětlivky: * chcete-li, můžete napsat svůj názor, jinak stačí volba ANO/NE/částečně. 


