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Příloha 2: Dotazník v tištěné podobě. 

 

Váţený respondente,  

 

cílem dotazníku je zjištění Vašeho názoru na ţivotní prostředí (dále jen „ŢP“). Potřebný 

čas na jeho vyplnění je cca 10 min. Pomůţete tím vzniku diplomové práce, která se snaţí 

nalézt účinné formy motivace ke zlepšení přístupu obyvatel Ústeckého kraje k ochraně 

přírody.  

Proto jsou Vaše upřímné odpovědi velice důležité! 

Vţdy vyberte jen jednu variantu, tu zakrouţkujte. Pokud si z uvedených moţností 

nevyberete, zvolte "jiná odpověď" a vypište názor svůj. Děkuji za Váš čas strávený 

vyplňováním dotazníku. 

Průzkum je anonymní! 

Část I. – základní údaje 

1. Pohlaví: 

 Ţena 

 Muţ 

2. Věk: 

 15-29 

 30-59 

 60 a více 

3. Počet obyvatel mého bydliště: 

  0 – 10 000 obyv. 

 10 001 – 50 000 obyv. 

 50 001 a více obyv. 

Část II. - životní prostředí v Ústeckém kraji a jak ho vnímáte Vy 

4. S ŽP v mém okolí jsem: 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Nevím 

5. Jak hodnotíte stav ŽP v Ústeckém kraji? 

 Velmi dobrý 

 Dobrý 

 Špatný 

 Velmi špatný 

6. Chtěl byste zlepšit ŽP ve Vašem okolí? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
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Část III. - Vaše informovanost o životním prostředí 

7. Jste dostatečně informováni o ŽP v okolí Vašeho města? 

 Ano 

 Ne 

8. Považujete informace o ŽP za důležité? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

9. Odebíráte tisk s ekologickou tématikou, časopisy zabývající se přírodou? 

 Ano 

 Ne 

 Občas 

10.  Získáváte aktivně informace o ŽP ve Vašem kraji? 

 Ano 

 Ne  

Část IV. - Vy a ochrana životního prostředí 

11. Kdo nebo co Vás NEJVÍCE ovlivnilo či stále ovlivňuje k aktivnímu přístupu 

k ochraně ŽP?  

 Vedení rodičů, pozitivní zkušenosti z dětství (častý kontakt s přírodou).  

 Láska ke „všemu ţivému“ a vlastní přesvědčení, ţe i lidstvo je součástí přírody. 

 Učitelé, přátelé, kolegové 

 Knihy, filmy, média, Internet, regionální tisk a vysílání. 

 Činnost eko-organizací, eko-demonstrace. 

 Negativními zkušenosti se zničením ţivočišných/rostlinných druhů, přírody.  

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 

12. Do kterých aktivit ochrany ŽP se zapojujete?  

 Třídím odpad. 

 Kupuji výrobky šetrné k ŢP, šetřím energii (voda, elektřina, plyn). 

 Chráním přírodu (neodhazuji odpadky, péče o lesní zvěř atp.). 

 Účastním se eko-demonstrací, pomáhám v eko-organizaci.  

 Navštěvuji besedy, přednášky, píši články, informuji okolí o stavu ŢP. 

 Nezapojuji se do ţádných aktivit. 

 jiná odpověď:_______________________________________________________ 

13. Jste ochoten změnit své chování pro ochranu a zlepšení ŽP? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

14. Jste ochoten věnovat část Vašeho volného času k péči o ŽP ve Vašem okolí? 

 Ano 

 Ne 

 Chtěl bych, ale nemám na to dostatek času 
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Část V. - Váš vliv na životní prostředí 

15. Myslíte si, že můžete ŽP kolem Vás nějak ovlivnit? 

 Ano, výrazně.   

 Ano, ale nevím jak. 

 Ne, nemohu s tím jako jedinec nic dělat. 

 Ne, protoţe ŢP ovlivňují hlavně velcí znečišťovatelé (továrny, elektrárny, průmysl) 

 O téma ŢP se nezajímám, ŢP je mi lhostejné 

16. Proč třídíte odpad v domácnosti?  

 Netřídím odpad. 

 Nevím, proč třídím. 

 Dělají to sousedé, kolegové, přátelé.    

 Naučili mě to rodiče. 

 Vedli mě k tomu ve škole (ekologická výuka). 

 Cítím, ţe je to správné. 

 Zajímám se o ochranu ŢP, chci mít hezčí prostředí kolem mě. 

 Ovlivnila mě kampaň v TV, tisku, na Internetu apod. 

 Inspirovala mě soutěţ 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

17. Jaký je Váš postoj a zkušenosti s tříděním odpadu?  

 Třídění odpadu mě nijak nezatěţuje.  

 Nemám na to dostatek času. 

 Mám špatnou dostupnost „barevných kontejnerů“. 

 Vadí mi přeplněné kontejnery a zápach odpadu. 

 Vadí mi samotné třídění (manipulace s odpadem, nároky na prostor v domácnosti) 

 Nevidím v tom ţádný smysl, nezajímám se o ŢP. 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

 

Část VI. - Vaše motivace ke zlepšení životního prostředí 

Vyberte vždy jedno tvrzení, které považujete za nejsilnější motivaci k ochraně ŽP 

A. Já 

  Ochranu ŢP Vám rodina vštípila jako „správné chování“, šla svým příkladem. 

 Trávili jste s rodinou v přírodě hodně volného času (výlety, zahrádkaření apod.) 

 Vzpomínky na hezké prostředí v dětství. 

 Vlastní touha zanechat svým dětem zdravé ŢP. 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď: ______________________________________________________ 

B. Vliv přátel a kolegů  

 „Zdravý ţivotní styl“ přátel nebo kolegů v práci. 

 Přátelé, kolegové Vás motivují svým jednáním (např. třídí odpad) 

  Přátelé, kolegové zabývající se ekologií, Vaše členství v eko-organizaci.  

 Tato skupina mě nijak nemotivuje 

  Jiná odpověď: ______________________________________________________ 
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C. Vzdělávání  

 Dostatečné informace zveřejněné v masmediích, internetu, pořady s eko-tématikou.   

 Regionální televizní, rozhlasové vysílání, regio-tisk, informace o eko-projektech. 

 Návštěvy výstav, debat a přednášek na téma „příroda“. 

 V dětství jsem navštěvoval přírodovědný krouţek (skaut, pionýr, ochránci přírody). 

 Moţnost zapojit se do dobrovolnické eko-organizace.  

 Nadšení pedagogové, inspirativní učitelé, kvalitní vyučovací hodiny, exkurze. 

 Ekologický přístup v jiných zemích (Norsko, Švýcarsko). 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

 

D. Poskytované výhody 

 Sníţení ceny za odvoz odpadů. 

 Vyhlášená soutěţ s moţností získat hodnotné dárky. 

 Finanční úlevy (daňové úlevy, dotace na alternativní zdroje atp.). 

 Veřejné uznání a ocenění. 

 Moţnost ovlivnit a osobně se realizovat v eko-projektu  

 Ţádné výhody mě nemotivují 

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 

 

E. Negativní zkušenosti  

 TV zprávy o eko-katastrofách (havárie naftových tankerů, únik škodlivin, RA 

znečištění). 

 Strach z přírodních katastrof v důsledku celkového znečištění ŢP. 

 Zničení oblíbeného místa (vykácení lesa, znečištění ŢP v blízkosti bydliště, černé 

skládky).   

 Strach z ohroţení zdraví průmyslovými úniky (do ovzduší, vody, půdy, RA-odpad). 

 Nízké pokuty za ekologické prohřešky, bezohledné chování znečišťovatele. 

 Uvědomování si důleţitosti zdravého ŢP k přeţití lidstva. 

 Chybějící celosvětová koncepce na ochranu ŢP. 

 Lhostejnost druhých k ŢP. 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 
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Příloha 3: Dotazník v on-line podobě - str. 3. 
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Příloha 4: Testování statistické hypotézy č. 1. 

Hypotéza č. 1 

80 % obyvatel Ústeckého kraje je nespokojeno s životním prostředím svého okolí. 

A) Odhad relativní četnosti základního souboru 

Odhad četnosti určité varianty (odpovědi) v základním souboru je dán pomocí intervalu, 

který s danou pravděpodobností bude obsahovat skutečnou hodnotu odhadované relativní 

četnosti. 

Krok 1 – ke stanovení výběrové relativní četnosti se aplikuje vzorec 1. 

   (1) 

kde ni je počet jednotek s hledanou odpovědí n je rozsah výběru. 

Ve 130-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda jsou obyvatelé Ústeckého 

kraje spokojeni s ţivotním prostředím ve svém okolí, nalezena odpověď NE.  

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2 – pro konstrukci intervalového odhadu jsou hodnoty uvedeny v tab. 9. 

Tabulka 1: Vybrané kvantily normovaného normálního rozdělení. 

1 - α u1 - α u1 - α/2 

0,90 1,282 1,645 

0,95 1,645 1,960 

0,99 2,326 2,576 

                                                                                                                 [1] 

Pro interval spolehlivosti u odhadu relativní četnosti základního souboru musí být splněna 

podmínka vzorce 2. 

   (2) 

kde n je rozsah výběru (224 dotazníků) a π je 80%, tj. 0,80. 
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Dosazením do vzorce 2 se získá výsledek: 

 

Podmínka je splněna (podmínka je splněna i u všech následujících hypotéz), a proto platí 

vzorec 3. 

     (3)                                                                                                      

Konstrukce 95% dvoustranného intervalu spolehlivosti se vypočítá dosazením do vzorce 3.  

 

 

 52 % < π <  65 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95% spolehlivostí můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel nespokojených se 

svým ţivotním prostředím se pohybuje v intervalu od 52 % do 65 %. 

B) Test hypotézy o relativní četnosti 

Testuje se předpoklad, který byl vysloven o relativní četnosti určité varianty v základním 

souboru. Tento předpoklad, který se rovná určitému číslu, se nazývá nulová hypotézou 

a značí se H0. Četnost určité varianty znaku se rovná určitému číslu, a proto platí vztah 4. 

H0: π = π0      (4) 

„Proti nulové hypotéze stavíme jinou hypotézu, tzv. hypotézu alternativní H1, která 

nějakým způsobem popírá konstatování formulované nulovou hypotézou.“ [1]  

Alternativní hypotézy se vymezují ve formách uvedených v tab. 10. 

Tabulka 2: Formy alternativních hypotéz. 

H1: π ≠ π0 dvoustranná hypotéza 

H1: π > π0 jednostranná pravostranná hypotéza 

H1: π < π0 jednostranná levostranná hypotéza 

              [1] 
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Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza: 80 % obyvatel ULK je nespokojeno s ţivotním prostředím svého okolí. 

Alternativní hypotéza: 80 % obyvatel ULK není nespokojeno s ŢP svého okolí. 

Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 80% 

H1: π ≠ 80% 

Krok 2 - výběr vhodné testové statistiky. 

Test hypotézy o relativní četnosti byl zvolen proto, ţe dotazníky zjišťují četnost určité 

varianty (odpovědi). Tato testová statistika můţe být pouţita při náhodném výběru 

dostatečného rozsahu, tedy při splnění podmínky vzorce 5: 

    (5) 

Dosazením do vzorce 5 získáme výpočet: 

 

35,84 > 9 

Podmínka je splněná (podmínka je splněna i u všech následujících hypotéz), a proto můţe 

být pouţita zvolená testovací statistika uvedená ve vzorci 6. 

   (6) 

Krok 3 - výpočet hodnoty testovací statistiky dosazením do vzorce 6. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Kritický obor je interval, v němţ by se hodnota testovací statistiky při platnosti H0, 

nacházet neměla. Při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 dostaneme pro 

jednotlivé alternativní hypotézy vymezení kritických oborů uvedených v tab. 11. 

 



Lada Křápová: Motivační faktory obyvatel v Ústeckém kraji v oblasti ţivotního prostředí 

 

 

2011                                                                                                                                    10 

 

Tabulka 3: Vymezení kritických bodů (pro α = 0,05) 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: π < π0 U ≤ -1,645 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π ≠ π0 U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96 

 [1] 

Krok 5 – závěr. 

Hodnota testovací statistiky U = - 8,2247 se nachází v kritickém oboru  (dle tab. 11)          

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 80 % obyvatel Ústeckého kraje není nespokojeno s ţivotním prostředím svého 

okolí. 

Původní předpoklad, ţe se svým ţivotním prostředím bude nespokojeno 80 % obyvatel 

Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde 

nespokojenost se svým ţivotním prostředím uvedlo jen 58 % dotazovaných. 
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Příloha 5: Testování statistické hypotézy č. 2. 

Hypotéza č. 2 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje informace o životním prostředí za důležité. 

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

Ve 199-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda povaţují obyvatelé Ústeckého 

kraje informace o ţivotním prostředí za důleţité, nalezena odpověď ANO. 

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2 – podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného 

intervalu spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

85 % < π <  93 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95 % pravděpodobností se můţe konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

povaţují informovanost o ţivotním prostředí za důleţitou, se pohybuje v intervalu od 85 % 

do 93 %. 

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza: 60 % obyvatel ULK povaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Alternativní hypotéza: 60 % obyvatel ULK nepovaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 60% 

H1: π ≠ 60 %  
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Krok 2 - výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3 - dosazením do vzorce 6 se vypočte hodnota testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

Krok 5 - závěr 

Hodnota testovací statistiky U = 8,8196 se nachází v kritickém oboru (dle tab. 11)                

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje informace o ţivotním prostředí za 

důleţité. 

Původní předpoklad, ţe informace o ţivotním prostředí bude povaţovat za důleţité 60 % 

obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení 

dotazníků, kde informace o ţivotním prostředí povaţuje za důleţité 89 % dotazovaných. 
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Příloha 6: Testování statistické hypotézy č. 3. 

Hypotéza č. 3 

70% obyvatel Ústeckého kraje považuje své nejbližší okolí za nejsilnější vliv na změnu 

chování vedoucí ke zlepšení životního prostředí. 

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

157 dotazovaných z celkového počtu 224  respondentů odpovědělo, ţe jejich chování k 

ţivotnímu prostředí nejvíce ovlivňuje jejich nejbliţší okolí.  

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2 – podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného 

intervalu spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

64 % < π < 76% 

Krok 3 – závěr. 

S 95% pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe největší vliv na jejich chování k ţivotnímu prostředí má jejich nejbliţší 

okolí, se pohybuje v intervalu od 64 % do 76 %.  

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza: 70% obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své blízké okolí za nejsilnější 

vliv na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 

Alternativní hypotéza: 70% obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje své blízké okolí za 

nejsilnější vliv na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 
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Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 70% 

H1: π ≠ 70%  

Krok 2 - výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3 – dosazením do vzorce 6 se vypočte hodnota testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 platí pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

Krok 5 – závěr. 

Hodnota testovací statistiky U = 0,0294 se nenachází v kritickém oboru (dle tab. 11)            

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96 [0,0294  (-1,96; 1,96)]. Výsledek testu nezamítá nulovou 

hypotézu. 

Původní předpoklad, ţe 70 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své nejbliţší okolí za 

nejsilnější vliv na jejich chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí, byl správný. 

Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde 70% dotazovaných povaţuje 

své nejbliţší okolí za nejvíce ovlivňující jejich chování. 
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Příloha 7: Testování statistické hypotézy č. 4. 

Hypotéza č. 4 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje veřejné uznání a společenské ocenění za 

rozhodující faktor pro ochranu životního prostředí.  

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

103 dotazovaných z celkového počtu 224 respondentů odpovědělo, ţe je pro ně veřejné 

uznání a společenské ocenění rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí. 

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2 – podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného 

intervalu spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

40 % < π < 53 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95 % pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe rozhodujícím faktorem k ochraně ţivotního prostředí je pro ně veřejné 

uznání a ocenění, se pohybuje v intervalu od 40 % do 53 %.  

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza: 60 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje veřejné uznání a společenské 

ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí.  

Alternativní hypotéza: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání 

a společenské ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 
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Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 60 % 

H1: π ≠ 60 %  

 Krok 2 – výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3 - výpočet hodnoty testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 platí pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

 Krok 5 – závěr. 

Hodnota testové statistiky U = - 4,2875 se nachází v kritickém oboru (dle tab. 11)             

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání a společenské 

ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

Původní předpoklad, ţe veřejné uznání a ocenění je rozhodujícím faktorem pro ochranu 

ţivotního prostředí pro 60 % obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje 

i samotné vyhodnocení dotazníků, ve kterých uvedlo jen 46 % dotazovaných, ţe je pro ně 

rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí veřejné uznání a ocenění. 
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