
9 PŘÍLOHY

9.1  Příloha I.

Považujete za potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o MU?

Dobrý den,

 

     jmenuji se Lenka Pivovarová a jsem studentkou VŠB-TUO, fakulta bezpečnostního 

inženýrství, obor Havarijní plánování a krizové řízení. Mám za úkol zpracovat 

bakalářskou práci na téma „Studie úrovně informovanosti obyvatelstva v krizových 

situacích“. 

      Základním podkladem pro zpracování tématu je tento dotazník a jeho následné 

vyhodnocení. Dotazník je anonymní, prosím tedy o zodpovědné vyplnění! Zajímají mě 

Vaše skutečné názory a vědomosti, ne to, co by mohlo být považováno za "správnou" 

odpověď.  

      Věřím, že Vaše spolupráce pomůže jak mě v mém studiu, tak i přispěje k novým 

poznatkům v problému informovanosti obyvatelstva při mimořádných událostech 

(krizových situacích).

                                                                                                                                                    

Děkuji za Vaši ochotu a pomoc při zpracování této problematiky!

      Mimořádnou událostí se rozumí např. povodně, požáry, epidemie, úniky 

nebezpečných látek, chemické a radiační havárie, sněhové kalamity, terorismus, 

větrná smršť atd.

1.
Považujete informace „Jak se chovat při mimořádné události“ za důležité?

a) ano b) spíše ano c) spíše ne d) ne

DOTAZNÍK

e) rodina, příbuzní, přátelé

b) spíše ano c) spíše ne d) ne

Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o MU?

a) média

b) zaměstnavatel, škola

c) akce pořádané hasiči, policií a záchrannou službou

d) úřady a jejich webové stránky

f) informační brožury

2.
Cítíte se být dostatečně informován(a) o tom jak se chovat při MU?

a) ano b) spíše ano c) spíše ne d) ne

4.

3.

Odpovídat pouze v případě  "ano" nebo "spíše ano" u otázky č.3.

3.1.

Kdo by měl tyto informace poskytovat?

a) především média

b) obecní úřady

c) hasiči, policie a záchranná služba

d) školy, zaměstnavatelé

a) ano 

Obecné informace o mimořádné události (dále jen  „MU“)

(Více možných odpovědí)

(Více možných odpovědí)
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6.

6.1. ano spíše ano spíše ne ne

6.2. ano spíše ano spíše ne ne

6.3. ano spíše ano spíše ne ne

6.4. ano spíše ano spíše ne ne

6.5. ano spíše ano spíše ne ne

6.6. ano spíše ano spíše ne ne

6.7. ano spíše ano spíše ne ne

6.8. ano spíše ano spíše ne ne

d) nevím

Víte co má obsahovat evakuační zavazadlo?

a) ano, mám b) nemám, ale zvažuji koupi c) nemám a nezvažuji koupi

16.

Víte, co udělat, když...

8.
Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo?

d) nevím

Co znamená kolísavý tón sirény délky 140 sekund?

a) Všeobecná výstraha
7.

c) Zkouška sirén

a) 1 b) 3 c) 4

13.
a) 150 b) 155 c)158 d) 112

Kam byste zavolali v případě požáru?

9.

Víte jak zabezpečit byt v případě nařízené evakuace?
10.

Víte co jsou prostředky improvizované ochrany?
11.

a) ano b) spíše ano c) spíše ne d) ne

a) ano b) spíše ano c) spíše ne d) ne

a) ano b) spíše ano c) spíše ne d) ne

Všeobecné otázky

Jste: a) žena b) muž

Máte doma požární hlásič?
15.

Informovanost obyvatelstva při mimořádných událostech 

5.
a) ano b) ne

Byl(a) jste někdy na besedě pořádané Hasiči, policií a HZS?

a) ano, mám b) nemám, ale zvažuji koupi c) nemám a nezvažuji koupi

Máte doma hasící přístoj?
14.

Dá se na tísňovou linku 112 dovolat bez sim karty?

a) ano b) ne
12.

Bydlíte v obci s:

18.

a) méně než 1 000 obyvatel

b) 1 001-10 000 obyvatel

c) 10 000 – 50 000 obyvatel

d) 50 001 – 100 000 obyvatel

e) více než 100 000 obyvatel

17.
Kolik vám je let?

a) méně než 20 b) 21 – 40 c) 41 – 60 d) víc než 60

… zazní siréna (mimo 1.středu v měsíci)

… bude nařízena evakuace

… začne hořet

… budete uvězněni v hořícím bytě

… nastane povodeň

… hrozí povodeň

… vypukne epidemie

… unikne nebezpečná látka 

b) Požární poplach
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