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Anotace 

PIECHOVÁ P. Informovanost obyvatel města Ostrava – Výškovice v oblasti ochrany 

obyvatel. Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Studijní 

obor: Havarijní plánování a krizové řízení. Vedoucí práce: Ing. Lenka Maléřová 

Bakalářská práce se zabývá informovaností obyvatel v oblasti ochrany obyvatelstva na 

území Ostrava – Výškovice. Cílem práce bylo zjistit, jak je obyvatelstvo informováno 

v oblasti ochrany obyvatelstva. V první polovině práce jsou uvedeny definice základních 

pojmů, způsoby informování obyvatelstva a výčet rizik na území. Druhá polovina práce se 

zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření. Na základě vyplněných dotazníků byl 

vytvořen informační leták pro obyvatelstvo se základními důležitými informacemi, které je 

potřeba znát v případě vzniku mimořádné události.  

Klíčová slova: Informovanost obyvatelstva; Ochrana obyvatelstva; Ostrava – Výškovice; 

Rizika na území 

 

Annotation 

PIECHOVÁ P. Awareness of Citizens of the Town of Ostrava-Výškovice in the Area of 

Protection of Population. Ostrava, 2014. VŠB – Technical university of Ostrava. Brand od 

study: Emergency Planning and Crisis Management. Supervisor of bachelor thesis: Ing. 

Lenka Maléřová 

The Bachelor thesis is concerning awareness of the inhabitants of the area of Ostrava – 

Výškovice in the sphere of the protection of population. The aim of the study was to 

discover how the population is informed in the field of protection of population.In the first 

part the definitions of basic terms and the ways how the population is informed are 

mentioned and the listing of risks in this area is given. The second part of the thesis deals 

with the assessment of the questionnaire survey. It was originated  the informative leaflet 

with the important basic information which is necessary to know in the case of a state of 

emergency for the population, on the basis of the filled-in questionnaires. 

Keywords: Awareness of Citizens; Ostrava – Výškovice; Protection of Population; Risks 
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1 Úvod 

Během života se každý člověk může ocitnout v situaci, kdy bude v ohrožení života 

anebo někdo z jeho okolí. Tyto situace se označují jako mimořádné události, které vznikají 

v době, kdy je nejméně očekáváme a nejsme na ně připraveni. Mimořádné události nás 

mohou zastihnout jak doma, v zaměstnání, ve škole, při cestě městskou hromadnou 

dopravou, tak i na volném prostranství. Proto, aby tyto situace neměly závažné dopady na 

životy a zdraví obyvatel, majetek a životní prostředí je nutné zajistit včasné informování 

obyvatelstva, případně jim vkládat do podvědomí určitá pravidla, jak se při takových 

situacích zachovat.  

Už na prvním stupni základní školy se žáci učí, jak se zachovat v případě když jsou 

svědky mimořádné události, anebo je samotné mimořádná událost zasáhla. Informace 

z oblasti ochrany obyvatelstva, které získávají během studia, jsou nezbytnou součástí 

každodenní života. Jelikož na území existuje neustále riziko vzniku mimořádné události, 

tak je nutné znát způsoby jak se v konkrétních situacích zachovat.  

Cílem této práce je zjistit, jak je obyvatelstvo informováno v oblasti ochrany 

obyvatelstva na území města Ostrava – Výškovice. Práce je rozdělená do dvou částí, 

přičemž první část je teoretická a druhá část se zabývá vyhodnocením průzkumu a 

navržením informačního letáku pro obyvatelstvo.  
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2 Rešerše literatury 

Výčet základních použitých pramenů, které byly použity ke zpracování práce. Další 

dokumenty jsou uvedeny na konci práce v seznamu použité literatury. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D.:Ochrana obyvatelstva [5] 

V této knize jsou popsány jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva a to zejména, varování a 

vyrozumění, evakuace, nouzové přežití, ukrytí obyvatelstva a další nezbytné opatření 

k zajištění ochrany obyvatelstva.  

 

KREISLOVÁ, G.: Dotazníkové šetření [9] 

Jedná se o bakalářskou práci, která se zabývá nejdůležitějšími prvky dotazníkového 

šetření. Popisuje jednotlivé postupy při tvorbě dotazníku a to především přípravu 

potřebných dat a jejich analýzu.  

 

LINHART, P.: Ochrana člověka za mimořádných událostí [6] 

Kniha stručně popisuje vývoj ochrany obyvatelstva a definuje mimořádné události a to 

především havárie, vojenské krizové situace a živelní pohromy. Také se zabývá 

humanitární pomocí a  způsoby jak poskytnout první pomoc. 
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3 Definice základních pojmů 

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události (MU) a při provádění záchranných a likvidačních prací [13] 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [13] 

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [13] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [13] 

Varování – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události nebo krizovou situaci obyvatelstvu [5] 

Vyrozumění – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé MU nebo krizové 

situace orgánům krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů [5] 

Ochrana obyvatelstva - souhrn opatření, která napomáhají k zabezpečení ochrany života a 

zdraví lidí, majetku a životního prostředí. Úkoly ochrany obyvatelstva plní nejen složky 

IZS, ale svůj podíl na ní mají také orgány kraje, obce, právnické a podnikající fyzické 

osoby i samotní občané. Právě občané velmi často zapomínají, že mají spoluodpovědnost 

za ochranu života a zdraví jak svého, tak svých blízkých. [3] 

Krizová situace – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu [14] 
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4 Informování obyvatelstva 

Obyvatelstvo má právo být informováno o mimořádné události. Především o tom 

jak se na ní připravit, jak bude informováno a jak se během ní chovat a také jak postupovat 

při odstraňování vzniklých škod a jaká pomoc jim může být poskytnuta. Poskytování 

veřejných informací se dělí do 4 fází:  

 

1. fáze přípravy  

Především preventivně výchovná činnost, která slouží k podání základních informací, 

jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Tyto informace mohou být podávány 

prostřednictvím internetu, rozhlasu, televizí, tisku a ve spolupráci s občanskými 

sdruženími.  

V roce 2003 byl vydán nový pokyn, který ukládá povinnost školám zařadit do výuky 

tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Týká se to všech ročníků 

základních škol, speciálních škol, středních škol a vyšších odborných škol. Rozsah výuky 

je stanoven na 6 vyučovacích hodin ročně. Ředitelé škol si sami stanoví, jakým způsobem 

bude tematika zařazena do výuky. Mohou na to vyčlenit speciální hodiny nebo tematiku 

začlenit do některého z vyučovaných předmětů.  

 

2. fáze hrozby vzniku mimořádné události 

Informace mají charakter upozornění, výstrahy, také sdělení o možném vývoji hrozící 

mimořádné události a již v této fázi mohou obsahovat také doporučení zásad chování a 

opatření k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. [8]  

Mezi vhodné prostředky k předání informace patří např. internet, místní rozhlasy, 

koncové prvky varování.  

 

3. fáze vzniku mimořádné události 

V této fázi dochází k předání tísňové informace obyvatelstvu, která obsahuje informace 

o mimořádné události, způsoby a opatření k překonání a zmírnění následků MU. 

K informování se využívají koncové prvky varování, hromadné informační prostředky, 

internet a další dostupné prostředky.  
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4. fáze obnovy po mimořádné události 

Důležitá fáze, která nastává po odeznění MU a postižené obyvatelstvo si uvědomuje,  

kolik škod bylo způsobeno. Informace o pomoci se člení na krátkodobou a dlouhodobou 

pomoc. Mezi informace o krátkodobé pomoci patří např. informace o nouzovém 

ubytování, humanitární pomoci, lékařské pomoci, způsoby likvidace znehodnocených 

potravin a  uhynulých zvířat. Do informací o dlouhodobé pomoci patří např. materiální a 

finanční pomoc, obnova infrastruktury, místa poskytující psychosociální pomoc a právní 

poradenství.  

 

Způsob varování a vyrozumění 

Jelikož na území České republiky (ČR) neustále hrozí vznik mimořádných událostí 

vzniklých buď přírodními jevy, nebo technologickými haváriemi je nutné zabezpečit 

včasné varování a informovaní obyvatelstva, aby došlo k minimalizaci ohrožení života a 

majetku. Současně je důležité zajistit vyrozumění složek integrovaného záchranného 

systému (IZS) a jejich pracovníků, orgánů státní správy a samosprávy.  

Základním systémem, který je využíván k varování a vyrozumění na území ČR je 

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV).  

 

4.1 Varování obyvatelstva 

Včasné předání informace obyvatelstvu, kdy bezprostředně hrozí vznik mimořádné 

události nebo mimořádná událost již vznikla. K varování se využívá varovný signál, po 

němž následuje verbální tísňová informace, která je obyvatelstvu předávaná použitím 

místních a obecních rozhlasů, televizí a rozhlasem.  

Organizační opatření varování obyvatelstva jsou stanovena v „Plánu varování“, 

který je součástí havarijního plánu kraje jako plán konkrétní činnosti. [5] 

 

Varovné signály 

Na území České republiky se využívají tři varovné signály, z toho jen jeden slouží 

k varování obyvatelstva – Všeobecná výstraha.  
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Všeobecná výstraha 

Jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Je charakterizován kolísavým 

tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény (Obrázek 1) opakovaně na dobu 4 

sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Elektronická siréna a místní rozhlasy vytváří 

signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz elektronickým generováním nebo reprodukcí 

zvukového souboru. [5] 

 

 

Obrázek 1 – Signál všeobecná výstraha tvořen rotační sirénou [12] 

 

Požární poplach 

Slouží pro svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Charakterizuje jej 

přerušovaný tón po dobu 60 sekund. Rotační sirény (Obrázek 2) jsou na 25 sekund zapnuty 

a na 10 sekund vypnuty a pak na 25 sekund zapnuty. Elektronické sirény tvoří signál 

střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz a mohou být doplněny o verbální informaci.  

 

 

Obrázek 2 – Signál požární poplach tvořen rotační sirénou [12] 

 

Zkušební tón 

Slouží k ověření provozuschopnosti systému varování. Kontrola se provádí každou 

první středu v měsíci ve 12 hodin nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund (Obrázek 

3). Elektronické sirény jsou doplněny o verbální informaci. 
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Obrázek 3 - Signál zkouška sirén [12] 

 

4.2 Vyrozumění 

Zajišťuje včasné předání informací o mimořádné události, která hrozí nebo již 

nastala orgánům krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle předem stanovených pravidel 

v havarijních nebo krizových plánech.  

Vyrozumění základních a ostatních složek IZS zabezpečují operační a informační 

střediska IZS. Mezi ně patří operační středisko HZS kraje, operační a informační středisko 

GŘ - HZS ČR. 

Organizační opatření vyrozumění jsou stanovena v „Plánu vyrozumění“, který je 

součástí havarijního plánu kraje jako plán konkrétní činnosti. [5] 

 

4.3 Jednotný systém varování a vyrozumění 

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je souhrn orgánů a institucí, 

organizačních, technických a provozních opatření a vazeb mezi nimi a technologií 

zabezpečující varování a vyrozumění obyvatelstva. [5] 

Na území ČR, kde je JSVV budován a provozován je tvořen ze dvou prvků: 

 Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

 Koncové prvky varování a vyrozumění 

4.3.1 Systém selektivního rádiového návěštění 

Neveřejný systém, který je plně digitální a tvoří základní prvek JSVV. Zabezpečuje 

specifické úkoly varování obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených do složek IZS, které 

se podílí na záchranných a likvidačních pracích při vzniku mimořádné události nebo 

krizové situace.  
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SSRH se skládá: 

1. Vysílací infrastruktura 

Síť základnových stanic, které zabezpečují pokrytí zájmové oblasti rádiovým 

signálem. Území ČR je rozděleno na krajské subsystémy. 

  

2. Zadávací terminály a přenosové cesty 

Prostřednictvím zadávacích terminálů realizují obsluhy systému požadavky na volání. 

[5]. Podle územní působnosti se zadávací terminály dělí do 4 úrovní: 

 zadávací terminál I. úrovně – celostátní vyrozumívací centrum 

 zadávací terminál II. úrovně – krajské, řídící vyrozumívací centrum 

 zadávací terminál III. úrovně – okresní vyrozumívací centrum 

 zadávací terminál IV. úrovně – vyrozumívací centra dalších uživatelů 

 

3. Koncové prvky SSRN 

Koncové prvky SSRN jsou přijímače, které realizují požadavky obsažené ve volání. 

Každý přijímač je jednoznačně identifikován svou adresou, čímž je zajištěná potřebná 

selektivita varování. Přijímačům lze, na rozdíl od základových stanic, přidělit několik 

adres. Této vlastnosti je využíváno pro vytváření skupin přijímačů, kdy je několika 

přijímačům přidělena jedna shodná adresa. Voláním na skupinové adresy je dosahováno 

zrychlení činnosti systému. [5] 

Používají se: 

- přijímače pro ovládání koncových prvků 

- osobní přijímače (pagery)  

 

4.3.2 Koncové prvky varování 

Zařízení, která generují stanovené zvukové varovné signály a vysílají verbální 

informace. Aktivují se buď dálkově ze zadávacích terminálů, nebo místně. 

Dělí se podle principu činnosti: 

- rotační sirény 

- elektronické sirény 

- místní informační systémy  
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5 Popis území města Ostrava - Výškovice  

V současné době Výškovice patří mezi jednu z městských částí Ostravy a jsou 

součástí nejlidnatějšího ostravského obvodu Ostrava - Jih (Obrázek 4). Výškovice se 

skládají ze dvou částí Staré Výškovice a Nové Výškovice.  Sídliště Nové Výškovice byly 

vystavěny v 70. letech 20. století.  

 

 

Obrázek 4 - Mapa Ostravy a umístění městské části Výškovice u Ostravy [7] 

 

Ves byla původně s panstvím Stará Bělá lénem olomouckých biskupů. Od roku 

1652 náležely společně jako součást zprvu zábřežského a posléze petřvaldského panství 

olomoucké kapitule. Výškovice byly až do 19. století přifařeny ke Staré Bělé, dnes patří 

k farnosti v Zábřehu. [3] 

O tzv. Starých Výškovicích se historie poprvé zmiňuje v roce 1408 jako o součásti 

starobělského léna. V polovině 17. století se staly součástí Zábřehu a asi o sto let později 

přešly do majetku olomoucké kapituly jako součást jejího petřvaldského panství. Až do 20. 

století byly Výškovice převážně zemědělskou obcí. V roce 1941 byly připojeny k 

Moravské Ostravě, na dobu od roku 1954 do konce roku 1965 získaly krátce samostatnost 

a od 1. 1. 1966 jsou trvalou součástí Ostravy. [10] 
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Výškovice bohužel neoplývají historickými ani jinými památkami, za zmínku stojí 

v podstatě jen úhledná kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1892, v roce 2007 

renovovaná, stojící v severní části obce téměř na hranicích s územím městské části Zábřeh. 

[10] 

Devízou Výškovic je jejich umístění mezi řekou Odrou (a CHKO Poodří) na 

západě a lesoparkem Bělský les na východě a také členitý reliéf, díky němuž se na jejich 

území zachovalo množství relativně zachovalých přírodních zákoutí, především stromy 

porostlé rokle; v některých se dokonce nacházejí prameny. Možná i proto patří Výškovice 

z hlediska bydlení v Ostravě k nejoblíbenějším, byť k bydlení slouží především nevzhledná 

panelová výstavba ze 70. let. Kromě příznivé polohy se ovšem Výškovice vyznačují i 

poměrně nízkou kriminalitou, danou příznivým složením obyvatelstva, a dobrou úrovní 

občanské vybavenosti a dopravy. [10] 

Na území Výškovic se nachází objekty zajišťující pohodlné a plnohodnotné bydlení 

a to jsou obchody, zdravotní středisko s lékárnou, několik restauračních zařízení, pobočka 

banky a České pošty, základní školy a mateřské školy. Na kulturním a sportovním vyžití se 

podílí pobočka městské knihovny, sportovní zařízení CDU, které nabízí možnosti si zahrát 

squash, badminton a mnoho jiných sportů. V nedaleké městské části Zábřeh se nachází 

kino Luna a velké nákupní středisko Avion Shopping Park.  V říjnu 2007 byl zde 

zprovozněn Hospic sv. Lukáše.  

Přestože se zde nenacházejí žádné významné historické památky, tak Výškovice 

navštěvuje mnoho lidí. Na území Výškovic se také nachází CHKO Poodří, které je cílem 

mnoha návštěvníků. Pro sportovně založené obyvatelstvo zde prochází cyklostezky anebo 

za účelem relaxační procházky mohou navštěvovat blízký Bělský les.  
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6 Rizika na území 

Riziko představuje pravděpodobnost, že v určité době vznikne mimořádná událost, 

která má nežádoucí dopady na obyvatelstvo. Z článku Mapování rizik vydaného HZS ČR 

vyplývá, že na území města Ostravy existuje mnoho zdrojů rizika. Patří zde povodně a to 

přirozené a zvláštní, únik nebezpečné látky, havárie v silniční a železniční dopravě a únik 

důlních plynů. V článku Mapování rizik jsou definovány jednotlivé mimořádné události a 

jejich výskyt na území města Ostravy. V následujících podkapitolách budou podle toho 

článku popsány rizika vztahující se na území městské části Výškovice.  

6.1 Povodeň 

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k 

zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [15] 

Povodně mohou vznikat vlivem přírodních jevů, např. dešťové srážky a dále vznikají 

v souvislosti s vodním dílem, např. protržení hráze přehrady.  

6.1.1 Přirozená povodeň 

Přes území protéká jediná řeka Odra, která už v minulosti byla několikrát příčinou 

zaplavení obce. Největší povodní byla povodeň v červenci v roce 1997. Povodeň byla 

způsobena vydatnými srážkami. Další významnou povodní byla povodeň v květnu 2010, 

která byla zapříčiněna dlouhotrvajícím deštěm a zasáhla i sousední země jako Polsko a 

Slovensko. 

6.1.2 Zvláštní povodeň 

 Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) 

vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. [16]  

 Podle charakteru situace se zvláštní povodně člení na tři základní typy: 

1. Zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla 

2. Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) 
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3. Zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění 

vody z vodního díla [16] 

 

V povodí Odry se nachází osm vodních děl, z toho pět jich představuje pro území ORP 

Ostrava hrozbu v případě jejich narušení a to přehrady Morávka, Šance, Slezská Harta, 

Kružberk a Žermanice. Pokud by došlo k narušení některé z přehrad, tak území Výškovic 

by nebylo zasaženo.  

6.2 Únik nebezpečné látky  

 Havárie s únikem nebezpečných látek představují zvláštní typ katastrofy, ke které 

může dojít následkem působením člověka či přírodních sil, ale i při teroristických či 

kriminálních akcích. [6] 

 V Ostravě se nachází mnoho možností, kde mohou uniknout nebezpečné látky. 

Nejvíce je ohrožena severní část města a to společností BorsodChem MCHZ, s.r.o., kde 

může uniknout amoniak. Mezi další možné zdroje úniku patří EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s., Pivovar Ostravar, úpravna vody OVaK, a.s.,  kde 

hrozí únik chlóru a další. 

 Městský obvod Ostrava – Jih je ohrožen firmou VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

(čpavek) a firmou Sareza, s.r.o. – Vodní areál Jih (chlór). [1] 

 Na území Výškovic se nachází jedna čerpací stanice, kde může při přečerpávání  

uniknout benzín nebo nafta do životního prostředí a tím na něj negativné působit.  

6.3 Havárie v dopravě 

Území Ostravy je hustě propleteno silniční a železniční dopravou. Pokud by došlo 

k narušení dopravy, tak by vzniklá havárie měla značné dopady na celé území města 

Ostravy. 

6.3.1 Silniční doprava 

 Na území Ostravy se nachází významné silniční dopravní spojení, mezi které 

především patří dálnice D1 vedoucí přes Bohumín do Polska. Dále jsou na území Ostravy 

silnice I. třídy, II. třídy a III. třídy.  

 Přes území Výškovic prochází silnice III. třídy č. 4787 spojující městskou část 

Výškovice s části Ostrava – Zábřeh.  
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6.3.2 Železniční doprava 

 V městské části Výškovice se železniční doprava nenachází, ale v blízkosti je 

železniční zastávka Polanka nad Odrou, nebo snadná dostupnost jednotlivých nádraží. 

Mezi dopravně významné nádraží patří Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov. 

6.4 Požár 

Nejvíce požárů dlouhodobě vzniká v domácnostech a ty jsou také nejtragičtější, co 

se týká počtu usmrcených a zraněných. Vůbec nejčastější příčinou je nedbalost dospělých, 

jako je například kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních 

předpisů.  Nepozornost při vaření nebo ponechání hořící svíčky bez dozoru je každoročně 

příčinnou mnoha požárů, z nichž mnohé si vybírají daň nejvyšší. [11] 
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 7 Dotazník a jeho vyhodnocení 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit informovanost obyvatel na území města 

Ostrava  - Výškovice a jejich připravenost pro řešení mimořádných událostí.  

Dotazníky byly vyplňovány obyvateli na území města Ostravy – Výškovice 

v tištěné nebo v elektronické podobě. Byly předloženy lidem různé věkové kategorie. Věk 

je zohledněn v dotazníku. Celkem bylo vyplněno 183 dotazníků. Dotazník se skládá z 11 

uzavřených otázek se třemi možnostmi odpovědí, přičemž jedna je správná. Vzor 

předkládaného dotazníku je uveden v příloze č. 1.  

Každé vyhodnocení otázky se skládá z cílu dané otázky, následně je uvedeno 

zadání otázky a její možnosti odpovědí s vyznačením správné odpovědi. Dále jsou 

uvedeny grafy a zhodnocení otázky. V grafech jsou vyobrazeny počty odpovědí v 

celých procentech, konkrétnější informace o přesných počtech odpovědí jsou uvedeny 

v příloze č. 2 v jednotlivých tabulkách ke grafům. Každá tabulka se vztahuje na jednu 

otázku. Jsou v ní uvedeny jednotlivé možnosti odpovědí, počet odpovědí a přepočet 

odpovědí na procenta.  

V následujících kapitolách budou dopodrobna vyhodnoceny jednotlivé otázky 

včetně názorného grafu a vyhodnocení odpovědí.  

Pro zlepšení informovanosti bude navržen informační leták pro obyvatele. 
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7.1 Vyhodnocení otázky číslo 1 

 

Cílem otázky bylo zjistit, jestli lidé znají čísla tísňových linek, na které by měli volat 

v případě ohrožení jak jejich života, tak i někoho jiného. Procentuální vyjádření odpovědí 

je zobrazeno v následujícím grafu (Graf 1). Detailní rozpis odpovědí je umístěn v  příloze 

č. 2, tabulka č. 1. 

Znáte čísla tísňových linek, na které budete volat v případě ohrožení života?  

a) 150, 155, 158 

b) 154, 155, 156 

c) 115, 150, 155 

Správná odpověď: a 

 

 

Graf 1 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 1 

 

Modře vyznačená část grafu vypovídá o tom, že většina obyvatelstva zná čísla 

tísňových linek, na které mohou volat v případě ohrožení.  

  

97 % 

1 % 2 % 

1. Znáte čísla tísňových linek, na které budete volat 
v případě ohrožení života?  

a) 150, 155, 158

b) 154, 155, 156

c) 115, 150, 155
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7.2 Vyhodnocení otázky číslo 2 

 

Otázka číslo 2 zjišťuje, jestli obyvatelé znají  telefonní číslo na hasičský záchranný 

sbor,  protože v případě, že budou svědky požáru, tak je nutné toto číslo znát. Odpovědi 

jsou uvedeny v grafu (Graf 2) a detailní data v příloze č. 2, tabulka č. 2.  

Když budete svědky požáru, na jaké telefonní číslo budete volat? 

a) 155 

b) 158 

c) 150 

Správná odpověď: c 

 

 

Graf 2 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 2 

 

Z odpovědí vyplývá, že 90 % obyvatel ví, že v případě požáru má volat na číslo 150 

a zbývajících 10 % lidí si neuvědomilo rozdíly mezi čísly.   

8 % 

2 % 

90 % 

2. Když budete svědky požáru, na jaké telefonní číslo 
budete volat? 

a) 155

b) 158

c) 150
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7.3 Vyhodnocení otázky číslo 3 

 

Tato otázka zjišťuje, jestli lidé přemýšlí o tom, co a v jakém pořadí by měli říct, když 

se dovolají na tísňovou linku. Jedná se o základní informace, které jsou důležité pro 

ohlášení mimořádné události a snadnější zásah složek IZS. V grafu (Graf 3) je procentuální 

zobrazení odpovědí a další přesnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2, tabulka č. 3. 

Jaký by měl být správný postup při ohlašování požáru, když se dovoláte na 

tísňovou linku? Nahlásím:  

a) místo, kde se událost stala, co se stalo, jméno a telefonní číslo 

b) jméno a telefonní číslo, co se stalo,  místo, kde se událost stala 

c) co se stalo, jméno a telefonní číslo, místo, kde se událost stala 

Správná odpověď: a 

 

 

Graf 3 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 3 

Při oznamování na telefonní čísla tísňového volání se uvádí, kde se událost stala, co 

se stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a kde budete k zastižení pro případné 

upřesnění informací [2].  Na tuto otázku odpovědělo jen 52 % dotázaných správně.    

52% 

30% 

18% 

3. Jaký by měl být správný postup při ohlašování požáru, 

když se dovoláte na tísňovou linku? Nahlásím:  

a) místo, kde se událost stala,
co se stalo, jméno a telefonní
číslo

b) jméno a telefonní číslo, co se
stalo,  místo, kde se událost
stala

c) co se stalo, jméno a telefonní
číslo, místo, kde se událost
stala



18 

 

7.4 Vyhodnocení otázky číslo 4 

 

Cílem otázky bylo zjistit, jestli lidé rozumí pojmu mimořádná událost a jak by jej 

laicky definovali. V grafu (Graf 4) je procentuální zobrazení odpovědí a další přesnější 

informace jsou uvedeny v příloze č. 2, tabulka č. 4.  

Víte, co to je mimořádná událost? 

a) je to stav, kdy nedojde k narušení běžného fungování života 

b) je to stav, kdy dojde k narušení běžného fungování života 

c) jiný název pro běžnou situaci 

Správná odpověď: b 

 

 

Graf 4 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 4 

 

Na otázku odpovědělo 86 % respondentů správně, že mimořádnou událost lze 

definovat i jako narušení běžného fungování života.  

  

6 % 

86 % 

8 % 

4. Víte, co to je mimořádná událost? 

a) je to stav, kdy nedojde k
narušení běžného fungování
života

b) je to stav, kdy dojde k
narušení běžného fungování
života

c) jiný název pro běžnou situaci
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7.5 Vyhodnocení otázky číslo 5 

 

Otázka si kladla za cíl zjistit, jestli si obyvatelé uvědomují z jakých všech informačních 

prostředků, mohou být informování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události. 

Výsledky jsou zobrazeny v grafu (Graf 5). Podrobný přehled odpovědí je uveden v příloze 

č. 2, tabulka č. 5.  

Víte, jaké jsou všechny možné prostředky, ze kterých se dozvíte o hrozící nebo již 

nastalé mimořádné události?  

a) internet 

b) rádio, televize 

c) sirény, rádio, televize, internet  

Správná odpověď: c 

 

 

Graf 5 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 5 

Na otázku odpovědělo 97 % obyvatelstva správně a uvědomilo si, že získat 

informace o hrozící nebo už probíhající mimořádné události lze získat, ze všech možných 

prostředků jakou jsou sirény, rádio, televize a také internet.   

3 % 

97 % 

5. Víte, jaké jsou všechny možné prostředky, ze kterých se 
dozvíte o hrozící nebo již nastalé mimořádné události?  

a) internet

b) rádio, televize

c) sirény, rádio, televize,
internet
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7.6 Vyhodnocení otázky číslo 6 

 

Tato otázka se zabývala tím, jestli si obyvatelstvo uvědomuje, kdy se provádí zkouška 

sirén, která kontroluje bezpečné fungování koncového prvku varování. Vyhodnocení 

otázky je uvedeno v grafu (Graf 6) a podrobný rozpis je uveden v příloze č. 2, tabulka č. 6.  

Víte, kdy se provádí zkouška sirén? 

a) jednou za půl roku 

b) každou první středu v měsíci ve 12 hodin 

c) každou neděli v 9 hodin 

Správná odpověď: b 

 

Graf 6 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 6 

 

Pro varování obyvatelstva je nutné zajistit správné fungování koncového prvku 

varování, aby obyvatelstvo mohlo být včasně varováno. Proto je nutné provádět 

pravidelnou zkoušku sirén. Z dotazovaných si jen 5 % lidí neuvědomilo, že zkouška se 

provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin.   

3 % 

95 % 

2 % 

6. Víte, kdy se provádí zkouška sirén? 

a) jednou za půl roku

b) každou první středu v měsíci
ve 12 hodin

c) každou neděli v 9 hodin
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7.7 Vyhodnocení otázky číslo 7 

 

Tato otázka se zabývá tím, jestli obyvatelstvo umí vysvětlit pojem evakuace, která je 

někdy nutná k překonání mimořádné události. V grafu (Graf 7) jsou zobrazeny výsledky 

odpovědí a konkrétní počty odpovědí jsou uvedeny v příloze č. 2, tabulka č. 7. 

Víte, co znamená pojem evakuace?  

a) přemístění osob, zvířat a věcí z nebezpečného prostoru do míst, kde nebezpečí 

nehrozí 

b) stěhování obyvatelstva do zahraničí 

c) onemocnění zvířat 

Správná odpověď: a 

 

 

Graf 7 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 7 

 

Na otázku odpovědělo 97 % dotázaných správně. Další 3 % dotazovaných si myslí, 

že se jedná o stěhování obyvatelstva do zahraničí. Možnost odpovědi, že se jedná o 

onemocnění zvířat, nikdo nezvolil.   

97 % 

3 % 

7. Víte, co znamená pojem evakuace?  

a) přemístění osob, zvířat a věcí
z nebezpečného prostoru do
míst, kde nebezpečí nehrozí

b) stěhování obyvatelstva do
zahraničí

c) onemocnění zvířat
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7.8 Vyhodnocení otázky číslo 8 

 

Otázka zjišťuje, jestli lidé vědí, co patří do evakuačního zavazadla, které je nutné mít 

se sebou při evakuaci. Výsledky jsou uvedeny v grafu (Graf 8) a podrobnější výpis 

odpovědí je umístěn v příloze č. 2, tabulka č. 8.  

Co obsahuje evakuační zavazadlo? 

a) trvanlivé potraviny a pití, osobní doklady, CD, DVD, notebook, pc hry, 

společenské oblečení a obuv 

b) suvenýry z dovolené, čajový servis, chipsy, pomazánky, časopisy, obrazy, ložní 

prádlo, svíčky 

c) osobní doklady, psací potřeby, léky, pojistné smlouvy, náhradní oblečení, spací 

pytel, trvanlivé potraviny a pití na 2 – 3 dny, jídelní nádobí, kapesní nůž, kapesní 

svítilna, baterie, zápalky, radiopřijímač 

Správná odpověď: c 

 

Graf 8 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 8 

Z grafu vyplývá, že většina dotazovaných ví, co by si měla nabalit do evakuačního 

zavazadla při evakuaci.   

2% 
2% 

96% 

8. Co obsahuje evakuační zavazadlo?  

a) trvanlivé potraviny a pití,
osobní doklady, CD, DVD,
notebook, pc hry, společenské
oblečení a obuv

b) suvenýry z dovolené, čajový
servis, chipsy, pomazánky,
časopisy, obrazy, ložní prádlo,
svíčky

c) osobní doklady, psací 
potřeby, léky, pojistné smlouvy, 
náhradní oblečení, spací pytel, 
trvanlivé potraviny a pití na 2 – 
3 dny, jídelní nádobí, kapesní 
nůž, kapesní svítilna, baterie, 
zápalky, radiopřijímač 
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7.9 Vyhodnocení otázky číslo 9 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli lidé znají základní složky IZS, které usnadňují 

překonávání mimořádných událostí. V grafu (Graf 9) jsou uvedeny výsledky dotazování a 

další data jsou uvedena v příloze č. 2, tabulka č. 9. 

Víte, jaké jsou základní složky Integrovaného záchranné systému (IZS)? 

a) městská policie, armáda 

b) policie ČR, zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor ČR a jednotky 

požární ochrany 

c) zdravotnická záchranná služba, městská policie 

Správná odpověď: b 

 

Graf 9 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 9 

 

Na otázku dokázalo správně odpovědět správně 90 % dotazovaných, že mezi 

základní složky IZS patří Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, HZS ČR a jednotky 

požární ochrany.   

3 % 

90 % 

7 % 

9. Víte, jaké jsou základní složky Integrovaného 
záchranné systému (IZS)?  

a) městská policie, armáda

b) policie ČR, zdravotnická
záchranná služba, hasičský
záchranný sbor ČR a jednotky
požární ochrany

c) zdravotnická záchranná
služba, městská policie
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7.10 Vyhodnocení otázky číslo 10 

 

 Cílem otázky bylo začlenění respondentů do věkové kategorie. Přehled věkových 

skupin je zobrazen v grafu (Graf 10). Přesné počty odpovědí jsou uvedeny v příloze č. 2, 

tabulka č. 10.  

Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) do 20 let 

b) 21 - 40 let 

c) 41 let a více 

 

 
Graf 10 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 10 

 

Nejvíce dotazovaných patřilo do skupiny do 20 let, protože na vyplňování se 

podíleli i žáci základní školy. Další věkové skupiny tvořili obyvatelé města Ostrava – 

Výškovice a to především známí a jejich rodiny.  

  

64 % 

26 % 

10 % 

10. Do jaké věkové skupiny patříte?  

a) do 20 let

b) 21 - 40 let

c) 41 let a více
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7.11 Vyhodnocení otázky číslo 11 

 

Tato otázka poukazuje na to kolik mužů a žen se účastnilo dotazníkového šetření. 

Výsledek je zobrazen v následujícím grafu (Graf 11). Podrobnější data jsou uvedena 

v příloze č. 2, tabulka č. 11.  

Jste muž nebo žena? 

a) žena 

b) muž 

 

 

Graf 11 - Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 11 

 

Z grafu vyplývá, že na dotazníky odpovídal téměř shodný počet mužů i žen.  Muži 

tvořili 52 % a ženy zbývajících 48 % ze všech dotazovaných.   

  

48 % 
52 % 

11. Jste muž nebo žena? 

a) žena

b) muž



26 

 

7.12 Shrnutí výsledků průzkumu a návrh informačního letáku 

 

Při dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 183 respondentů, z toho 88 žen a 

95 mužů na území města Ostrava – Výškovice.  

Nejlépe zodpovězené otázky byly otázka č. 1 a č. 7, kdy v obou případech celých 

97 % dotazovaných odpovědělo správně. Naopak nejhůře dopadla otázka č. 3, na kterou 

správně odpovědělo pouze 52 % dotazovaných. Tato otázka hlavně zjišťovala, jestli si lidé 

uvědomují správný a logický postup při ohlašování požáru na tísňových linkách.  

Pro zlepšení informovanosti obyvatelstva a na základě vyhodnocení dotazníku jsem 

navrhla informační leták pro obyvatele (Obrázek 5). Tento informační leták zobrazuje 

základní informace, které je důležité znát v případě ohrožení. Mezi ně patří důležitá 

telefonní čísla a také, co je třeba nahlásit při dovolání se na tísňovou linku. Dále obsahuje 

informace o tom, z jakých prostředků se lze dozvědět o hrozícím nebezpečí a co si 

případně vzít se sebou v případě nutné evakuace. Jelikož se jedná o leták pro občany všech 

věkových kategorií, tak v letáku je také uveden termín pravidelných zkoušek sirén, aby 

nedošlo k omylu, že se jedná o nějakou hrozbu.  

Tento leták lze prakticky zveřejnit všude, kde se setkává více lidí, anebo přímo na 

preventivních akcích spojených s ochranou obyvatelstva. Proto bych jej umístila na veřejné 

nástěnky v panelových domech nebo do výtahů, aby se základní informace dostaly lidem 

lépe do podvědomí.   
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Obrázek 5 – Návrh informačního letáku 
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8 Závěr 

V dnešní době, kdy nás mimořádné události ohrožují téměř kdekoliv, je nutné znát 

základní informace, jak se správně zachovat v takovéto situaci. To znamená být včasně 

informován a tyto informace správně využít.  

Cílem této práce bylo zjistit, jak je obyvatelstvo informováno v oblasti ochrany 

obyvatelstva na území města Ostrava – Výškovice a navrhnout doporučení pro zlepšení 

informovanosti.  

Zjišťování informovanosti bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření, kdy 

občané měli odpovědět na 11 uzavřených otázek, z toho 9 otázek se týkalo přímo 

informovanosti a další dvě otázky byly informativního charakteru, jimiž byl zjišťován 

jejich věk a pohlaví. Celkem na dotazníky odpovědělo 183 občanů, z toho 88 žen a 95 

mužů.  

Pro navržení zlepšení informovanosti byl navržen informační leták, se základními 

informacemi. Leták obsahuje přehled důležitých telefonních čísel, informace, které nutné 

ohlásit při dovolání se na tísňovou linku, prostředky, ze kterých se lze dozvědět o možném 

nebezpečí a co si se sebou vzít v případě evakuace. Další důležitou informací v letáku je 

doba zkoušky sirén, aby zbytečně nedocházelo k panice po zaznění zkušebního tónu. Tento 

leták lze zveřejnit kdekoliv, kde si ho lidé všimnou a mohou si jej v klidu přečíst. Jsou to 

místa např. na veřejných nástěnkách panelových domů, ve výtazích, apod.  

Přínosem bakalářské práce bylo vytvoření informačního letáku pro obyvatelstvo 

žijící v městské části Ostrava – Výškovice. Nezbytnou součástí každodenního života je, 

aby obyvatelstvo mělo základní informace v oblasti ochrany obyvatelstva, protože 

informace mohou zachránit život.  
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Příloha č. 1 Dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Pavlína Piechová a jsem studentkou VŠB – TU Ostrava Fakulty bezpečnostního 

inženýrství.  

Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku v rámci mé bakalářské práce na téma: 

Informovanost obyvatel města Ostrava-Výškovice v oblasti ochrany obyvatel. 

Na vyplnění dotazníku by Vám mělo stačit 10 minut. Každá otázka má jen jednu správnou 

odpověď. 

Tím to Vás prosím o vyplnění a zároveň Vám děkuji za čas, který jste vyplňování věnovali. 

Pavlína Piechová 

1) Znáte čísla tísňových linek, na které budete volat v případě ohrožení života?  

a) 150, 155, 158  

b) 154, 155, 156 

c) 115, 150, 155 

 

2) Když budete svědky požáru, na jaké telefonní číslo budete volat? 

a) 155 

b) 158 

c) 150 

 

3) Jaký by měl být správný postup při ohlašování požáru, když se dovoláte na tísňovou linku? 

Nahlásím:  

a) místo, kde se událost stala, co se stalo, jméno a telefonní číslo 

b) jméno a telefonní číslo, co se stalo,  místo, kde se událost stala 

c) co se stalo, jméno a telefonní číslo, místo, kde se událost stala 

 

4) Víte, co to je mimořádná událost? 

a) je to stav, kdy nedojde k narušení běžného fungování života 

b) je to stav, kdy dojde k narušení běžného fungování života 

c) jiný název pro běžnou situaci 

 

5) Víte, jaké jsou všechny možné prostředky, ze kterých se dozvíte o hrozící nebo již nastalé 

mimořádné události?  

a) internet 

b) rádio, televize 

c) sirény, rádio, televize, internet  
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6) Víte, kdy se provádí zkouška sirén? 

a) jednou za půl roku 

b) každou první středu v měsíci ve 12 hodin 

c) každou neděli v 9 hodin 

 

7) Víte, co znamená pojem evakuace?  

a) přemístění osob, zvířat a věcí z nebezpečného prostoru do míst, kde nebezpečí nehrozí 

b) stěhování obyvatelstva do zahraničí 

c) onemocnění zvířat 

 

8) Co obsahuje evakuační zavazadlo? 

a) trvanlivé potraviny a pití, osobní doklady, CD, DVD, notebook, pc hry, společenské 

oblečení a obuv 

b) suvenýry z dovolené, čajový servis, chipsy, pomazánky, časopisy, obrazy, ložní prádlo, 

svíčky 

c) osobní doklady, psací potřeby, léky, pojistné smlouvy, náhradní oblečení, spací pytel, 

trvanlivé potraviny a pití na 2 – 3 dny, jídelní nádobí, kapesní nůž, kapesní svítilna, baterie, 

zápalky, radiopřijímač 

 

9) Víte, jaké jsou základní složky Integrovaného záchranné systému (IZS)? 

a) městská policie, armáda 

b) policie ČR, zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany 

c) zdravotnická záchranná služba, městská policie 

 

10) Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) do 20 let 

b) 21 - 40 let 

c) 41 let a více 

 

11) Jste muž nebo žena? 

a) žena 

b) muž 
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Příloha č. 2 Tabulky ke grafům 

 

Tabulka č. 1 

Otázka č. 1 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) 150, 155, 158  178 97 

b) 154, 155, 156 1 1 

c) 115, 150, 155 4 2 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 2 

Otázka č. 2 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) 155 15 8 

b) 158 3 2 

c) 150 165 90 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 3 

Otázka č. 3 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) místo, kde se událost stala, co se stalo, jméno a 

telefonní číslo 96 52 

b) jméno a telefonní číslo, co se stalo,  místo, kde se 

událost stala 54 30 

c) co se stalo, jméno a telefonní číslo, místo, kde se 

událost stala 33 18 

Celkem odpovědí 183 100 
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Tabulka č. 4 

Otázka č. 4 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) je to stav, kdy nedojde k narušení běžného 

fungování života 11 6 

b) je to stav, kdy dojde k narušení běžného fungování 

života 157 86 

c) jiný název pro běžnou situaci 
15 8 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 5  

Otázka č. 5 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) internet 0 0 

b) rádio, televize 6 3 
c) sirény, rádio, televize, internet  177 97 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 6 

Otázka č. 6 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) jednou za půl roku 5 3 

b) každou první středu v měsíci ve 12 hodin 175 96 

c) každou neděli v 9 hodin 3 2 

Celkem odpovědí 183 100 
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Tabulka č. 7 

Otázka č. 7 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) přemístění osob, zvířat a věcí z nebezpečného 

prostoru do míst, kde nebezpečí nehrozí 
178 97 

b) stěhování obyvatelstva do zahraničí 5 3 
c) onemocnění zvířat 0 0 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 8 

Otázka č. 8 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) trvanlivé potraviny a pití, osobní doklady, CD, 

DVD, notebook, pc hry, společenské oblečení a obuv 
4 2 

b) suvenýry z dovolené, čajový servis, chipsy, 

pomazánky, časopisy, obrazy, ložní prádlo, svíčky 3 2 
c) osobní doklady, psací potřeby, léky, pojistné 

smlouvy, náhradní oblečení, spací pytel, trvanlivé 

potraviny a pití na 2 – 3 dny, jídelní nádobí, kapesní 

nůž, kapesní svítilna, baterie, zápalky, radiopřijímač 
176 96 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 9 

Otázka č. 9 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) městská policie, armáda 6 3 

b) policie ČR, zdravotnická záchranná služba, hasičský 

záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany 
164 90 

c) zdravotnická záchranná služba, městská policie 13 7 

Celkem odpovědí 183 100 
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Tabulka č. 10 

Otázka č. 10 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) do 20 let 116 63 

b) 21 - 40 let 48 26 

c) 41 let a více 19 10 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 

 

Tabulka č. 11 

Otázka č. 11 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

v procentech 

a) žena 88 48 

b) muž 95 52 

Celkem odpovědí 183 100 

 

 


