
Příloha č. 1 dotazník:  

Dobrý den, právě se Vám dostal do rukou dotazník, sloužící k mé bakalářské práci. 

Jmenuji se Zuzana Střechová a jsem studentkou VŠB-TUO, fakulty HGF.  

Moje bakalářská práce má téma: “Využití syntetických vláken v textilním průmyslu.“ 

Součástí mé závěrečné práce je marketingový výzkum, proto Vás tímto prosím o chvilku 

Vašeho času k vyplnění tohoto krátkého dotazníku. U každé otázky zvolte pouze jednu 

variantu a tu označte křížkem.  

 

Pro snadnější vyplnění dotazníku přidávám vysvětlení některých pojmů: 

Přírodní vlákna jsou vyrobena z rostlin, živočichů, nebo nerostů, bez jakékoliv 

změny jejich chemické struktury. Příkladem je len, bavlna, kašmír, hedvábí, azbest.  

Syntetická vlákna jsou získávaná syntézou uhlíku, vodíku, dusíku, síry, fluoru, 

chloru. Jsou to vlákna vyráběna chemickými technologiemi. Při určitých chemických 

reakcích se spojením jednotlivých molekul (monomerů) vytváří makromolekuly 

(polymery). Patří zde například: polymer, polyester, polyamid, nylon, lycra.  

 

1. Kdyby jste si měl/a vybrat, zvolíte raději oblečení či textilní výrobky z  

A) přírodních vláken 

B) syntetických vláken 

  

2. Myslíte si, že by jste dokázal/a poznat rozdíl, zda je váš oděv vyroben z přírodního, nebo 

syntetického vlákna/materiálu 

A) ano 

B) ne 

C) nevím 

 

3. Který z těchto faktorů je pro vás při koupi textilu nejdůležitější  

A) cena 

B) materiál, ze kterého je produkt vyroben 

C) značka 

D) názor jiné osoby 



4. Myslíte si, že je při likvidaci oděvů/textilií šetřnější k životnímu prostředí 

A) materiál z přírodních vláken 

B) materiál ze syntetických vláken 

 

5. Byl/a jste někdy ve firmě, která vyrábí oděvy 

A) ano 

B) ne 

  

6. Víte, co znamenají značky, které jsou umístěny na štítkách oděvů. například: PES, ba, 

PAD, aj. 

A) ano 

B) ne 

C) jen částečně 

 

7. Vadilo by vám, kdyby syntetická vlákna plně nahradila vlákna přírodní 

A) ano 

B) ne 

C) nevím 

 

8. Způsobily vám někdy textilie vyrobené ze syntetických vláken nějaké zdravotní/kožní 

problémy vlivem jejich nošení 

A) ano 

B) ne 

C) nevšiml/a jsem si 

 

9. Myslíte si, že jsou z hlediska trvanlivosti materiálu nejlepší 

A) textilie z přírodních vláken 

B) textilie ze syntetických vláken 

 

 

 

 



10. Jak nejčastěji nakládáte s nepotřebným textilním materiálem 

A) charita 

B) spálení 

C) likvidace do kontejnerů 

D) skladování v domácnosti pro pozdější možné využití 

 

11. Jste 

A) muž 

B) žena        

 

12. Kolik je vám let 

A) 15-19 

B) 20-26 

C) 27-40 

D) 41-60 

E) 61 a více 

 

13. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání 

A) základní 

B) vyučen/a 

C) střední odborné 

D) střední všeobecné 

E) vyšší odborné 

F) vysokoškolské 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci! 

 


