Dotazník pro Akční plán pro udržitelnou energii a klima
Vážení občané,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro Akční plán pro
udržitelnou energii a klima, který je zpracováván pro Vaší obec. Cílem tohoto plánu je navrhnout taková
opatření v oblasti energetiky, hospodaření s vodou a odpady a dopravy, která přispějí k ochraně obcí
před změnou klimatu. Kromě údajů na úrovni obce je pro nás velmi důležité znát i situaci a postoje vás,
občanů, abychom mohli navrhnout taková opatření, která budou reflektovat skutečný život v obci
a která pomůžou zvýšit celkovou kvalitu života.
Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Vyplňujte dotazník
prosím vždy za jednu domácnost. Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná, vyplnění dotazníku
Vám zabere přibližně 15 –20 minut.
Předem děkuji za spolupráci. V případě dotazů či připomínek se na mě můžete obracet
na dominika.tothova@econ.muni.cz. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na obecním úřadě Vaší
obce.
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita
1. V které obci bydlíte?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Blažovice
Hrušky
Kobylnice
Mokrá-Horákov
Moutnice
Pozořice
Vážany nad Litavou

2. V kterém roce byla přibližně postavena nemovitost, ve které bydlíte?

3. V kterém typu nemovitosti bydlíte?
a) rodinný dům
b) bytový dům
c) jiné………….
4. Nemovitost, ve které bydlíte, máte:
a) v osobním vlastnictví
b) v pronájmu
c) jiné………..
5. Z jakého převládajícího materiálu je dům postaven? Zaškrtněte 1 možnost.
a)
b)
c)
d)

Cihly a výrobky z keramiky
Porobeton či autoklávovaný beton
Betonové tvárnice (např. škvárové, betonové panely)
Dřevostavba
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e) jiné………..
6. Disponuje Váš dům některou z uvedených konstrukcí či zařízení? Zaškrtněte všechny platné
možnosti.
a) Zelená střecha (i částečně)
b) Vnější žaluzie nebo rolety pro letní stínění
c) Fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny (primárně určené pro vlastní spotřebu)
d) Solární panely určené pro ohřev teplé vody
e) Nic z uvedeného
f) Jiné……….
7. Prošel Váš dům mezi roky 2010–2022 nějakou zásadní modernizací obálky budovy (obvodové
stěny, střecha, okna a dveře)?
a) Ano (přejděte na otázku 8)
b) Ne (přejděte na otázku 9)
8. Jakou modernizací obálky budovy Váš dům prošel mezi lety 2010–2022? Zaškrtněte všechny
platné možnosti.
a) Zateplení stěn - polystyren
b) Zateplení stěn - vata
c) Výměna oken - dřevo
d) Výměna oken - plast
e) Zateplení podkroví, půdy nebo stropu posledního podlaží
f) Jiné……….

Zdroj tepla
9. Jakým zdrojem tepla je Váš dům aktuálně vytápěn? (v případě kombinace prosím uveďte
převládající zdroj tepla) Zaškrtněte 1 možnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Plynový kotel atmosférický (starší)
Plynový kotel kondenzační (nový typ)
Lokální plynová topidla (tzv. vafky)
Kotel na dřevo
Kotel na pelety či jinou biomasu
Kotel na uhlí
Tepelné čerpadlo (vzduch/voda)
Tepelné čerpadlo (země/voda)
Elektrokotel, el. podlahové topení nebo el. Přímotop

10. V případě, že Váš dům disponuje doplňkovým zdrojem tepla, o jaký zdroj se jedná? Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
a)
b)
c)
d)
e)

Krbová kamna nebo jiné lokální topidlo na tuhá paliva
Elektrické topidlo (přímotop)
Klimatizace (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch)
Nedisponuje
Jiné…………
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Hospodaření s vodou
11. Hospodaříte v nemovitosti s dešťovou vodou?
a) Ano (přejděte na otázku 12)
b) Ne (přejděte na otázku 14)
12. Jakým způsobem využíváte dešťovou vodu? Zaškrtněte všechny platné možnosti.
a)
b)
c)
d)

Zálivka zahrady
Splachování WC
Praní prádla
Jiné………..

13. Jaká je kapacita vaší akumulační nádrže?
a)
b)
c)
d)

1 m³
2 – 4 m³
5 – 9 m³
10 m³ a více

14. Využíváte v domácnosti šedou vodu (voda ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí)?
a) Ano
b) Ne

Nakládání se směsným a tříděným odpadem
15. Jsou pro Vás stávající možnosti odkládání směsného odpadu vyhovující?
a) Určitě ne

b) spíše ne

c) spíše ano

d) určitě ano

16. Jak vnímáte aktuální výši poplatku za svoz odpadu vzhledem k poskytovaným službám?
a) Nevadilo by mi navýšení o 50 - 100 Kč ročně.
b) Poplatek odpovídá službám.
c) Poplatek je příliš vysoký.
17. Jste spokojeni se stávajícím způsobem a možnostmi třídění odpadu v obci?
Velmi nespokojen
Velmi spokojen
1

2

3

4

5

18. Co by zvýšilo Vaši motivaci více třídit odpad?

19. Máte nějaký nápad, jak vylepšit stávající systém a nastavení odpadového hospodářství v obci?
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20. S čím konkrétně v rámci odpadového hospodářství obce nejste spokojeni?

Nakládání s bioodpadem
21. Jste spokojeni se stávajícím způsobem a možnostmi odkládání bioodpadu v obci?
Velmi nespokojen
1

Velmi spokojen
2

3

4

5

22. Jakým způsobem by obec podle Vás mohla změnit nakládání s bioodpadem?

Doprava a dojížďka za prací
23. Kam za prací či školou dojíždíte? Vyjmenujte, prosím, za všechny členy domácnosti.

24. Kolik členů Vaší domácnosti vlastní řidičský průkaz?

25. Vlastní či využívá Vaše domácnost alespoň jeden automobil?
a) Ano
b) Ne

26. Kolik automobilů Vaše domácnost vlastní či využívá?

27. Popište prosím u každého z automobilů typ pohonu (benzin/nafta/elektro/hybrid) a stáří:
Automobil 1:
Automobil 2:
Automobil 3:
Automobil 4:

4

28. Plánujete v následujících 10 letech nákup nového či ojetého osobního automobilu?
a) Ano (přejděte na otázku 29)
c) Ne (přejděte na otázku 30)
29. Popište prosím, jaký automobil si plánujete koupit v následujících 10 letech (typ pohonu, stáří).

Dojížďka do zaměstnání
30. Kolik členů domácnosti využívá k přepravě do školy či zaměstnání následující dopr. prostředky?
Zaškrtněte 1 možnost v každém řádku.
0

1

2

3

4

5

6

7

Vlak
Autobus
Tramvaj
Motocykl
Kolo
Elektrokolo/koloběžka
31. Kolikrát týdně (v průměru za celou domácnost) využíváte následující dopravní prostředky?
Zaškrtněte 1 možnost v každém řádku.
0

1

nikdy

jednou
týdně

2

3

4

5

6

Vlak
Autobus
Tramvaj
Motocykl
Kolo
Elektrokolo/koloběžka
32. Pokud využíváte automobil, kolik Vás obvykle v automobilu jede? Uveďte obvyklý počet
pasažérů.

5

7

33. Nakolik ovlivňují Váš výběr dopravního prostředku následující důvody:
1
Vůbec
neovlivňuje

Možnost přepravit se "ode dveří ke
dveřím" (tedy absolvovat cestu s co
nejméně přestupy)
Vysoká frekvence spojů
Možnost využití zákaznické (slevové karty)
Cena
Rychlost
Bezpečnost provozu
Bezpečnost jako osobní pocit bezpečí
Spolehlivost / Menší zpoždění
Možnost občerstvení
Wi-Fi na palubě
Komfort a místo pro nohy
Multimediální obrazovka
Soukromí

Sociodemografické údaje
34. Kolik členů má Vaše domácnost?

35. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)

Bez vzdělání nebo základní
Středoškolské bez maturity, vyučen(a)
Středoškolské s maturitou
Vyšší odborné nebo vysokoškolské

36. Jaké je Vaše zaměstnání/společenská aktivita?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zaměstnanec v komerční sféře
Zaměstnanec ve veřejné sféře
Podnikatel, živnostník
Nezaměstnaný
Důchodce
V domácnosti
Mateřská nebo rodičovská dovolená
Student, učeň, žák

37. Jaký je přibližný čistý příjem celé Vaší domácnosti?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0 až 16 000 Kč
16 000 Kč až 20 000 Kč
20 000 Kč až 30 000 Kč
30 000 Kč až 60 000 Kč
60 000 Kč až 100 000 Kč
Více než 100 000 Kč
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2

3

4

5
Zcela
ovlivňuje

