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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Dotazníkové šetření (zeleně jsou označeny správné odpovědi na faktické otázky) 

 

Dotazník demografických znalostí 

 

Vážené studentky a Vážení studenti, 

ve své diplomové práci se zabývám tématem zaměřeným na informovanost 

o demografii a populačním vývoji mezi vysokoškolskými studenty v Praze. Pomocí 

dotazníku bych rád zjistil, jaký pohled a názor na český i světový populační vývoj budete 

mít Vy. Budu proto rád, když mi odpovíte na následující otázky. Vyplnění dotazníku Vám 

zabere pouze několik minut. Tento dotazník je anonymní a bude zpracován pouze pro 

výzkumné účely, a to zejména pro mojí diplomovou práci. Chtěl bych Vás na závěr 

poprosit, abyste při vyplňování dotazníku nepoužívali žádné tištěné nebo internetové 

zdroje. Děkuji za Váš čas. Petr Verbíř  

 

 

 

1) Myslíte si, že otázky týkající se populačního vývoje jsou: 

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  velmi důležité 

b)  spíše důležité 

c)  spíše nedůležité 

d)  zcela nedůležité 
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2) Kolik je podle Vás v současnosti na světě přibližně obyvatel? 

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  15–16 miliard  

b)  11–12 miliard 

c) 7–8 miliard 

d)  2–3 miliardy 

 

3) Jaké jsou podle Vás v současné době tři nejlidnatější země světa?  

(označte tři země)  

 

a)  Indie 

b)  Pákistán 

c)  Brazílie 

d)  USA 

e)  Čína 

f)  Indonésie 

g)  Vietnam 

h)  Etiopie 

 

4) Z Vašich současných znalostí o světovém obyvatelstvu můžete říci, že počet 

obyvatel ve světě: (označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  stoupá 

b)  klesá 

c)  zůstává přibližně stejný 

 

5) Podle Vás, tato situace (odpověď na otázku 4) představuje pro svět: 

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  šanci 

b)  riziko 

c) šanci i riziko  

d) ani jedno 

 

6) Pokud byste chtěli omezit populační růst nějaké země, pak: 

 

a)  bychom měli motivovat lidi, aby omezili počet svých dětí   ANO NE   

b)  bychom měli omezovat přistěhovalectví    ANO NE   

c)  bychom měli podporovat vystěhovalectví    ANO NE   

d)  bychom neměli činit žádná opatření     ANO NE   
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7) Pokud byste chtěli podpořit populační růst nějaké země, pak: 

 

a)  bychom měli motivovat lidi, aby měli více dětí    ANO NE   

b)  bychom měli omezovat vystěhovalectví    ANO NE   

c)  bychom měli podporovat přistěhovalectví    ANO NE   

d)  bychom neměli činit žádná opatření     ANO NE    

 

8) Jakou důležitost přikládáte k následujícím demografickým problémům?  

 

- 1 = zcela nedůležité 

- 2 = spíše nedůležité 

- 3 = spíše důležité 

- 4 = velmi důležité 

 

(přiřaďte vždy jedno číslo k následujícím demografickým problémům) 

 

a)  dopady světového populačního růstu na udržitelný rozvoj 

b)  dopady změny klimatu na zdraví 

c)  dopady politické a ekonomické situace na migraci obyvatelstva 

d)  dopady populačního růstu na ekonomiku 

e)  stárnutí obyvatelstva (vyšší podíl obyvatelstva nad 65 let) 

f)  pokles porodnosti 

g)  stěhování obyvatelstva související s životním prostředím (hurikán, 

tsunami, sucho ...) 

h)  nerovnováha v počtu mužů a žen 

 

9) Ke každému makroregionu přiřaďte jednu nebo více demografických výzev,  

o kterých si myslíte, že vystihují danou demografickou výzvu v daném 

makroregionu. 

 

Makroregiony 

a)  Evropa 

b)  Asie 

c)  Afrika 

d)  Severní Amerika 

e)  Jižní Amerika 

 

Demografické výzvy 

1)  růst populace 

2)  stárnutí obyvatelstva (vyšší podíl obyvatelstva nad 65 let) 

3)  obecný pokles porodnosti 

4)  migrace obyvatelstva 

5)  nerovnováha v počtu mužů a žen 
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10) Má podle Vás Evropská unie v současné době více obyvatel než: 

 

a)  USA   ANO NE 

b)  Rusko   ANO NE 

c)  Indie   ANO NE 

 

11) Kolik obyvatel má v současné době Česko? (uveďte v milionech) 

 

Odpověď: 11 (10 693 939 obyvatel k 31. 12. 2019) 

 

12) Podle Vás se od r. 1950 do současnosti počet obyvatel na území Česka: 

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  zvýšil 

b)  snížil 

c)  zůstal přibližně stejný 

 

13) Přiřaďte věkové pyramidy Česka k následujícím rokům, které zobrazují: 

(Věková pyramida neboli věková struktura znázorňuje počet mužů a žen v daném 

věku, v daném okamžiku a na vymezeném území) 

 

a)  1900: Pyramida B 

b)  1950: Pyramida C 

c)  2018: Pyramida A 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

       Pyramida A                                         Pyramida B  

 

 

 

 

 

 

 

           Pyramida C 
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14) Podle Vašeho názoru by bylo nejlepší, aby počet obyvatel Česka: 

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  rostl 

b)  stagnoval 

c)  klesal 

 

a proč? 

……………………………………………………………………………………… 

 

15) Úhrnná plodnost (průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu) v roce 

2018 v Česku byla: (označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  1,3 

b)  1,7 

c)  2,1 

d)  2,7 

 

16) Úhrnná plodnost (průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu) v Česku 

byla v roce 2017 vyšší než: 

 

a)  v Itálii      ANO  NE    

b)  v Irsku      ANO  NE    

c)  ve Španělsku     ANO  NE    

d)  v Německu     ANO  NE    

 

17)  Dle Vašeho názoru je počet živě narozených dětí v Česku každoročně:  

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  vysoký 

b)  normální 

c)  nízký 

 

a proč? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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18) Myslíte si, že existuje ideální věk ženy/muže, kdy si pořídí první dítě? 

 

a)  ano 

b)  ne 

 

Pokud ano, jaký je podle Vás ideální věk? 

a)  pro ženy: _____ let 

b)  pro muže: _____ let 

 

19) Myslíte si, že existuje věková hranice, při které je vhodné mít poslední dítě? 

 

a)  ano 

b)  ne 

 

Pokud ano, jaká je tato hranice? 

a)  pro ženy: _____ let 

b)  pro muže: _____ let 

 

20) Jaký je podle Vás ideální počet živě narozených dětí na jednu ženu (úhrnná 

plodnost)? (uveďte na jedno desetinné místo) 

 

_______ dětí 

 

a proč? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………… 

 

21) Jaký byl podíl narozených dětí mimo manželství v Česku v roce 2018? 

 

a)  28 % 

b)  49 % 

c)  14 % 

d)  33 % 

 

 

22) Ve kterých třech zemích Evropy je v současnosti nejvyšší průměrný počet živě 

narozených dětí na jednu ženu?  

 

1) Francie 

2) Irsko 

3) Velká Británie 
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23) Dle Vašeho názoru se celosvětově rodí: 

 

a)  více chlapců než dívek 

b)  více dívek než chlapců 

c)  stejně  

 

24) Řekli byste, že narození dítěte je:  

(označte vždy jedním křížkem pro bohatou a pro chudou zemi) 

 

 

25)  Jaký podíl sňatků průměrně skončí rozvodem? 

 

a)  jeden ze dvou 

b)  jeden ze tří 

c)  jeden ze čtyř 

d)  jeden z pěti  

 

26)  Ve které z těchto zemí žijí lidé v průměru nejdéle? (označte pouze jednu 

odpověď) 

 

a)  USA 

b)  Švýcarsko 

c)  Japonsko 

d)  Uzbekistán 

e)  Švédsko 

 

 

27) Ve které z těchto zemí žijí lidé v průměru nejkratší dobu?  

(označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  Pobřeží Slonoviny 

b)  Bangladéš 

c)  Namibie 

d)  Indonésie 

e)  Kolumbie 

 

 

  

 spíše přínos spíše zátěž obojí ani jedno 

v bohaté (rozvinuté) zemi     

v chudé (rozvojové) zemi     
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28)  Jaká je v současnosti podle Vás střední délka života (naděje dožití při 

narození) v Česku? 

 

a)  pro ženy: 76 let 

b)  pro muže: 82 let 

 

29) Co nejlépe vysvětluje stárnutí české populace? (označte pouze jednu odpověď) 

 

a)  nízká plodnost 

b)  pokles úmrtnosti ve všech věkových kategoriích 

c)  snížení úmrtnosti ve vyšším věku a nízká plodnost 

d)  pouze pokles úmrtnosti ve vyšším věku 

 

 

30) Vyberte graf, který nejlépe představuje v současné době věkové složení české 

populace (zakroužkujte jedno písmeno pod grafem – a, b, c nebo d). 

 
Popis grafu: Příklad sloupce a) Ze 100 lidí v Česku je 11 osob ve věku 0–14 let, 55 

osob ve věku 15–64 let a 34 osob ve věku 65 a více let. 
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31) Podle vašeho názoru by mělo být stárnutí české populace považováno za: 

a proč? 

………………………………………..………………………………………..……...

…………………………………..………………………………………..…………... 

 

32) Jaký je podle Vás ideální věk odchodu do důchodu? 

 

a)  pro ženy: _____ let 

b)  pro muže: _____ let 

 

 

33) Napište tři země, ve kterých je podle Vás největší podíl imigrantů v populaci: 

 

1) Spojené Arabské Emiráty (2017) 

2) Kuvajt (2017) 

3) Singapur (2017) 

 

*imigrant je osoba, která dočasně nebo trvale žije v zemi, kde se nenarodila 

(http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-

migration/glossary/migrant/) 

  

 

 zcela 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

zcela 

nesouhlasím  

problém     

nevyhnutelný jev     

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
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34) Jaký je v současnosti podíl imigrantů v Česku? Vyberte jednu ze čtyř 

nabízených možností (grafů). 

 

1) 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35) Z jakých třech zemí pochází v současné době nejvíce imigrantů v Česku: 

 

a)  Polsko 

b)  Rumunsko 

c)  Ukrajina 

d)  Německo 

e)  Vietnam 

f)  Slovensko 

g)  Rusko 

h)  Čína 
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36) Ve kterých třech zemích se v současné době nachází nejvíce emigrantů 

z Česka: 

 

a)  Rakousko 

b)  Kanada 

c)  Slovensko 

d)  Spojené Království 

e)  Izrael 

f)  Německo 

g)  Španělsko 

 

37)  Co se týče otázky na přínos imigrantů v Česku, odpovězte na následující 

tvrzení: 

 

38) Mluvíte nebo slýcháváte o výše uvedených demografických otázkách ve Vašem 

okolí? 

 

a)  často  

b)  někdy 

c)  zřídka 

d)  nikdy 

 

39) Co se týče těchto populačních otázek, myslíte si, že jste o nich dobře 

informováni? 

 

a)  velmi dobře informován  

b)  dobře informován 

c)  trochu informován 

d)  nejsem informován 

 

* pokud jste na otázku č. 39 odpověděli a, b nebo c, pak přejděte na otázku 40 

  

 zcela 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

zcela 

nesouhlasím 

imigranti pozitivně přispívají k demografické situaci 

Česka 

    

imigranti pozitivně přispívají k ekonomice Česka     

imigranti pozitivně přispívají ke kultuře Česka     
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40) Jakým způsobem jste informováni o těchto populačních otázkách? 

 

a)  prostřednictvím diskuzí (např. s přáteli) 

b)  prostřednictvím přednášek ve škole 

c)  tisk – noviny  

d)  internet 

e)  rádio a televize 

f)  knihy 

 

41) Setkali jste se s tématem demografie nebo populačního vývoje na střední škole? 

 

a)  ano, těmto tématům jsme se věnovali často 

b)  ano, těmto tématům jsme se věnovali pouze zřídka 

c)  ne, těmto tématům jsme se nevěnovali 
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Sociodemografické otázky 

 

42) Jaké je Vaše pohlaví? 

a)  muž  

b)  žena 

 

43) Do které kategorie roku narození spadáte? 

a)  2000 a mladší 

b)  1995 až 1999 

c)  1990 až 1994 

d)  1989 a starší 

 

44) Jaký je Váš studovaný obor vysokoškolského studia? 

 

a)  Vzdělávaní a výchova (Pedagogika) 

 

b)  Umění a humanitní vědy (Umění, Hudební a výtvarné umění, literatury, jazyky, 

náboženství, historie, filozofie) 

 

c)  Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (ekonomie, politické vědy, 

psychologie, sociologie, knihovnictví) 

 

d)  Obchod, administrativa a právo (management, marketing, reklama, účetnictví, 

bankovnictví, pojišťovnictví) 

 

e)  Přírodní vědy, matematika a statistika (biologie, životní prostředí, chemie, 

fyzika, geografie, demografie) 

 

f)  Informační a komunikační technologie (ICT) 

 

g)  Technika, výroba a stavebnictví (inženýrství, strojírenství, elektronika, 

architektura) 

 

h)  Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství (zahradnictví) 

 

i)  Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky (stomatologie, 

farmacie) 

 

j)  Služby (kadeřnictví, hotelnictví, sport, turismus, hygiena, ochrana a bezpečnost, 

vojsko, obrana, policie, doprava) 

 

k) jiné: ……………………………………………………………………………. 

 

 

45) Jaké je poštovní směrovací číslo (PSČ) Vašeho trvalého bydliště? 

 


