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Přílohy 
 

Příloha 1 Dotazník pro obyvatele obce Zvole 

 

Dotazník pro obyvatele obce Zvole 

(pro výzkumné potřeby bakalářské práce „Mladí lidé v suburbiu“) 

 

1. Jste: a) nově (nedávno) přistěhovalý  

      příp. jaké bylo Vaše původní bydliště?   ___________________ 

 b) obyvatel staré (původní) zástavby 

2. Jak dlouho zde bydlíte? _________ let 

3. Vlastníte řidičský průkaz?   a) ano  b) ne 

Pokud ano, máte k dispozici automobil pro svou vlastní potřebu?  

a) ano       b) občas, o auto se dělím        c) ne 

4. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu? 

a) každý den      b) 3-5x týdně c) 1-2x týdně       d) 1-3x měsíčně       e) nikdy 

5. Jak hodnotíte kvalitu, resp. dostupnost veřejné dopravy? A proč (důvod)?  

   (1- výborná, 5 – špatná)  

    a) počet spojů denně:  1  --  2  --  3  --  4  -- 5 

  ___________________________________________ 

    b) rozložení spojů během dne:  1  --  2  --  3  --  4  -- 5      

       ___________________________________________ 

6. Pokuste se, prosím, nastínit schéma Vašeho denního pohybu a typ aktivity dle dne v 

týdnu: 

    PO -  

 

    ÚT -  
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    ST -  

 

    ČT -  

 

    PÁ -  

 

    SO - 

 

    NE -  

7. Existují nějaká omezení ve Vašem denním pohybu (čas odjezdu posledního vlaku, 

autobusu) ?  

 Pokud ano, uveďte prosím jaká: 

__________________________________________________________ 

Jak tyto problémy související s omezeními řešíte? 

a) spolujízda  

b) delší pobyt v lokalitě předchozí aktivity (např. zůstane déle v Praze)   

c) jinak, prosím specifikujte: 

____________________________________________________________ 

 

Identifikační údaje: 

1. Pohlaví: a) muž  b) žena   2. Věk:     ______ 

3. Vzdělání: 

a) ZŠ   b) SŠ bez maturity     c) SŠ s maturitou    d) VŠ e) zatím žádné 

4. Ekonomická aktivita:   

a) student ZŠ          b) student SŠ  c) student VŠ  d) zaměstnanec  

e) nezaměstnaný     f) podnikatel  g) jiný …………  
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Příloha 2 Satelitní snímek obce v roce 2002 

 
Zdroj: www.mapy.cz
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Příloha 3 Satelitní snímek obce v roce 2006 

 
Zdroj: www.mapy.cz 
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Příloha 4 Územní plán obce Zvole (schválený 3. 5. 1996) 

 
Zdroj: Internetové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje 
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Příloha 5 Fotodokumentace 

 

Charakter nové výstavby 

 

Zdroj: autor 

 

Charakter původní zástavby 

 

Zdroj: autor 
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Autobusová zastávka 

 

Zdroj: autor 

 

Hřiště 

 

Zdroj: autor 
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Cukrárna s dětským hřištěm 

 

Zdroj: autor 

 

Soukromá školka „Akimova školička“ 

 

Zdroj: autor 
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Individuální výstavba na severním okraji obce 

 

Zdroj: autor 

 

Jihovýchodní okraj lokality Nová Zvole 

 

Zdroj: autor 
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Aktivity mladých lidí 

 

Zdroj: autor 

 

 

Zdroj: autor 

 


