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7 Přílohy 

7.1 Dotazník 

1. Jaké je Vaše pohlaví?  muž  žena 

 

2. Kolik je Vám let? ………….. let 

 

3. Jste vdaná/ženatý?  ano   ne 

 

4. Máte děti?   ano   ne 

 

5. Jste v současné době na mateřské/rodičovské dovolené?  ano   ne 

 

6. Jste v současné době v důchodu?     ano   ne 

 

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní     středoškolské   

 středoškolské s maturitou   vysokoškolské 

 

8. Jaký je typ Vašeho pobytu v oblasti Lipka, Michlova Huť? 

 trvalé bydliště 

 přechodné bydliště 

 víkendová chata 

jiný typ: ……………………………………………………………….. 

 

9. Jak dlouho v oblasti Lipka/Michlova Huť žijete/pobýváte? 

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

10. Jaké je Vaše zaměstnání? Jaké bylo Vaše zaměstnání před nástupem do 

důchodu? 

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

11. Jaké aktivity běžně vykonáváte ve svém volném čase? (prosím vypište):  

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

 

12.  Co si vybavíte pod pojmem příroda? (prosím vypište):  

………………………………………………………………………........................ 
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13. Jaké má podle Vás příroda vlastnosti? Jak byste ji popsali? Napište minimálně 3. 

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

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

14. Jaký je podle Vás největší současný problém související s přírodou v České 

republice? 

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

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

15. Máte vlastní zkušenost s nějakým programem či výukou zaměřenou na přírodu či její 

ochranu? 

 ano      ne  

Odpověď ano:  

O jakou akci konkrétně šlo? 

………………………………………………………………………………………. 

Kde a kdy probíhala?  

……………………………………………………………………………………….. 

7.2 Polostrukturovaný rozhovor 

1. Jak dlouho v oblasti Lipka/Michlova Huť žijete?  

Jak dlouho a jak často oblast Lipka/Michlova Huť navštěvujete? 

2. Proč žijete právě v této lokalitě? 

Proč jste se rozhodli pro víkendovou chatu právě v této lokalitě? 

3. Máte s touto lokalitou spojené nějaké výjimečné události, nebo vzpomínky? Můžete mi 

je přiblížit? 

4. Jaký je Váš vztah k lidem, kteří do této lokality jezdí na víkendové chaty? Máte mezi 

nimi přátele? 

Jaký je Váš vztah k lidem, kteří v této lokalitě trvale žijí? Máte mezi nimi přátele? 

5. Popište mi, Vaši představu místa či krajiny, ve které byste chtěli žít. V čem se hlavně 

liší od Vašeho současného místa bydliště? 

6. Co se Vám vybaví, když se řekne příroda? 
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7. Jaké vlastnosti jsou podle Vás charakteristické pro přírodu a proč? Jak byste ji 

popsal/a? 

8. Jak podle Vás lidé v dnešní době nejvíce využívají přírodu? Vidíte v tom nějaké riziko? 

A v čem je významná pro Vás? 

9. Myslíte si, že může mít Vaše zaměstnání nějaký (pozitivní či negativní) vliv na přírodu 

či podobu krajiny? Jaký? 

10. Myslíte, že ve svém volném čase vykonáváte činnostmi, které by mohli mít nějaký vliv 

na přírodu či podobu krajiny? O jaké aktivity se jedná? 

11. Máte vlastní zkušenost s nějakým programem či výukou zaměřenou na přírodu či její 

ochranu? Kde a jak probíhala? 

12. Snažili se Vám nějakým způsobem přiblížit přírodu i Vaši rodiče či prarodiče? Jakým? 

Děláte to i Vy v současné době se svými dětmi? Jak? 

13. Odkud získáváte informace o kvalitě životního prostředí a současném stavu přírody? 

14. Zajímáte se o světové (globální) problémy související s přírodou? Co podle Vás patří 

mezi největší ekologický problém?  

15. Jaký je podle Vás největší současný ekologický problém v České republice? Dle čeho 

soudíte?? 

16. Setkal/a jste se během Vašeho života s akcí, spolkem, sdružením či organizací, která by 

se zabývala ochranou přírody či stavem životního prostředí? Kde? Jaký to na Vás mělo 

dojem? 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

18. Jaké je Vaše zaměstnání?  

19. Jaké je Vaše pohlaví a věk? 

 


