
Příloha č. 1: Dotazník – Jaderná energetika a její vztah k přírodě a ke společnosti 

 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Věk 

a) Méně než 17 let 

b) 18 – 59 

c) Více než 60 let 

 

3. Dosažené vzdělání 

a) Základní 

b) Středoškolské 

c) Vysokoškolské 

 

4. Kraj 

 

5. Který způsob získávání energie má podle Vás v budoucnu v ČR největší 

potenciál? Energie z: 

a) Tepelné elektrárny 

b) Jaderné elektrárny 

c) Solární elektrárny 

d) Vodní elektrárny 

e) Větrné elektrárny 

f) Bioplynové stanice  

 

6. Z jak velké části se podle Vás podílí jaderná energetika na energetickém mixu 

v ČR? 

a) Méně než ¼ 

b) ½ - ¼ 

c) Více než ½ 

 



 

7. Jste pro rozvoj jaderné energetiky v ČR? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

8. Souhlasili byste s tím, kdyby veškerou energetickou spotřebu v České republice 

zajišťovaly pouze jaderné elektrárny? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

9. Byly byste proti výstavbě jaderné elektrárny v blízkosti Vašeho bydliště? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím   

 

10. V blízkosti které z elektráren byste dali přednost bydlení? 

a) Tepelné elektrárny 

b) Jaderné elektrárny 

c) Solární elektrárny 

d) Vodní elektrárny 

e) Větrné elektrárny 

f) Bioplynové stanice  

 

 

 

 



11. Myslíte si, že jaderné elektrárny negativně ohrožují životní prostředí? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

   

12. Kterou z následujících možností podle Vás jaderné elektrárny nejvíce ohrožují? 

a) Ovzduší 

b) Povrchové vody 

c) Spodní vody 

d) Rostliny a živočichy 

e) Žádná z uvedených možností 

 

13. Která z následujících elektráren má podle Vás nejvíce negativní vliv na životní 

prostředí? 

a) Tepelné elektrárny 

b) Jaderné elektrárny 

c) Solární elektrárny 

d) Vodní elektrárny 

e) Větrné elektrárny 

f) Bioplynové stanice 

  

14. Který způsob získávání energie je podle Vás nejšetrnější k životnímu prostředí? 

Energie z: 

a) Tepelné elektrárny 

b) Jaderné elektrárny 

c) Solární elektrárny 

d) Vodní elektrárny 

e) Větrné elektrárny 

f) Bioplynové stanice 

 

 

 



15. Souhlasíte s dostavbou bloků v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

16. Myslíte si, že jaderné elektrárny Temelín a Dukovany jsou dostatečně chráněny 

proti haváriím? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

17. Myslíte si, že je v České republice v současné době dostatečně vyřešena otázka, 

která se týká ukládání vyhořelého jaderného paliva? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

18. Vnímáte těžbu uranu v České republice jako ekonomicky přínosnou v porovnání 

s vlivem těžby na životní prostředí a náklady následné sanace? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 


