
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: 

 

Dotazník k bakalářské práci na téma Zahrádkářské osady v ČR 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Pavlína Divínová a jsem studentkou oboru Demografie a sociální geografie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento dotazník slouží jako podklad pro mou 

bakalářskou práci na téma Zahrádkářské osady v ČR. Data v dotazníku jsou zcela anonymní a budou 

sloužit pouze k zmíněným účelům. 

V dotazníku zaškrtávejte vždy jen jednu nejvýstižnější odpověď, popřípadě dopište požadované. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

Zpracovatelka:         Za KSGRR PřF UK: 

Pavlína Divínová       doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

 

 

1. Myslíte si, že zájem o zahrádkaření v posledních letech upadá?  Ano  Ne 

 

2. Jak často v průměru svou zahrádku navštěvujete? 

a) V sezóně denně 

b) V sezóně alespoň 3x do týdne 

c) O víkendech 

d) Párkrát do měsíce 

 

3. S kým zahrádku nejčastěji navštěvujete? 

a) Sám 

b) S partnerem/partnerkou 

c) S dětmi/s vnuky 

d) Jiné (kamarádi,…): 

 

4.   Zahrádku máte 

a) U rodinného domu 

b) V zahrádkové osadě 

 



 

5. V případě, že nemáte zahrádku u domu, jak se na zahrádku dopravujete? 

a) Pěšky 

b) Na kole 

c) Na motorce 

d) Autem  

e) Jiný druh dopravy (MHD,…): 

 

6. Čemu se na zahrádce převážně věnujete? 

a) Zahrádkaření 

b) Kutilství 

c) Odpočinku 

d) Debatám se sousedy a známými 

 

7. V případě odpovědi na předchozí otázku ,,zahrádkaření“, odhadněte (v %), jak se věnujete 

jednotlivým činnostem a popřípadě vepište druhy, které pěstujete 

Pěstování zeleniny 

Druhy:  

Pěstování ovoce  

Druhy: 

Bylinky na čaj/koření 

Druhy: 

Okrasná zahrada 

 

8. Odhadněte, jaký podíl celkové spotřeby domácností tvoří produkty z Vaší zahrádky: 

a) Do 15 % 

b) 16 – 30 % 

c) 31 – 45 % 

d) více než 45 % 

 

9. Sklizenou úrodu 

a) Celou spotřebujete sami 

b) Část rozdáte rodině a známým 

c) Určitou část prodáte 

 

10. Vlastnický vztah 

a) V soukromém vlastnictví 

b) V pronájmu od:   

  soukromé osoby ČZS  zemědělské družstvo  jiné: 

   

 

 



 

11. Jak chcete zahrádku využít v budoucnu? (zaškrtněte odpověď a, b nebo c a potom jednu 

z nabízených možností) 

 

a) Zahrádkaření:  sám  potomci  

b) Rekreace:  sám   potomci  

c) Prodej  

 

 

12. Pohlaví:  Žena   Muž 

 

13. Věk 

a) Méně než 18 

b) 18 – 39 

c) 40 – 54 

d) 54 – 65 

e) 65+ 

 

14. Jste 

a) Student 

b) Zaměstnanec 

c) Soukromý podnikatel 

d) Nezaměstnaný 

e) Důchodce  

 

15. Průměrný měsíční příjem na jednu osobu ve společné domácnosti 

a) Méně než 6 999 Kč 

b) 7000 – 9 999 Kč 

c) 10 000 – 13 999 Kč 

d) 14 000 – 17 999 Kč 

e) 18 000+ Kč 

 

16. Stav 

a) Svobodný(á) 

b) Ženatý, vdaná 

c) Nesezdaný(á), v páru žijící 

d) Rozvedený(á) 

e) Ovdovělý(á) 

 

 

 

 



Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku. 

 

 

Kontaktní údaje v případě zájmu o výsledky výzkumu nebo v případě jakéhokoliv dotazu.  

 

Mail: pavlina.divinova@seznam.cz 

Adresa za KSGRR:    Albertov 6  

128 43, Praha 2 

 

mailto:pavlina.divinova@seznam.cz

