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K METODICE A ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU 

Metodika a parametry výzkumu 
 

název výzkumu Ekologické poradenství z pohledu občanů ČR 

zakázkové číslo DEMA / V*08-13 

charakter výzkumu reprezentativní 

typ výzkumu DEMA / STANDARD 

povaha výzkumu kvantitativní 

základní soubor populace ČR starší 18 let 

výběrový soubor 1 226 osob s charakteristikou základního souboru  

lokalita ČR, všechny kraje 

výběrová metoda kvótní  

kontrolované znaky pohlaví, věk, ekonomická aktivita, kraj, velikost místa bydliště 

sběr dat 7. 11. – 18. 11. 2008 

metoda sběru dat standardizované rozhovory tazatelů (proškolených spolupracovníků 
DEMA a. s.) podle dotazníku s náhodně oslovenými občany, kteří 
splňovali kvótní požadavky pro reprezentativnost výzkumu 

zpracování dat programem SPSS 

zpracování zprávy souborem programů Microsoft Office 

vydání zprávy 25. 11. 2008 

výstupy díl A: Základní výsledky výzkumu – komentář, grafy, doporučení 
díl B: Statistická analýza dat – tabulky 
díl K: Komparace základních dat 2005 / 2008 
díl P:  Prezentace v PowerPoint 

využití výzkumu  exkluzivní – výhradně pro objednatele výzkumu 

specifika  tento průzkum je součástí aktivit financovaných z Operačního 
programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu 

 
 

Zpracování dílu A zprávy 

díl A: Základní výsledky výzkumu 

� Výsledky jsou prezentovány v pořadí podle výzkumného schématu (viz strana 5). 
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Reprezentativnost výzkumu 
 

  
populace ČR 

18+ let 
výběrový soubor 

N = 1 226 
odchylka 

muži 48,3% 48,3% 0,0% pohlaví 

ženy 51,7% 51,7% 0,0% 

15 – 24 let 11,4% 11,3% –0,1% 

25 – 34 let 20,6% 20,4% –0,2% 

35 – 44 let 16,6% 17,3% +0,7% 

45 – 54 let 17,1% 16,8% –0,3% 

55 – 64 let 16,7% 16,6% –0,1% 

věk 

65 a více let 17,5% 17,7% +0,2% 

aktivní 55,4% 56,1% +0,7% ekonomická 
aktivita neaktivní 44,6% 43,9% –0,7% 

do 4 999 obyvatel 37,4% 39,1% +1,7% 

5 000 – 19 999 obyvatel 18,5% 16,6% –1,9% 

20 000 – 99 999 obyvatel 23,5% 22,6% –0,9% 

velikost místa 
bydliště 

100 000 a více obyvatel 20,7% 21,8% +1,1% 

Hlavní město Praha 11,9% 13,9% +2,0% 

Středočeský 11,3% 11,9% +0,6% 

Jihočeský 6,1% 6,4% +0,3% 

Plzeňský 5,4% 5,5% +0,1% 

Karlovarský 2,9% 2,8% –0,1% 

Ústecký 7,9% 7,3% –0,6% 

Liberecký 4,1% 3,7% –0,4% 

Královéhradecký 5,3% 4,2% –1,1% 

Pardubický 4,9% 5,0% +0,1% 

Vysočina 4,9% 5,0% +0,1% 

Jihomoravský 11,1% 10,8% –0,3% 

Olomoucký 6,2% 5,9% –0,3% 

Zlínský 5,7% 6,6% +0,9% 

kraj 

Moravskoslezský 12,1% 10,9% –1,2% 

 

Poznámky: 

1. Pokud součet procent v dané identifikační proměnné není 100% nebo součet odchylek 0%, pak je chyba 
způsobena zaokrouhlováním. 

2. Výběrový soubor byl sestaven na základě údajů z posledního sčítání lidu tak, aby reprezentoval populaci ČR 
starší 18 let. 

3. Při rozsahu výběrového souboru 1 226 dotázaných činí výběrová statistická chyba 2,8%. 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že výzkum lze považovat za plně reprezentativní. 
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Výzkumné schéma 
 

k o n t e x t  s  t é m a t i k o u  ž i v o t n í h o  p r o s tř e d í 

→→→→ celkový náhled 
na životní prostředí 

♦ celkový pohled obyvatel na životní prostředí v ČR 

♦ názor na změnu kvality životního prostředí v posledních dvou letech 
v ČR 

♦ celkový pohled obyvatel na životní prostředí v lokalitě bydliště 

♦ názor na změnu kvality životního prostředí v posledních dvou letech 
v místě bydliště: v čem zlepšení / v čem zhoršení 

→→→→ zájem o oblast 
životního prostředí ♦ celkový zájem o tématiku životního prostředí 

→→→→ potřeba řešit 
problém 

♦ deklarace předpokládaného chování v případě, že je poškozováno 
životní prostředí 

♦ potřebnost řešení problémů ohledně životního prostředí v rámci 
svého okolí: konkrétní problém a postup při jeho řešení 

k o n t e x t  s  e n v i r o n m e n t á l n í m  p o r a d e n s t v í m 

→→→→ povědomí a cíle 
♦ informovanost o existenci ekoporaden: zdroje informací a 

zaregistrované subjekty poskytující ekoporadenství 

♦ hlavní cíle ekoporadenství 

→→→→ typy poradenství, 
nástroje a produkty 

♦ typy poradenství podle způsobu kontaktu s klientem 

♦ nástroje a produkty umožňující kontakt s klientem 

→→→→ komunikace 
s ekoporadnou 

♦ preference způsobu komunikace s ekoporadnou 

♦ zkušenosti s ekoporadnou: spokojenost, kritika, doporučení 

♦ důvod nezájmu kontaktovat ekologickou poradnu 

→→→→ zájem o konkrétní 
tématiku 

♦ nakládání s komunálním odpadem; používání pracích a čisticích 
prostředků; znečištění okolí bydliště občanů; ekologické stavění; 
zahrádka bez chemie, ekologické hospodaření; co dělat, když někdo 
působí škody na životním prostředí; ušetření energií; ekologicky 
šetrné výrobky; kde zakoupit biopotraviny; legislativa 

→→→→ finance ♦ ochota občanů platit za ekoporadenství 

♦ podpora ekologického poradenství státem a EU 

k o n t e x t  s  e k o l o g i c k o u  o s vě t o u  a  v ý c h o v o u 

zá
kl

ad
ní

 v
ýs

le
dk

y 
vý

zk
um

u 

→→→→ ekologická 
osvěta a výchova 

♦ kampaň: sledovanost v tisku a na internetu  

♦ hodnocení vizuální podoby kampaně 

♦ povzbuzení zájmu o ekologické poradny 

♦ podpora ekologické výchovy a vzdělávání 

♦ povědomí o tzv. zeleném bankovnictví 

 �  

 resumé ♦ k metodice sociologického šetření 

♦ poznámky k základním zjištěním výzkumu 

 



 

 

 

Celkový náhled 
na životní prostředí 
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Průzkum, jehož závěrečná studie prezentuje hlavní data a poznatky, byl uskutečněn 
formou rozhovoru. Klíčovým momentem pro to, aby interview mezi tazatelem a respondentem 
probíhalo hladce a uvolněně, je volba vstupních otázek. Jejich cílem je vhodně navodit 
diskutované téma, vzbudit zájem a ochotu poskytnout názory pro výzkumné účely.  

V tomto případě byli dotazovaní občané nejprve požádáni, aby charakterizovali celkové 
životní prostředí jak v ČR, tak v lokalitě místa bydliště.  

 

Česká republika – země s čistým životním prostředím 

� Odpovědi na první rozhovorovou otázku, 
zda lze Českou republiku považovat za 
zemi s čistým životním prostředím, 
ukazují, že u široké veřejnosti viditelně 
převažuje pozitivní náhled (57%) nad 
negativním (37%). 

� Diference jsou patrné zejména při pohledu 
na umírněné varianty odpovědí. Podíl jasně 
souhlasného stanoviska „rozhodně ano“ je 
stejný (9%) jako kategorické „rozhodně 
ne“ (9%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Názory mužů a žen se téměř shodují. 

⇒⇒⇒⇒ Mladší a střední generace posuzuje 
celkové životní prostředí v ČR o něco 
pozitivněji (60% resp. 59%) než senioři 
(54%).  

⇒⇒⇒⇒ Vyšší vzdělání (s maturitou nebo 
vysokoškolské) nese s sebou mírně 
pozitivnější hodnocení (59%) než nižší 
vzdělání (55%). 

⇒⇒⇒⇒ Rozdílný pohled je podmíněn velikostí 
místa bydliště: Českou republiku 
považují za zemi s čistým životním 
prostředím nejčastěji obyvatelé menších 
měst s pěti až dvaceti tisíci obyvateli 
(65%, tzn. téměř dvě třetiny). Pokud 
jde o kritiku, nejčastěji ji vyslovují ti, 
kteří bydlí ve velkoměstech s více než 
sto tisíci obyvateli (44%, tzn. téměř 
každý druhý).  

Dobré životní prost ředí v ČR
neví
6%rozhodně 

ne
9%

spíše ano
48%

rozhodně 
ano
9%

spíše ne
28%

Dobré životní prost ředí v ČR
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35%

39%
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38%

37%

30%

34%
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7%
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V souvislosti s celkovým náhledem na životní prostředí v ČR byli dotazovaní občané 
požádáni, aby posoudili, zda a jakým směrem došlo ke změnám.  

 

Změna kvality životního prostředí v ČR 

� Občané ČR mají nejčastěji za to, že 
celkově se životní prostředí v tuzemsku 
v průběhu posledních dvou let nezměnilo 
(50%). 

⇒⇒⇒⇒ O neměnném stavu jsou častěji 
přesvědčeni: muži (52%); příslušníci 
mladší generace (54%); osoby 
s vysokoškolským vzděláním (57%); 
občané velkoměst nad sto tisíc obyvatel 
(54%) a z Jihomoravského kraje (60%). 
(Ekonomická aktivita a podnikání nediferencují.) 

� Více než každý čtvrtý občan je přesvědčen o zlepšení (27%). 

⇒⇒⇒⇒ Zlepšení vidí častěji: ženy (29%); lidé ze střední generace (30%); středoškolsky vzdělané 
osoby s maturitou (31%); ekonomicky aktivní (29%); soukromě nepodnikající (28%); 
občané bydlící ve větších městech s dvaceti až sto tisíci obyvateli (37%) a z Karlovarského 
kraje (56%). 

� Podle každého šestého naopak došlo ke zhoršení (16%). 

⇒⇒⇒⇒ O zhoršení hovoří častěji: senioři; starší 54 let (18%); podnikatelé (19%); občané z malých 
obcí (18%) na straně jedné a na straně druhé z velkoměst nad sto tisíc obyvatel (18%) a 
obyvatelé Pardubického kraje (31%). (Pohlaví, ekonomická aktivita a vzdělání 
nediferencují.) 

� Minimum neví, neumí posoudit (7%). 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Výrazná souvislost se ukazuje mezi zájmem o tématiku životního prostředí a hodnocením 
jeho změn. 

změna životního prostředí v ČR  

lepší stejné horší neví 

aktivně se podílí 49% 37% 14% 0% 

sleduje pozorně 37% 37% 24% 2% 

sleduje okrajově 26% 55% 15% 4% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 19% 48% 13% 20% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 

Změna životního prost ředí v ČR

lepší
27%

stejné
50%

horší
16%

neví
7%
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Rozhovor se i nadále věnoval celkové situaci a změnám životního prostředí, nyní však 
v lokalitě bydliště občanů. 

 

Bydliště – lokalita s čistým životním prostředím 

� Odpovědi na otázku, zda lze lokalitu, 
ve které občané bydlí, považovat za místo 
s čistým životním prostředím, ukazují, 
že u široké veřejnosti téměř dvojnásobně 
převažuje pozitivní náhled (63%) nad 
negativním (33%). 

� Diference jsou patrné nejen při pohledu na 
umírněné varianty odpovědí, ale i v případě 
výrazného souhlasu „rozhodně ano“ (14%) 
oproti kategorickému „rozhodně ne“ (8%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Názory mužů a žen se téměř shodují. 

⇒⇒⇒⇒ Není rozhodující, zda se jedná 
o mladší, střední či seniorskou 
generaci. 

⇒⇒⇒⇒ Z hlediska vzdělání se zřetelněji 
projevuje negativní hodnocení u osob 
s vyšším vzděláním a nevyhraněnost 
u osob s nižším vzděláním. Podíl 
kladných odpovědí je u obou kategorií 
nejen převažující, ale i shodný.  

⇒⇒⇒⇒ Markantně rozdílný pohled na životní 
prostředí tam, kde občané žijí, 
je podmíněn velikostí místa bydliště: 
zatímco v malých, středních i větších 
městech převažuje spokojenost nad 
nespokojeností (nejvýrazněji ve středně 
velkých městech s pěti až dvaceti tisíci 
obyvateli, 73%!), v případě velkoměst 
nad sto tisíc obyvatel je tomu obráceně 
(více než polovina občanů se vyslovuje 
kriticky, 55%!). 

Dobré životní prost ředí v lokalit ě
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V souvislosti s celkovým náhledem na životní prostředí v lokalitě bydliště byli dotazovaní 
občané požádáni, aby posoudili, zda a jakým směrem došlo ke změnám.  

 

Změna kvality životního prostředí v lokalitě bydliště 

� Občané ČR mají nejčastěji za to, 
že v jejich lokalitě se životní prostředí 
v průběhu posledních dvou let nezměnilo 
(53%).  

⇒⇒⇒⇒ O neměnném stavu jsou častěji 
přesvědčeni muži (56%), příslušníci 
mladší generace (56%), osoby 
s vysokoškolským vzděláním (57%), 
občané z měst s více než dvaceti tisíci 
obyvateli (59%) a z Ústeckého kraje 
(61%). (Vzdělání, ekonomická aktivita a podnikání nediferencují.) 

� Téměř každý čtvrtý občan je přesvědčen o zlepšení (23%). 

⇒⇒⇒⇒ Zlepšení vidí častěji lidé ze střední (24%) a seniorské generace (23%), podnikatelé (26%), 
občané bydlící ve středně velkých městech s pěti až dvaceti tisíci obyvateli (27%) 
a z Karlovarského kraje (56%). (Pohlaví, vzdělání a ekonomická aktivita nediferencují.) 

� Podle každého šestého naopak došlo ke zhoršení (17%).  

⇒⇒⇒⇒ O zhoršení hovoří častěji ženy (19%), střední generace (19%), osoby s vysokoškolským 
vzděláním (19%), podnikatelé (19%), občané z velkoměst nad sto tisíc obyvatel (22%) 
a obyvatelé Pardubického kraje (26%). (Pohlaví a ekonomická aktivita nediferencují.) 

� Minimum neví, neumí posoudit (7%).  
 
 

⇒⇒⇒⇒ Výrazná souvislost se ukazuje mezi zájmem o tématiku životního prostředí a hodnocením 
jeho změn. 

změna životního prostředí v lokalitě  

lepší stejné horší neví 

aktivně se podílí 51% 21% 26% 2% 

sleduje pozorně 32% 36% 27% 5% 

sleduje okrajově 21% 57% 17% 5% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 13% 65% 5% 17% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 

Změna životního prost ředí v lokalit ě

lepší
23%

stejné
53%

horší
17%
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Konkrétní zlepšení životního prostředí v místě bydliště 

� Zhruba každý čtvrtý občan (23%) nejenže 
zaznamenal pozitivní změnu ohledně 
životního prostředí v lokalitě svého 
bydliště, ale také dovede vyjmenovat 
konkrétní věc či opatření, které se do této 
změny promítají nejvíce.  

� Pochvala veřejnosti se nejčastěji týkala 
oblasti péče o zeleň a problematiky 
komunálního odpadu.  

 
 
 

zeleň 25%  

▪ byly zasazeny stromy, keře a květiny 
▪ dbá se o údržbu zelených ploch a vzhled veřejných prostranství  
▪ lépe se pečuje o porosty a seká se tráva 
▪ rekonstruují a obnovují se parky; žije v nich více ptáků; veverek  

odpad 23% 

▪ je podporováno třídění odpadu 
▪ byly rozmístěny kontejnery a nádoby na směsný i separovaný odpad; 

zvýšil se jejich počet; značení 
▪ pravidelně nebo častěji se odváží odpad; zlepšily se svozové služby  
▪ byl vybudován sběrný dvůr 
▪ ubylo černých skládek; zmizely černé skládky 
▪ je více odpadkových košů; objevily se koše pro psí exkrementy  

voda 18% 
▪ byla vybudována čistička odpadních vod; kanalizace  
▪ čistí se rybníky; je čistší voda v potoce; v řece 

čistota 12% 
▪ více pozornosti se věnuje čistotě a úklidu ulic i veřejných prostranství 
▪ vybudovala se tzv. „psí louka“ pro venčení psů 

výstavba 11% ▪ opravují se chodníky a silnice; budují se nové přístupové cesty 

relaxace 6% 

▪ budují se nová nebo rekonstruují dosavadní sportoviště  
▪ zprovoznily se cyklotrasy a cyklostezky, zlepšilo se jejich značení  
▪ budují se nová nebo renovují dosavadní dětská hřiště; s bezpečnějším 

vybavením pro děti; oplocená – chráněná před psy 

vzduch 3% 
▪ je zde čistší vzduch; lépe se dýchá; nekouří tolik komíny 
▪ byla provedena plynofikace; ubylo průmyslových zplodin; byl zrušen 

provoz továren vypouštějících kouř 

chování lidí 1% ▪ lidé reagují na ekologickou osvětu  

doprava 1% ▪ vybudování obchvatu  

Změna životního prost ředí v lokalit ě

stejné
53%

horší
17%

lepší
23%

neví
7%
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Konkrétní zhoršení životního prostředí v místě bydliště 

� Každý šestý občan (17%) je nejen 
přesvědčen o tom, že se v jeho lokalitě 
zhoršilo životní prostředí, ale také dokáže 
vyjmenovat konkrétní překážku, která 
bránila během posledních dvou let tomu, 
aby se životní prostředí mohlo v místě jeho 
bydliště zlepšovat. 

� Nejčastější kritika se týká nárůstu 
automobilové dopravy, včetně problémů 
s tím spojených, a čistoty vody. 

 
 

doprava 38% 

▪ přibylo aut a s nimi hluk, emise, prach; je mnoho starých aut; značný, 
neúnosný a lidi obtěžující provoz; dopravní zácpy; kolapsy  

▪ průjezd aut a kamionů skrz obce a města; neexistence obchvatu nebo 
protahování termínů jeho výstavby 

▪ problémy s parkováním; auta parkují na nevhodných místech (kde se 
dá, často na trávnících a zelených plochách); při čekání mají 
zbytečně zapnuté motory 

voda 37% 

▪ jsou znečištěné potoky, řeky 
▪ pitná voda se používá všude (např. i k mytí aut; zalévání zahrad); 

havárie způsobují znečištění studní a pitné vody 
▪ nejsou peníze na kanalizaci; na čističky vody 
▪ koupaliště, přehrady, rybníky jsou znečištěné; plné sinic  

ovzduší 8% 

▪ lidé se vrátili od plynu a elektřiny zpět k tuhým palivům; k lokálnímu 
topení; znovu topí uhlím; nepořádkem; odpadem; plasty; v podstatě 
vším, čím to jde; je více kouře; smogu; prachu viditelného i 
neviditelného 

zeleň 5% 
▪ ubývá zelených ploch; kácejí se stromy a nevysazují nové 
▪ na mnoha místech zůstává neposečená nebo hnijící tráva 

čistota 5% 
▪ nedostatek úklidu; nepořádek v ulicích a na chodnících 
▪ povalující se papíry; plasty; odpadky – nikdo je neuklízí 

odpad 4% 
▪ odpadky okolo silnic, hlavně PET lahve, plasty a plechovky 
▪ vyvážení odpadu do lesa; černé skládky 
▪ odpad přivážený cizinci (na černé skládky nebo k likvidaci) 

výstavba 2% 
▪ staví se na úkor zeleně; průmyslové zóny; satelity u měst; výstavba 

ve městech na dosud zelených plochách 

chování lidí 1% ▪ lidé, co nedodržují čistotu a odhazují odpadky; vandalové; sprejeři 
 

Změna životního prost ředí v lokalit ě

lepší
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Zájem o oblast 
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Životní prostředí je součástí života každého občana bez ohledu na jeho sociálně 
demografickou či sociální podmíněnost. Na životní prostředí lze nahlížet z mnoha aspektů. 
Jedním z nich je ekologické poradenství. Jeho koncepce může být zaměřena na různé cílové 
skupiny. Nejširší z nich tvoří tzv. široká veřejnost. Jí byly určeny otázky mapující základní 
povědomí o existenci těchto poraden, aktivitách a službách s tím souvisejících. 

 

Celkový zájem o tématiku životního prostředí 

� Z obecného hlediska lze považovat 
tématiku životního prostředí za oblast 
vyvolávající poměrně značný zájem široké 
veřejnosti, byť mnohem častěji okrajový 
než detailní. Většina občanů si občas něco 
přečte nebo poslechne (62%). 

� Znatelně méně je těch, kteří pozorně 
sledují toto téma v tisku, televizi, rozhlasu 
či knihách (17%) nebo se aktivně podílejí 
na různých akcích, píšou články, působí ve 
sdružení, účastní se jednání, podepisují 
petice ap. (4%). 

� Každý šestý obyvatel České republiky starší 18 let (17%) se uvedeným tématem vůbec 
nezabývá. Říká, že v tom nevidí problém.  

 

⇒⇒⇒⇒ Celkově vzbuzuje 
oblast životního 
prostředí stejně 
často zájem u žen 
i mužů (83%). 
Muži však sledují 
toto téma o něco 
častěji pozorně, 
ženy zase okrajově. 

⇒⇒⇒⇒ Věk podmiňuje 
intenzitu zájmu jen 
mírně. Mladá 
generace o něco 
častěji než ostatní 
sleduje pozorně, co 
se děje okolo životního prostředí. Střední generace uvádí častěji zájem okrajový a pro 
seniory (pro 21%, tj. každého pátého!), je charakterističtější nezájem o dění v této oblasti.  

Zájem o tématiku životního prost ředí
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⇒⇒⇒⇒ Vzdělání hraje zásadní roli. Platí: čím má občan vyšší vzdělání, tím častěji projevuje nejen 
celkový, ale především soustředěný zájem o oblast životního prostředí.  

Naprostý nezájem o otázky týkající se životního prostředí vykazuje více než každý třetí 
občan se základním vzděláním (36%!), každý čtvrtý se vzděláním dalším bez maturity 
(27%!), ale jen 9% těch, kteří mají maturitu a 3% těch, co absolvovali vysokou školu. 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Rovněž vazba na podnikání má diferenciační vliv. Zájem podnikatelů o problematiku 
životního prostředí je výraznější (6% z nich se snaží být velmi aktivní a každý čtvrtý 
sleduje tuto tématiku pozorně) než u nepodnikající veřejnosti (téměř dvě třetiny projevují 
okrajový zájem a každého šestého to nezajímá vůbec). 
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Potřeba řešit problém 
 



   www.dema-praha.cz 
 

  EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  

  a. s. Potřeba řešit problém 
Michalská 12   reprezentativní výzkum v ČR 
Dům „U zlatého melounu“  1 226 dotázaných 18+ let 
110 00  Praha 1  sběr dat 7. 11. – 18. 11. 2008 

 

DEMA a. s. / V*08-13 / díl A strana 18 

Předcházející otázka mapovala tzv. pasivní zájem o dění v oblasti životního prostředí. 
Konkrétní postoj, vyžadující aktivitu, se však od obecného, nezávazného zájmu může lišit. Proto 
byla respondentům položena otázka navozující simulaci poměrně snadno představitelné situace, 
která se může odehrát v jejich okolí: „Co uděláte, když se dozvíte, že v okolí Vašeho bydliště 
někdo působí škody na životním prostředí – např. kácí vzrostlé stromy, zbavuje se nebezpečného 
odpadu, zamořuje okolí prachem, kouřem, hlukem apod.?“ 

 

Předpokládané chování v konkrétním případě 

� Většina občanů tvrdí, že se bude snažit 
hledat odpověď nebo vysvětlení (74%). 

� Každý čtvrtý říká, že nebude dělat nic 
(26%). 

 
 
 
 
 

Kdo chce být aktivní 

⇒⇒⇒⇒ Podíl aktivních osob je stejný v řadách 
mužů i žen.  

⇒⇒⇒⇒ Z hlediska věku by se nějakou aktivitu 
snažili vyvinout nejčastěji občané ve 
věku 45 – 54 let (79%, tzn. více než tři 
čtvrtiny), nejméně často mladí lidé ve 
věku 18 až 24 let (66%, tzn. dvě 
třetiny).  

⇒⇒⇒⇒ Vyšší vzdělání je spojeno s častější 
deklarací konkrétní aktivity, jejímž 
prostřednictvím by se občané snažili 
zaujmout konkrétní postoj, získat 
informace, najít vysvětlení nebo řešení 
v případě, že by se jim nelíbilo, jak se 
někdo chová vůči životnímu prostředí. 
Určitou aktivitu by totiž vyvinula více 
než polovina osob s nižším vzděláním 
(56%), přes dvě třetiny vyučených nebo 
bez maturity (69%) a naprostá většina 
těch, kteří absolvovali střední školu 
zakončenou maturitou nebo mají 
vysokoškolský diplom (81%). 

Jak zamezí p ůsobení škody
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Jaké aktivity jsou preferovány 

� Pokud by se občané dozvěděli, že se v jejich okolí děje něco, co se dotýká prostředí, ve 
kterém žijí (např. kácení vzrostlých stromů, zbavování se nebezpečného odpadu, zamořování 
okolí prachem, kouřem, hlukem apod.), směrovali by své dotazy nejčastěji (33%, tj. každý 
třetí občan) na příslušný městský nebo obecní úřad. Šli by se zeptat pracovníků tohoto úřadu, 
co to znamená a požadovali by od nich vysvětlení chystaného zásahu.  

⇒⇒⇒⇒ Na obecní či městské úřady by se častěji obrátili občané staršího věku, vyššího vzdělání, 
soukromě nepodnikající a také obyvatelé malých obcí / měst do pěti tisíc obyvatel (41%).  

� Každý sedmý občan (14%) by se v takovém případě obrátil rovnou na policii. 

⇒⇒⇒⇒ Hlášku pro policii by upřednostnili občané středního až staršího věku (45 až 64 let). Platí: 
čím je větší velikost místa bydliště, tím vyšší podíl tvoří ti, kteří by problém řešili 
prostřednictvím policie – v malých obcích / městech by takto postupoval každý jedenáctý 
(9%), ve středně velkých městech každý osmý (12%), ve větších městech každý šestý 
(16%), ve velkoměstech každý čtvrtý (24%) a v Praze každý třetí (32%) občan.  

� Celkem 21% občanů by se obrátilo na odbornou firmu. Častěji by šlo o vyhledání takové 
organizace, o které občané předpokládají, že se zabývá uvedenou záležitostí a tudíž může 
vyhovět žádosti občanů, aby v daném směru něco podnikla (14%), než o požádání odborníků 
o radu, jak mají občané sami dále postupovat (7%).  

⇒⇒⇒⇒ Vyšší vzdělání, zejména vysokoškolské, je spojeno s častější deklarací oslovení odborníků 
jak ohledně prosby, aby odborníci udělali něco na základě své kompetence, tak ohledně 
rady odborníka, co v daném ohledu mohou občané udělat sami. 

� Někteří občané (6%) by zvolili ještě jiný než výše uvedený postup, říkají: „využiji internet 
a obrátím se na ty, kteří by mohli poskytnout radu, kontakty, pomoc“; „půjdu přímo za těmi, 
co to provádějí a promluvím si s nimi, vyříkám si osobně a na místě; zeptám se proč 
a z jakých důvodů tak činí, případně jim vynadám nebo pohrozím zveřejněním“, využijí 
nějakého prostředníka: „ řeknu to někomu z rodiny, sousedům nebo známým“, eventuálně: 
„viditelně upozorní na problém; iniciují petici; zalarmují média; napíší do místního tisku“.  

Jak zamezí p ůsobení škody
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Podmíněnost názorů celkovým zájmem o životní prostředí  

Podrobnější analýza sdělených názorů ukazuje, že deklarované postoje jsou výrazně 
podmíněny tím, jak se občané celkově staví k problematice životního prostředí. Platí: čím je 
zájem o dění v oblasti životního prostředí, ekologie a udržitelného rozvoje větší, tím častější je 
ochota být na tomto poli, byť v různém směru, aktivní. Na druhé straně se potvrzuje, že nezájem 
o obecné záležitosti životního prostředí plodí apatii a lhostejnost i v konkrétních případech.  
 

jak zamezí působení škody  

zeptá se 
na 

obecním 
úřadě 

obrátí se 
na policii 

požádá 
o řešení 

odbornou 
orga-
nizaci 

poradí se 
s odbor-
nou orga-
nizací, co 
může u-

dělat sám 

bude 
postu-
povat 
jinak 

neudělá 
nic 

aktivně se podílí 37% 14% 21% 9% 7% 12% 

sleduje pozorně 44% 9% 23% 15% 3% 6% 

sleduje okrajově 34% 16% 13% 6% 7% 24% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 18% 14% 5% 2% 5% 56% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
 
 

Kdo se řadí mezi lhostejné 

⇒⇒⇒⇒ Podíl lhostejných mezi muži a ženami 
je na stejné výši.  

⇒⇒⇒⇒ Podle věku lze konstatovat, že apatií se 
vyznačují častěji mladší lidé než střední 
generace a senioři. Absolutní nezájem 
se v největší míře objevuje u mladých 
lidí ve věku 18 až 24 let (34%!).  

⇒⇒⇒⇒ Netečnost je příznačná pro čtyři občany 
z deseti se základním vzděláním 
(44%!), tři z deseti z řad vyučených 
a bez maturity (31%) a pro dva z deseti 
s vyšším vzděláním, tj. maturitou nebo 
vysokou školou (19%), což je 
dokladem toho, že lhostejnost má 
podhoubí v nevzdělanosti.  
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Co je důvodem lhostejnosti 

Jak bylo uvedeno výše (viz strana 18), každý čtvrtý občan ČR starší 18 let (26%) by 
v případě zjevného poškozování životního prostředí v jeho okolí neudělal vůbec nic. Aby bylo 
možno blíže rozkrýt tento deklarovaný postoj, byla respondentům položena doplňující otázka, 
zjišťující hlavní důvod jejich nečinnosti. Získané spontánní odpovědi byly obsahově utříděny do 
šesti skupin, označených klíčovými slovy (autentické odpovědi jsou v textu psány kurzívou).  

� Ukazuje se, že nejčastěji je lhostejnost vyvolána pocitem bezmoci (34%): „nemá to cenu; 
stejně to není nic platné; nic se nezmění; k žádné nápravě nedojde; nakonec zůstane vše při 
starém; odsune se to do ztracena; viník stejně nebude potrestán; je to zbytečné; není naděje 
na úspěch; já to nevyřeším; na mne by nikdo nedal; s tím nikdo nic neudělá, natož já; jsem 
malý pán; obyčejný člověk; bylo by to marné vynakládání sil; zbytečná námaha; mám špatné 
zkušenosti s lidmi i s institucemi; už jsem to zkusil, ale na moje připomínky nebyl dán zřetel; 
připadal jsem si jako hlupák; jako chudák; jako obtížný hmyz“. 

� Každý třetí občan, který nehodlá nic dělat, vyvstalou záležitost odosobňuje a kategoricky 
prohlašuje, že to není jeho problém (32%): „n ebudu si toho všímat – je to nevděčné; není to 
moje věc; nebudu si dělat problémy; snažím se vyhýbat konfliktům; chci mít svůj klid a soukromí; 
nestojím o zbytečné komplikace; byly by z toho jen nepříjemnosti; mrzutosti; chci mít dobré vztahy se 
sousedy; nepůsobit problémově; aby se to o mně nerozkřiklo; nechci vypadat jako udavač; jako 
potížista; to je starost jiných; politiků a těch nahoře, kteří o tom vědí a nedělají nic; ať se starají oni; 
nerad jednám s úřady; nebudu si dělat zle; nejsem za to placený; máme dost placených úředníků; 
to mají dělat státní úřady a orgány; to je záležitost obce / města“. 

� V rámci zdůvodnění se objevují i odpovědi, které vyjadřují jakési spolehnutí se na někoho 
jiného, svým způsobem nepřipouštějí neoprávněnost zásahu, tj. mají za to, že asi je důvod 
(2%): „asi je to nutné; potřebné; předpokládám, že to mají povolené; naplánované; někým 
schválené; bez souhlasu shora by to přece nemohli dělat; doufám, že dodržují zákonný 
postup; informovali příslušné úřady “. 

� Ostatní jen stručně konstatují nezájem (11%): „je mi to jedno; nezajímá mě to; jde to mimo 
mne“ nebo nedostatek času (11%): „jsem velmi zaneprázdněn; nemám čas někam chodit; 
zabývat se cizími starostmi“. 

� Ve spektru odpovědí, zdůvodňujících občanskou neangažovanost, se objevily, i když v menší 
míře, také obavy (4%): „nestojím o takové zviditelnění; mohlo by se vymstít; nikdy si nemohu 
být jistý, s kým mám tu čest; bojím se pomsty; nenechám se ničit těmi, kteří to dělají; mohl 
bych své dobře myšlené úmysly škaredě odnést; nemuselo by dojít jen na mne, ale třeba i na 
někoho z mé rodiny“. 

� Těch, kteří nezdůvodnili, proč by zůstali vůči poškozování životního prostředí zcela pasivní, 
bylo 6%. 
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Potřeba řešit konkrétní problém 

� Necelá čtvrtina obyvatel České republiky 
starších 18 let se již dostala do situace, kdy 
potřebovala řešit nějaké konkrétní 
problémy týkající se životního prostředí 
(22%). 

� Většina obyvatel takovou zkušenost nemá 
(78%). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Odpovědi mužů a žen jsou shodné. 

⇒⇒⇒⇒ Čím jsou občané starší, tím častěji se 
setkali s potřebou řešit záležitosti 
ohledně životního prostředí – jde o 
zkušenost každého sedmého příslušníka 
mladé generace do 34 let (15%), pětiny 
osob středního věku (21%) a více než 
čtvrtiny seniorů starších 55 let (28%).  

⇒⇒⇒⇒ Vzdělání se jeví jako výrazně 
diferenciační činitel. Platí: čím má 
občan vyšší vzdělání, tím častěji se již 
dostal do situace, kdy potřeboval řešit 
nějaký problém ohledně životního 
prostředí v jeho okolí. Zkušenosti 
tohoto typu má každý desátý občan se 
základním vzděláním (10%), ale téměř 
každý třetí, který vystudoval vysokou 
školu (30%). 

⇒⇒⇒⇒ Podnikatelé řešili uvedené problémy 
častěji (28%) než ostatní občané (21%). 

⇒⇒⇒⇒ Velikost místa bydliště není 
rozhodující.  

⇒⇒⇒⇒ Podmíněnost obecným zájmem 
o životní prostředí je opět markantní. 
Ti, kteří v obecné míře sledují dění 
v této oblasti, uvádějí mnohem častěji 
potřebnost řešit konkrétní situaci než ti, 
jejichž zájem o životní prostředí je 
méně intenzivní nebo nevýrazný. 
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Jaké problémy bylo třeba řešit 

� Pokud občané potřebovali řešit nějaký problém ohledně životního prostředí v rámci bydliště, 
pak se nejčastěji jednalo o záležitosti týkající se komunálního odpadu a kvality ovzduší.  

 

komunální 
odpad 

28%  

▪ skládka (černá; divoká; nelegální; v příkopě; u lesní studánky); 
poházené odpadky (na silnici; v objektu; na pozemku) 

▪ likvidace autobaterie; nebezpečný odpad; kontejnery na různé 
odpady (jejich přistavení; odvoz); popelnice (přeplněné; nepořádek; 
zapáchající) 

▪ vyvážení jímek; vypouštění septiků do přírody 

ovzduší 27% 

▪ pálení odpadu (plasty; guma; pneumatiky; lepenka; nebezpečný 
odpad; listí; tráva; seno); kouř (smrdutý, večerní, noční) z komínů 

▪ zápach (ze sousedního domu; z provozovny; z továrny; ze ZD) 
▪ prašnost (ze staveb; ze silnice; z pole); zametání ulic nasucho 
▪ emise (auta) 

zeleň 22% 
▪ kácení a poškozování stromů; prořezání křovin; převislé větve 
▪ neposekaná tráva; hnijící seno 

čistota 6% 
▪ nepořádek (v domě a jeho okolí; od dětí; po stavbě; rekonstrukci; od 

psů v okolí dětských hřišť); stékající bahno z polí  
▪ sprejeři; vandalové; bezdomovci  

hluk 5%  ▪ mládeže u domu; návštěvníků baru; diskotéky; u sousedů; z autodílny 

voda 4% ▪ znečištění potoka; řeky; rybníka; koupající se psi v koupališti; 

doprava 3% 
▪ svod automobilové, kamionové dopravy skrz ulici; obec; obchvat 
▪ parkování (na chodnících; na trávníku); nedostatek parkovacích míst 

výstavba 2% ▪ černá stavba; větrná elektrárna; petiční akce proti výstavbě; 

jiné 
problémy 

3% 
▪ různé – např. práškovací letadlo postříkalo zahrady a domy; alergie 

na pyl; měření radonu v domě; neobydlený neudržovaný dům 
ohrožoval bezpečnost chodců; vypadl pták z hnízda  

 
 

U koho občané hledali radu nebo pomoc 

� Občané řešili problém nejčastěji tak, že se obrátili se svým požadavkem nebo stížností na 
příslušný obecní nebo městský úřad či magistrát, jeho odbory a úředníky (45%).  

� Někteří se obraceli na policii (6%)  nebo na odbornou firmu (6%) , jiní požádali o pomoc své 
sousedy či známé (2%), rodinné příslušníky (1%), případně správce domu či bytové 
družstvo (2%). Byli však i tací, kteří rovnou zašli za pachatelem prohřešku a vše si s ním 
vyříkali (6%) anebo nežádali pomoc nikde a o nápravu se postarali sami (9%).  

� Každý čtvrtý (23%) nechtěl uvést, jak postupoval.  



 

 

 

Povědomí a cíle 
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Obecné povědomí o ekologické poradně 

� Každý pátý občan ČR starší 18 let ví, zná 
nebo slyšel o ekologické poradně (20%).  

� Většině to nic neříká (80%).  
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Informovanost mužů a žen je shodná.  

⇒⇒⇒⇒ Mladší a střední generace má častější 
povědomí o ekoporadně než senioři. 
K nejčastěji informovaným patří mladí 
lidé ve věku mezi 18 a 24 lety (26%, tj. 
každý čtvrtý). Nejslabší povědomí mají 
senioři starší 65 let (12%). 

⇒⇒⇒⇒ Existence ekoporadny je téměř 
trojnásobně častěji známa lidem 
s vyšším (28%) než nižším vzděláním 
(10%).  

⇒⇒⇒⇒ To, že existují ekoporadny, je nejčastěji 
známo obyvatelům velkoměst (28%); 
v Praze má tuto informaci každý třetí 
(34%).  

⇒⇒⇒⇒ Platí: čím je obecný zájem občana 
o tématiku životního prostředí 
intenzivnější, tím častější je také jeho 
povědomí o ekoporadně. Podíly 
kladných odpovědí jsou však nízké. To, 
že neinformovanost široké veřejnosti 
o existenci ekoporaden je značná, 
dokládá zjištění, že i každý druhý 
(53%!) z těch občanů, kteří se aktivně 
podílejí na dění v oblasti životního 
prostředí, nemá o existenci ekoporadny 
ponětí.  
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Respondentům, kteří uvedli, že vědí 
o existenci ekoporadny, byly určeny doplňující 
otázky, které mapovaly zdroje informací o 
ekoporadně a povědomí o jejím názvu. 

 

Zdroje informací 

� Občané se o ekologické poradně nejčastěji 
dozvídají přes média, hlavně z novin 
a časopisů (39%) nebo z televize (12%); 
viditelně méně často z vysílání rádia (2%), 
případně z letáků či prospektů (1%). 

� Každý šestý se dověděl o ekoporadně 
z internetu (18%). 

� Pro některé občany se stala zdrojem 
informací škola (7%), jiní se o ekoporadně 
dozvěděli od svých známých či sousedů 
(10%) nebo v práci od svých 
spolupracovníků (5%). 

� Jako informační zdroj sloužily v menší 
míře také výstavy a ekologicky zaměřené 
akce (2%) nebo odbory životního prostředí 
a úředníci státní správy (0,4%). 

� Někteří občané sice tvrdí, že o ekologické 
poradně určitě slyšeli, ale nedokázali si 
vybavit, kde nebo od koho to bylo (4%). 

 

Konkrétní subjekty 

� Pokud jde o konkrétní názvy ekoporaden, spektrum jmen je velmi roztříštěné. Více než 
dvakrát byly jmenovány pouze Toulcův dvůr , Veronica, Hnutí Duha, Chaloupky 
a EKOWATT .1 Nutno poznamenat, že v povědomí obyvatel jsou zapsány subjekty, o kterých 
občané vědí, že mají něco společného s ekologií, environmentalistikou nebo životním 
prostředím. Zda jde skutečně o ekoporadnu si nejsou všichni zcela jisti. 

� Že se ekoporadny zapsaly do povědomí zatím pouze v obecné rovině, dokumentuje vysoký 
podíl nekonkrétních odpovědí (63%), kdy dotázaní říkají: „vím, že existují, ale konkrétní 
jméno si nepamatuji; bylo to v televizi, ale jméno jsem zapomněl; nevím, jak se konkrétně 
nazývají; četl jsem to v novinách, ale konkrétní název si už nevybavím“. 

                                                           
1 Výčet všech názvů a konkrétních odpovědí, kterých bylo 27%, je uveden v dílu B zprávy, který obsahuje 
statistickou analýzu dat. 
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Pokud má ekoporadenství určené pro širokou veřejnost plnit svou roli, je třeba, aby občané 
nejen věděli, že existují subjekty, které ho poskytují, ale také měli dostatek základních informací 
ohledně nabízených služeb.  

Otázky byly pokládány pouze těm respondentům, kteří sdělili, že vědí o tom, že u nás 
existují subjekty orientované na poradenství v oblasti životního prostředí (viz strana 26). 

 

Bližší informovanost o ekoporadnách 

� Více než každý druhý občan 
(který je informovaný o existenci 
ekoporaden) uvádí, že ví, co je 
hlavním posláním ekoporaden, 
jaké služby a programy nabízejí 
(53%).  

� Každý druhý z informovaných 
prohlašuje, že ví, kde a jak lze 
získat reference o ekoporadnách 
(50%). 

� Rovněž každý druhý (49%) 
sděluje, že ví (nebo 
předpokládá), kde je nejbližší 
ekoporadna.  

� Informace o tom, na jaké klienty 
jsou ekoporadny zaměřeny, mají zhruba čtyři respondenti z deseti (46%).  

� Jakými kompetencemi jsou ekoporadny vybaveny je známo každému pátému (22%). 

� O finančních podmínkách, tzn. co je ekoporadnami poskytováno zadarmo a co za úhradu, má 
představu každý šestý (16%).  
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Bližší informovanost o ekoporadnách podle vzdělání a věku 

Vliv vzdělání na strukturu odpovědí je 
nesporný: 

⇒⇒⇒⇒ Čím mají občané vyšší vzdělání, tím 
častěji jsou informováni o všech 
výzkumem sledovaných aspektech, 
které charakterizují poslání a nabídku 
ekoporaden, jejich činnost a služby 
poskytované pro veřejnost. 

⇒⇒⇒⇒ U některých aspektů jsou názorové 
rozdíly diametrálně odlišné. Například 
pokud jde o povědomí o nabídce služeb 
nebo možnost získat reference, je podíl 
kladných odpovědí u vysokoškolsky 
vzdělaných lidí zhruba dvojnásobný 
oproti těm s nižším vzděláním. 
V případě finančních podmínek je tento 
rozdíl téměř trojnásobný.  

 

Z hlediska věku se sice také ukazují rozdíly, 
avšak nikoliv tak výrazné, jako v případě 
vzdělání:  

⇒⇒⇒⇒ Mladší a střední generace je 
informovanější než senioři. 

⇒⇒⇒⇒ Čím jsou lidé mladší, tím častěji 
sdělují, že vědí, jaké služby a programy 
ekoporadny nabízejí a kde lze o nich 
a jejich činnosti získat reference. 

⇒⇒⇒⇒ Vyšší podíly informovaných osob 
ohledně kompetencí ekoporaden 
a jejich klientely se objevují u kategorie 
občanů středního věku. 

⇒⇒⇒⇒ Nejméně (avšak z hlediska věku 
vyrovnaně) jsou respondenti 
informováni o tom, jaké služby 
poskytují ekoporadny zdarma a za co je 
nutné zaplatit.  
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Zaměření činnosti ekoporaden 

� Občané ČR mají nejčastěji (50%) 
za to, že ekoporadny by se měly 
soustředit hlavně na poskytnutí 
informací formou písemných 
informací, brožur, letáků, 
literatury, přednášek apod.  

⇒⇒⇒⇒ Preferují: ženy; senioři starší 
55 let; osoby s nižším 
vzděláním; lidé ze středních 
příjmových kategorií 
(z domácností od pěti do deseti tisíc tzv. čistého na jednoho člena měsíčně); soukromě 
nepodnikající; ti, co nikdy neřešili ekologické problémy v rámci svého okolí; ti, kteří 
nepracují s internetem. 

� Na druhé místo (17%) kladou vypracování posudku, tj. písemnou analýzu problémů klienta, 
včetně doporučení ekologicky vhodného chování.  

⇒⇒⇒⇒ Preferuje: mladší i střední generace; osoby s vyšším vzděláním; s vyššími příjmy 
(z domácností nad deset tisíc tzv. čistého na jednoho člena měsíčně); podnikatelé; ti, co již 
potřebovali řešit problémy ohledně životního prostředí ve svém okolí; uživatelé internetu.  

� Třetí místo zaujalo odborné a procesní poradenství, kdy se poradna stává jedním z partnerů 
projektu (14%). 

⇒⇒⇒⇒ Preferuje: mladší i střední generace; osoby s vyšším vzděláním; podnikatelé; uživatelé 
internetu; lidé s aktivním vztahem k problematice životního prostředí. 

� Předposlední místo (12%) získalo zprostředkování, tj. odkázání klienta, který se obrátí na 
ekoporadnu, na jiného odborníka z nabídky služeb. 

⇒⇒⇒⇒ Preferují: senioři starší 55 let; osoby s nižším vzděláním; lidé z domácností s nízkými 
příjmy (do pěti tisíc tzv. čistého na jednoho člena měsíčně); ti, kteří nepracují s internetem. 

� Na posledním stupni pomyslného žebříčku se umístilo manažerské vedení projektu, kdy 
poradna jako subjekt přebírá odpovědnost za řízení určitého projektu (7%).  

⇒⇒⇒⇒ Preferují: mladí občané ve věku 18 až 24 let; osoby s vyšším vzděláním (hlavně 
vysokoškolským); uživatelé internetu; lidé s aktivním vztahem k problematice životního 
prostředí. 
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Komunikace ekoporaden s veřejností 
Dotazovaným občanům byl předložen seznam devíti různých způsobů, kterými může 

ekologická poradna navazovat kontakt se širokou veřejností. Jejich úkolem bylo říci, který způsob 
komunikace považují za nejúčinnější. 

� Odpovědi ukazují, že komunikace přes telefon viditelně vítězí. Preferuje ji každý čtvrtý 
občan. Značnou důležitost přisuzují občané také možnosti kontaktovat poradnu osobně, a to 
v prostorách, které jsou pravidelně otevřeny pro veřejnost. 

 

1. 25%  zelený telefon 
▪ odpovědi a rady po telefonu 

⇒⇒⇒⇒ Preferují: ženy; střední generace 
a senioři; osoby s nižším vzděláním; 
soukromě nepodnikající. 

2. 20%  prostory a činnost 
▪ pravidelná otevírací doba 

pro veřejnost 

⇒⇒⇒⇒ Střední generace a senioři. 

3. 15%  zpravodaj 
▪ vydávání vlastního 

informačního zpravodaje 

⇒⇒⇒⇒ Ženy; senioři; osoby s nižším vzdě-
láním; soukromě nepodnikající; 
nevyužívající internet; s nižší mírou 
zájmu o životní prostředí. 

4. 13%  spolupráce s veřejnou správou 
▪ práce v komisích a výborech, 

při tvorbě strategických 
materiálů v oblasti životního 
prostředí 

⇒⇒⇒⇒ Střední generace; osoby s vyšším 
vzděláním; podnikatelé; ti, co již 
potřebovali řešit ekologické 
problémy; s aktivním zájmem 
o životní prostředí. 

5. 8%  kulaté stoly 
▪ pořádání přednášek a besed 

pro veřejnost 

⇒⇒⇒⇒ Senioři; osoby s nižším vzděláním. 

6. 7%  internet 
▪ prezentace činnosti na internetu 

⇒⇒⇒⇒ Muži; mladá generace; osoby 
s vyšším vzděláním. 

7. 6%  internet 
▪ odpovědi a rady přes internet 

⇒⇒⇒⇒ Mladá generace; osoby s vyšším 
vzděláním; podnikatelé. 

8. 3%  knihovna 
▪ půjčování informačních 

materiálů, literatury 

⇒⇒⇒⇒ Senioři. 

9. 3%  místní trhy 
▪ účast na trzích a jarmarcích 

⇒⇒⇒⇒ Mladá generace. 
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Preference způsobů komunikace s ekoporadnou 

� V případě, že by se občané 
rozhodli kontaktovat eko-
poradnu, zvolili by nejčastěji dva 
způsoby, a to buď osobní 
návštěvu (34%) nebo telefon 
(26%).  

� Pro e-mail by se rozhodlo 22% 
občanů a poštu (dopis) by 
upřednostnilo 5% občanů.  

� Ostatní by si hledali sami 
odpověď buď prohlížením 
internetových stránek (8%) nebo 
by čerpali informace z letáků, 
tisku, knih apod. (4%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Telefon by častěji vyhovoval ženám. Muži by spíše dali přednost elektronickému kontaktu 
s poradnou přes e-mail. Ostatní způsoby komunikace by muži a ženy využívali zhruba 
stejně často. 

⇒⇒⇒⇒ Čím jsou lidé mladší, tím častěji by se prostředníkem mezi nimi a poradnou stal internet 
(ať pro přímou komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo pro vyhledávání zde 
zveřejněných informací). Čím jsou starší, tím větší význam pro ně má telefon, osobní 
kontakt s pracovníky poradny, korespondence poštou nebo hledání odpovědi v tištěných 
materiálech (v novinách, časopisech, brožurách, letácích, literatuře apod.) 

 

preferovaný způsob komunikace  

osobní 
návštěva telefon e-mail 

odpověď 
by našel 

na 
internetu 

pošta 
odpověď 
by našel 
v tisku 

jiný 
způsob 

18 - 34 let 28% 18% 34% 14% 3% 3% 0% 

35 - 54 let 36% 28% 22% 7% 3% 3% 1% věk 

55 a více let 42% 31% 9% 3% 9% 5% 1% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
 

⇒⇒⇒⇒ Občané s nižším vzděláním preferují častěji telefon a osobní návštěvu. Lidé s vyšším 
vzděláním zase internet, zejména e-mail.  

⇒⇒⇒⇒ Totéž platí i pro podnikání. Zatímco pro nepodnikající část populace je podstatná možnost 
zajít do poradny osobně nebo se s ní zkontaktovat přes telefon, pro podnikatele nabývá na 
významu internet (hlavně možnost komunikovat přes e-mail). 
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Kontakt s poradnou 

� Jen minimum občanů bylo doposud 
s ekologickou poradnou v kontaktu (3%, 
z toho 1,5% pouze jednou, 1,5% vícekrát). 

⇒⇒⇒⇒ Mezi klienty se řadí 2% mužů a 4% 
žen. Obvykle vysokoškolského 
vzdělání (7%), z věkové kategorie mezi 
24 až 34 lety (9%) a s aktivním zájmem 
o životní prostředí. 

� Zájem navštívit ekologickou poradnu 
avizuje více než každý čtvrtý občan (29%).   

⇒⇒⇒⇒ Stejně často muži i ženy. Častěji mladší a střední generace (každý třetí) než senioři (každý 
čtvrtý). Téměř dvojnásobně častěji osoby s vyšším (každý třetí) než nižším vzděláním 
(každý pátý). Nejčastěji z velkoměst (každý třetí), podnikatelé (každý třetí) a občané, kteří 
již potřebovali ve svém okolí řešit problém ohledně životního prostředí (každý druhý!).  

� Těch, kteří říkají, že nevidí důvod, proč by měli poradnu navštívit, jsou dvě třetiny (68%).  

⇒⇒⇒⇒  Především senioři (tři čtvrtiny, 73%) a občané s nižším vzděláním (většina, 79%).   
 
 

Zkušenosti s poradnou 

� Naprostá většina klientů byla se službami ekologické poradny spokojena (94%). 

Obvykle proto, že jim poskytla cenné informace (sehnala kontakty, půjčila materiály, brožury, 
knihy nebo zákony), dala dobrou radu (co dělat dál, jak postupovat nebo kam zajít), případně 
zjednala nápravu (pomohla vyřešit problém, kvůli kterému se na ni občané obrátili). Ke 
spokojenosti přispěla i vstřícnost a celková ochota, se kterou se v poradně setkali.  

� Minimum klientů bylo nespokojených (6%). 

Kritika z jejich strany se týkala hlavně nedostatečných kompetencí poradny pro vyřešení 
vyvstalých problémů.    

 
 

Doporučení pro ekologické poradny 

� Podle občanů, kteří mají zkušenosti s ekoporadnou, by bylo žádoucí, aby došlo k většímu 
zviditelnění těchto subjektů, především k intenzivnější propagaci jejich činnosti a služeb, 
které nabízejí. Klienti považují za důležité, aby byla snadnější vyhledatelnost kontaktů na 
ekoporadny a rozšířila se jejich provozní doba pro veřejnost. Pokud jde o poradenství, říkají, 
že „ochota a vstřícnost nestačí“ , podstatné je mít dostatečné kompetence, zaručovat 
odbornost a profesionalitu poskytovaných služeb. 

Byl v kontaktu s poradnou
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Důvod nezájmu o ekologické poradenství 

Otázka byla položena volně, aby zachytila spontánní reakci široké veřejnosti. Získané 
odpovědi byly obsahově utříděny do osmi skupin, označených klíčovými slovy (autentické 
odpovědi jsou v textu psány kurzívou). 

� Ukazuje se, že nejčastěji je 
opomíjení ekologické poradny 
připisováno tomu, že lidé o ní 
nevědí (48%): „nemají ani 
tušení, že něco takového existuje; 
nemají informace – kde je, 
k čemu a komu slouží, jak ji 
kontaktovat; vůbec nevědí, že 
mají takovou možnost; scházejí 
jim reference“. 

� Jako druhý nejčastější aspekt 
podmiňující absenci kontaktu s 
ekologickou poradnou je 
vyzdvihován všeobecný 
nezájem a lhostejnost (25%): „lenost; pohodlnost; nevšímavost k životnímu prostředí; lidé 
raději zavřou oči; nevidí žádné problémy nebo je nechtějí vidět; je jim to jedno; nevšímají si, 
co se děje v jejich okolí; netečnost; nepřemýšlejí o tom; jsou pasivní; drží se hesla – co tě 
nepálí, nehas; jde jim jen o vlastní pohodlí; bojí se problémů; jsou laxní; nechtějí se 
zviditelňovat; nemají důvod být aktivní“. 

� Někteří občané si myslí, že obrátit se na ekologickou poradnu nemá smysl (11%): „je to 
na nic; boj s větrnými mlýny; ztráta času; k ničemu by to nebylo; jednání s úřady je 
komplikované, dlouhotrvající, na dlouhé lokty a stejně nevede k požadovanému výsledku; 
nelze věřit v účinnou pomoc; úspěch; nápravu; lidé vůči úřadům cítí bezmocnost a zbytečnost 
svého počínání; nevěří, že se tím někdo bude zabývat; jde o pocit marnosti, někdy i obav, že se 
jim někdo pomstí; že dojde k odplatě; že si přidělají problémy, které by jinak neměli“ .  

� Jiní říkají, že lidé nemají čas (4%) v důsledku „uspěchanosti doby, existenčních 
a pracovních problémů“ , mají jiné starosti než je životní prostředí (4%): „mají svých 
problémů dost; každý se stará o sebe, o rodinu, zdraví, práci, děti, jak se uživit“ ap., případně 
se obracejí přímo na úřady (2%): „chodí radši na úřad nebo na policii; znají tam 
úředníky“.  

� Těch, kteří vidí hlavní příčinu v osobách prezentujících ekologii, je 1%: „nedůvěřují 
ekologům, neboť se zprofanovali svým vystupováním; lidé ekology osobně neznají; jsou jim 
nesympatičtí; působí na ně agresivně; popudlivě; jejich rady považují za příliš teoretické“. 

 

Důvod nezájmu o ekologickou poradnu
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Nakládání s odpady  

� Naprostou většinu občanů ČR (83%) 
zajímá, jak lze naložit s odpady, které 
vznikají v domácnosti, v dílně apod. 

� Každého šestého občana to nezajímá 
(17%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: ženy; střední generace, 25 až 
34 letí (86%); osoby s vyšším 
vzděláním; lidé z větších měst mezi 
dvaceti a sto tisíci obyvateli. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: mužům 
(19%); mladé generaci, 18 – 24 letým 
(22%); osobám s nižším, hlavně 
základním vzděláním; lidem 
z velkoměst nad sto tisíc obyvatel. 

 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i jejich zájem, co dělat 
s komunálním odpadem.  

 
 

nakládání s odpady  

ano ne 

aktivně se podílí 98% 2% 

sleduje pozorně 95% 5% 

sleduje okrajově 85% 15% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 60% 40% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Používání prášků a čistidel  

� Šest občanů z deseti (60%) zajímá, jak 
používat prací a čisticí prostředky. 

� Více než třetinu populace to nezajímá 
(40%). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: ženy; střední generace; osoby 
s vyšším vzděláním; lidé ze středně 
velkých měst. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: 
mužům; mladé generaci i seniorské 
generaci; osobám s nižším, hlavně se 
základním vzděláním; lidem 
z velkoměst nad sto tisíc obyvatel. 

 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i jejich zájem o téma 
používání pracích a čisticích 
prostředků. 

 
 

používání prášků a čistidel  

ano ne 

aktivně se podílí 81% 19% 

sleduje pozorně 72% 28% 

sleduje okrajově 62% 38% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 37% 63% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Znečištění okolí  

� Sedm občanů z deseti (70%) zajímá, jaké 
je znečištění okolí jejich bydliště. 

� Téměř třetinu populace to nezajímá (30%). 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: střední generace; osoby 
s vyšším vzděláním; v podstatě bez 
rozdílu podle bydliště, vyjma 
velkoměst. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: mladé 
generaci 18 až 24letým (38%!); lidem 
se základním vzděláním (48%!). 

 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častěji projevují zájem o to, jaká je 
situace týkající se znečištění okolí 
jejich bydliště.  

 
 

znečištění okolí  

ano ne 

aktivně se podílí 93% 7% 

sleduje pozorně 90% 10% 

sleduje okrajově 72% 28% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 39% 61% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Ekologické stavění  

� Čtvrtinu občanů ČR (24%) zajímá, jak lze 
stavět ekologicky a co jsou pasivní domy. 

� Tři čtvrtiny populace to nezajímá (76%). 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: muži (31%!); mladší generace 
25 – 34 letí (51%); osoby s vyšším 
vzděláním; ze středně velkých měst 
a z velkoměst. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: ženám; 
seniorům nad 65 let (87%); osobám se 
základním vzděláním; lidem z větších 
měst mezi dvaceti a sto tisíci obyvateli. 

 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i jejich zájem o to, jak je 
možné stavět ekologicky. 

 
 

ekologické stavění  

ano ne 

aktivně se podílí 44% 56% 

sleduje pozorně 46% 54% 

sleduje okrajově 20% 80% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 9% 91% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Ekologické pěstování  

� Čtyři občany z deseti (42%) zajímá téma, 
týkající se zahrádky bez chemie, 
ekologického hospodaření na statku ap. 

� Více než polovinu populace to nezajímá 
(58%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: ženy; senioři starší 65 let 
(50%!); osoby s vyšším vzděláním; lidé 
z venkova a měst do pěti tisíc obyvatel. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: 
mužům; mladé generaci 18 až 24 letým 
(72%!); osobám s nižším, hlavně se 
základním vzděláním; lidem z větších 
měst a velkoměst. 

 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i jejich zájem o ekologické 
pěstování a hospodaření.  

 
 

ekologické pěstování  

ano ne 

aktivně se podílí 77% 23% 

sleduje pozorně 64% 36% 

sleduje okrajově 38% 62% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 23% 77% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Co s tím, kdo škodí prostředí  

� Šest občanů z deseti (60%) zajímá, co 
dělat, když někdo působí škody na 
životním prostředí. 

� Více než třetinu populace to nezajímá 
(40%). 

 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: mladá generace, 25 až 34 letí; 
bez rozdílu z jak velkého jsou města / 
obce. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: mladé 
generaci 18 až 24letým (48%!); 
s nižším, hlavně se základním 
vzděláním (61%!). 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i zájem o to, co dělat s těmi, 
kteří poškozují toto prostředí.  

 
 

co s tím, kdo škodí prostředí  

ano ne 

aktivně se podílí 84% 16% 

sleduje pozorně 87% 13% 

sleduje okrajově 61% 39% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 27% 73% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Šetření energií  

� Naprostou většinu občanů ČR (89%) 
zajímá, jak ušetřit energii. 

� Každého devátého občana to nezajímá 
(11%). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: střední generace; osoby 
s vyšším vzděláním; lidé z venkova 
a středně velkých měst. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: mladé 
generaci 18 až 24 letým (22%!); 
osobám s nižším, hlavně se základním 
vzděláním; obyvatelům velkoměst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Jak uspořit energii zajímá většinu 
občanů, tedy i těch, kteří obecně 
tematiku životního prostředí nestaví 
jako svoji prioritu. 

 
 

úspora energií  

ano ne 

aktivně se podílí 93% 7% 

sleduje pozorně 93% 7% 

sleduje okrajově 92% 8% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 72% 28% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Ekologicky šetrné výrobky  

� Šest občanů z deseti (60%) zajímá, co jsou 
to ekologicky šetrné výrobky. 

� Více než třetinu to nezajímá (40%). 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: ženy (65%!); střední generace, 
35 až 44 letí (66%); občané s vyšším 
vzděláním; bez podstatných rozdílů 
podle velikosti místa bydliště. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: 
mužům; seniorům; osobám s nižším, 
hlavně se základním vzděláním (69%!). 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i jejich zájem o to, co jsou 
ekologicky šetrné výrobky.  

 
 

ekologicky šetrné výrobky  

ano ne 

aktivně se podílí 84% 16% 

sleduje pozorně 85% 15% 

sleduje okrajově 62% 38% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 26% 74% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Možnost nákupu biopotravin  

� Více než třetinu občanů ČR (39%) zajímá, 
kde lze zakoupit biopotraviny. 

� Téměř dvě třetiny populace to nezajímá 
(61%). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: ženy (50%!); mladá generace, 
25 až 34 letí; osoby s vyšším 
vzděláním; lidé z velkoměst nad sto 
tisíc obyvatel. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: mužům 
(72%!); seniorům; osobám s nižším, 
hlavně se základním vzděláním; lidem 
z venkova a malých měst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Čím je celkový zájem občanů o otázky 
životního prostředí intenzivnější, tím 
častější je i zájem o biopotraviny.  

 
 

kde koupit biopotraviny  

ano ne 
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sleduje okrajově 39% 61% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 13% 87% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Legislativa  

� Čtvrtina občanů ČR (23%) se zajímá 
o legislativu, tj. o zákony, vyhlášky 
a informace právního typu. 

� Tři čtvrtiny populace to nezajímá (77%). 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Kdo se o téma zajímá častěji než 
ostatní: muži (28%!); střední generace, 
45 až 54 letí; osoby s vyšším 
vzděláním, hlavně vysokoškolským 
(37%!); lidé z velkoměst nad sto tisíc 
obyvatel. 

⇒⇒⇒⇒ Komu je téma častěji lhostejné: ženám 
(81%!); mladým 18 až 24 letým lidem 
a seniorům starším 65 let; osobám 
s nižším, hlavně se základním 
vzděláním (91%!); lidem z venkova 
a z větších měst. 

 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Intenzivnější zájem o životní prostředí 
(nejen těch, kteří jsou aktivní, ale i 
těch, kteří záležitosti sledují pozorně), 
podmiňuje i zájem o tematiku 
legislativy. 

 
 

legislativa  

ano ne 

aktivně se podílí 49% 51% 

sleduje pozorně 55% 45% 

sleduje okrajově 18% 82% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 6% 94% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
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Jiné téma 

� Minimum respondentů (4%) využilo 
možnost a uvedlo konkrétní ekologické 
téma, které je předmětem jejich zájmu. 

� Veškeré náměty byly obsahově utříděny do 
sedmi skupin a převedeny do otázek. 
Položené dotazy byly nejčastěji 
orientovány do oblasti energie, 
komunálního odpadu a zdravého života: 

 
 
 

ovzduší  
▪ Lze zakázat v zimě nechávat delší dobu nastartované auto? 
▪ Jaké důsledky má zvyšující se prašnost na zdraví obyvatel? 
▪ Když se staví obytné komplexy, provozy apod., je povinnost měřit prašnost a hluk, který je 

tím způsoben? Lze nějak odškodnit obyvatele, kteří bydlí v okolí? 
▪ Jak se bránit hluku z komunikací a dálnic?  
▪ Kdo rozhoduje o stavbě protihlukových zábran? Lze jejich stavbu nařídit?  
▪ Kolik postihů (pokud k nim došlo) bylo u nás uděleno za spalování neekologického odpadu? 
▪ Co se bude dělat s narůstajícím trendem návratu k topení uhlím (a vším, co je levné a hoří)? 

voda 
▪ Jaká je kvalita pitné vody u nás?  
▪ Kdo sleduje, jaká voda je prodávána v PET lahvích a jak se tyto láhve skladují? 
▪ Které vody lze označit za minerální? 
▪ Jaká je vyčerpanost přírodních zdrojů vody (podzemních) na našem území?  
▪ Nakolik u nás vysychají studny? Existuje nějaká mapa s postiženými oblastmi? 
▪ Jaké je znečištění spodních vod? 
▪ Kolik bylo u nás vážných havárií s vlivem na spodní vody?  

energie 
▪ Jaké jsou přírodní zdroje energie, jejich využitelnost a nákladnost využití? 
▪ Jsou nebo nejsou škodlivé větrníky? Kolik jich u nás je postaveno? O jakém počtu se 

uvažuje? A kde? 
▪ Kde se lze dozvědět o ekologickém vytápění? A o dotacích? 
▪ Co jsou to nízkoenergetické a co pasivní domy? 
▪ Bude podporováno větší využití sluneční energie v domácnostech a v průmyslu? 
▪ Plánují se u nás sluneční elektrárny? 
▪ Je možné si někde prohlédnout automobily na sluneční pohon? 

Jiné téma

ne
96%

ano
4%
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komunální odpad  
▪ Co se stane, až nebudou chtít výkupny dostatečně platit za odevzdaný odpad (např. vytříděný 

papír, kovy, hliník). Budou potom obce ochotny podporovat třídění odpadu (budovat sběrné 
dvory poskytovat slevu na popelnice těm, co třídí apod.)? 

▪ Co se děje s pneumatikami? Lze je nějak recyklovat? Je na to myšleno spolu se zákonem na 
povinnost používat zimní pneumatiky (díky kterému pneumatik přibude)? 

▪ Proč se nesbírají (nejsou kontejnery) plechovky (od piva, limonád apod.)? 
▪ Je lepší dát olej do směsného odpadu nebo do výlevky (při mytí nádobí)?  
▪ Jak se využívá teplo ze spaloven? 
▪ Proč nemá Praha povinnou vyhlášku pro připojení na kanalizaci? 
▪ Proč není více míst, kam lze odkládat vybité baterie? 

fauna  
▪ Jak se postupuje proti nárůstu počtu holubů ve městech? 
▪ Existuje seznam zvířat a živočichů, které lze chovat jen s povolením nebo vůbec? 
▪ Jaký je vliv psích výkalů na životní prostředí? Proč se postupuje proti majitelům psů tak 

laxně?  

zdravý život  
▪ Kde je u nás nejlepší životní prostředí? Podle čeho se měří? 
▪ Kolik kyslíku vytvoří jeden strom? Lze podle toho vytvořit ceník pokut využitelný v případě 

vykácení stromů nebo lesa? 
▪ Kde je možno získat informace nebo si zakoupit výrobky z biobavlny? 
▪ Kde lze zakoupit ekologickou kosmetiku?  
▪ Kdo vyrábí ekologické hygienické prostředky a pleny? Kde se dají koupit? 

ekoporadenství  
▪ Jaké náklady, kolik financí jde ročně do ekologického poradenství? 
▪ Nakolik je podporováno z fondů EU? 
▪ Jak je definováno, co je a co není ekoporadna? 
▪ Existuje kompletní seznam (třeba na internetu) všech ekologických poraden, včetně 

zkušeností klientů s jejich službami? 
▪ Jsou ekoporadny nějak prosíťovány? 
▪ Existují standardy, za co se připlácí (jako třeba ve zdravotnictví)? 
▪ Kde jsou k vidění ceníky?  

 



 

 

 

Finance 
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Ochota občanů platit za ekologické poradenství 

� Dvě třetiny občanů ČR (68%) vyžadují 
ekologické poradenství zdarma.  

� Každý třetí občan je ochoten připlácet za 
takové specializované služby (bude-li je 
potřebovat), které jsou nad rámec 
bezplatně poskytovaných základních 
informací (32%). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Názory mužů a žen jsou shodné. 

⇒⇒⇒⇒ Senioři častěji než ostatní vyžadují vše 
zdarma. 

⇒⇒⇒⇒ Čím je vzdělání občanů nižší, tím 
častěji zaznívá požadavek na 
poskytování bezplatného poradenství.  

⇒⇒⇒⇒ Výraznou roli hraje také výše čistého 
měsíčního příjmu na jednoho člena 
domácnosti. Dostávat informace 
zdarma požaduje nejen naprostá většina 
lidí s nižšími příjmy, ale i většina těch, 
kteří jsou finančně lépe situovaní (např. 
i 62% těch, kteří mají tzv. na jednu 
hlavu v domácnosti měsíčně více než 
patnáct tisíc korun čistého). 

⇒⇒⇒⇒ Proti jakékoliv finanční spoluúčasti se 
staví hlavně ti, kteří se vůbec 
nezajímají o dění v oblasti životního 
prostředí.  
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Podpora poradenství 

� Naprostá většina občanů (90%) si myslí, že 
by ekologické poradenství, vzdělávání 
a osvěta mělo být podporováno státem. 

� Každý desátý občan je proti (10%). 
 

⇒⇒⇒⇒ Názorové diference ze sociodemogra-
fického hlediska jsou minimální. Podíly 
souhlasných odpovědí oscilují vždy 
okolo 90%. Mírná názorová odlišnost 
existuje z hlediska vzdělání a příjmů, 
kde platí: čím má občan lépe finančně 
situovanou domácnost, tím je jeho 
souhlas se státní podporou zřetelnější. 

 

 

� Naprostá většina občanů (92%) si myslí, že 
by ekologické poradenství, vzdělávání 
a osvěta mělo být podporováno z fondů 
Evropské Unie (např. z Evropského 
sociálního fondu). 

� Každý třináctý občan je proti (8%). 
 

⇒⇒⇒⇒ Názorové diference ze sociodemogra-
fického hlediska jsou minimální. Podíly 
souhlasných odpovědí oscilují vždy 
okolo 92%. Mírná názorová odlišnost 
existuje z hlediska vzdělání a příjmů, 
kde platí: čím má občan lépe finančně 
situovanou domácnost, tím je jeho 
souhlas s podporou z fondů EU 
zřetelnější. 
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Informační kampaň v tisku 

� Každý osmý občan ČR (12%) zaregistroval 
kampaň, která v tisku upozorňovala občany 
na existenci ekoporaden.  

� Naprostá většina občanů (88%) o této 
kampani nic neví. 

 
 
 

⇒⇒⇒⇒  Informační kampaně o ekoporadnách 
v tisku si všimli: 

stejně často muži (12%) i ženy (12%);  

nejčastěji lidé ve věku mezi 25 až 44 
lety (15%); 

osoby s vyšším vzděláním (že v tisku 
probíhala kampaň o ekoporadnách 
ví 6% osob se základním vzděláním, 
ale 18% těch, kteří mají vysokoškolský 
diplom); 

uživatelé internetu, kteří jsou 
informováni více než dvojnásobně 
častěji (15%) než ostatní (6%).  
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Informační kampaň na internetu 

� Každý třináctý občan ČR (8%) 
zaregistroval kampaň, která na internetu 
upozorňovala občany na existenci 
ekoporaden.  

� Naprostá většina občanů (92%) o této 
kampani nic neví. 

 
 
 

⇒⇒⇒⇒  Informační kampaně o ekoporadnách 
na internetu si všimli: 

jen o něco častěji muži (9%) než ženy 
(6%); 
nejčastěji lidé ve věku mezi 18 až 24 
lety (16%!); 
osoby s vyšším vzděláním (že na 
internetu probíhala kampaň 
o ekoporadnách ví 5% osob se 
základním vzděláním, ale 17% těch, 
kteří mají vysokoškolský diplom); 
uživatelé internetu, kteří jsou 
informováni mnohonásobně častěji 
(12%) než ostatní (1%). 
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Podmíněnost povědomí o informační kampani obecným zájmem o tématiku životního prostředí 

⇒⇒⇒⇒ I přes to, že vyšší osobní aktivita a zájem o problematiku životního prostředí podmiňují 
častější informovanost občanů o uskutečněné informační kampani, hladina zcela 
neinformovaných občanů zůstala velmi vysoká.  

 

zaregistroval kampaň v tisku  

ano ne 

aktivně se podílí 28% 72% 

sleduje pozorně 26% 74% 

sleduje okrajově 9% 91% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 3% 97% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
 

⇒⇒⇒⇒ Výše uvedená podmíněnost platí i v případě internetové reklamy; podíl neinformovaných 
osob je však ještě vyšší než u tiskovin. 

 

zaregistroval kampaň na internetu  

ano ne 

aktivně se podílí 23% 77% 

sleduje pozorně 16% 84% 

sleduje okrajově 6% 94% 

zájem 
o tématiku 
životního 
prostředí nezajímá se 1% 99% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 
 
 

Hodnocení vizuální podoby kampaně 

Respondentům byly předloženy lístky s vizuální podobou (dva snímky) kampaně. Jejich 
úkolem bylo si materiály prohlédnout a jako ve škole oznámkovat, jak důvěryhodně na ně působí.  
 

 materiál č. 1 (žena s dítětem) materiál č. 2 (muž) 

známky 
1 
☺☺ 

2 
☺ 

3 
� 

4 
� 

5 
�� 

1 
☺☺ 

2 
☺ 

3 
� 

4 
� 

5 
�� 

 25% 37% 24% 10% 4% 16% 33% 31% 14% 5% 

průměrná 
známka 

2,30 2,58 

� Oba informační materiály byly, z hlediska důvěryhodnosti, hodnoceny mezi chvalitebnou 
a dobrou, přičemž vizualizace s obrázkem ženy s dítětem byla hodnocena o něco lépe (blížila 
se dvojce) než s obrázkem muže (blížila se trojce). 
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Do sféry ekologické výchovy, osvětových a informačních programů směřuje řada 
programů, orientuje se na ni grantová i dotační politika krajů, měst i ministerstva životního 
prostředí. Aby rozhodnutí, kam směrovat podporu, byla v souladu s názory široké veřejnosti, byla 
do průzkumu zařazena otázka mapující názory občanů na prioritu podpory konkrétních činností 
a aktivit. 

 

Podpora ekologické výchovy 

Respondentům bylo předloženo celkem osm možností. Jejich úkolem bylo vybrat takovou, 
která by měla být podporována nejvíce.  

� Z pohledu široké veřejnosti se jako prvořadá oblast, vyžadující si zvýšenou pozornost, jeví 
intenzivnější a kvalitnější informovanost o problematice životního prostředí v médiích, hlavně 
v televizi a v tisku (30%).  

Rovněž zcela zřetelná je deklarovaná důležitost podpory vzdělávacích ekologických programů 
pro školy (29%). 

⇒⇒⇒⇒ Mediální podporu vyzdvihují o něco častěji senioři, k podpoře ekologické osvěty a výuky 
se častěji kloní mladší a střední generace. 

� Každý šestý občan se domnívá, že prvořadou pozornost a podporu je třeba dávat 
předškolákům, vštěpovat jim informace a správné návyky, které budou formovat jejich další 
vztah k životnímu prostředí (12%). 

⇒⇒⇒⇒ K podpoře ekologické výchovy dětí v předškolním věku se častěji než ostatní kloní ženy 
a také ti občané, kteří se aktivně zajímají o tematiku životního prostředí. 

 

 podíl občanů, kteří 
tuto možnost zařadili 

jako prioritu 

informace pro veřejnost v tisku a televizi 30% 
kvalitní vzdělávací programy ve školách 29% 
podpora ekologického povědomí a správných návyků u předškoláků 12% 

péče o chráněná území, chráněné druhy rostlin a živočichů 12% 

kulturně vzdělávací zařízení jako jsou knihovny, muzea, zoologické 
a botanické zahrady, hvězdárny ap.  

6% 

střediska volného času a domy dětí a mládeže 4% 

nevládní, tzv. zeleně orientované organizace 4% 

vzdělávání dospělých, kurzy a přednášky 3% 
 

� Ostatní navrhované oblasti jsou z hlediska potřebnosti nutné podpory považovány za méně 
důležité, což podle veřejnosti platí zejména pro různé typy kulturně osvětových 
a vzdělávacích zařízení pro dospělé a mládež nebo pro neziskový sektor.  
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Jak povzbudit zájem o ekoporadny 

� Ohlasy dotazovaných občanů na předložené náměty podpory osvětových, informačních 
a propagačních aktivit o problematice životního prostředí nejsou spojeny s markantně 
vystupující preferencí. Podle občanů by byly všechny návrhy, vyjma informací na internetu, 
schopny vstupovat do povědomí široké veřejnosti.  

� Za nejúčinnější způsob občané 
sice označili v ětší propagaci 
ekologických aktivit pořádaných 
v lokalitě místa bydliště (uvedl 
více než každý čtvrtý, 27%), 
ale pozitivní odezvu přisuzují i 
klasickým reklamním kampaním 
v médiích (uvedl každý pátý, 
20%) nebo předávání cílených 
a konkrétní informací přímo do 
domovních schránek občanů 
(rovněž každý pátý). 

� Stejně častý efekt pro 
povzbuzení obecného zájmu o ekoporadny spojují občané se zapojením známých osobností ze 
světa hudby, divadla, sportu nebo vědy do kampaní o životním prostředí (14%), jako 
s motivačními soutěžemi určeným pro veřejnost (13%). 

� Viditelně menší očekávání (5%) pozitivního efektu při povzbuzování zájmu veřejnosti 
o životní prostředí je přisuzováno informacím zveřejňovaným na internetu (byť v přehledné 
formě). 

 

⇒⇒⇒⇒ Struktura odpovědí sice neukazuje diametrální názorové rozdíly, ale přesto signalizuje 
potřebnost respektovat různé cílové skupiny, respektive to, co považují za účinné pro 
povzbuzení zájmu o ekporadny a jejich služby (např. senioři upřednostňují informace do 
schránek, generace středního věku aktivity lokálního charakteru a mladí lidé umisťování 
informací na internet. 

 

co by povzbudilo zájem o poradny  
lokální 
propa-
gace 

klasické 
reklamní 
kampaně 

infor-
mace do 
schránek 

kampaně 
s osob-
nostmi 

motivační 
soutěže 

infor-
mace na 
internetu 

jiné 

18 - 34 let 24% 19% 17% 15% 14% 10% 1% 

35 - 54 let 32% 20% 17% 12% 13% 5% 1% věk 

55 a více let 27% 20% 24% 14% 12% 2% 1% 

Součet hodnot v každém řádku je 100%. 

Co by povzbudilo zájem o poradny

27%

20%

20%
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0% 10% 20% 30%

lokální propagace

klasické reklamní kampaně

informace do schránek

kampaně s osobnostmi

motivační soutěže

informace na internetu

jiné

 



   www.dema-praha.cz 
 

  EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  

  a. s. Ekologická osvěta a výchova 
Michalská 12   reprezentativní výzkum v ČR 
Dům „U zlatého melounu“  1 226 dotázaných 18+ let 
110 00  Praha 1  sběr dat 7. 11. – 18. 11. 2008 

 

DEMA a. s. / V*08-13 / díl A strana 58 

Zelené bankovnictví 

� Každý jedenáctý občan ČR (9%) ví, slyšel 
nebo četl o existenci tzv. zeleného 
bankovnictví.  

� Naprostá většina populace (91%) nemá 
ponětí, o co se jedná. 

 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ Muži jsou téměř dvojnásobně častěji 
informovaní (12%) než ženy (7%). 

⇒⇒⇒⇒ Čím jsou občané mladší, tím jsou také 
informovanější (jde o každého osmého 
z mladé generace, každého devátého 
středního věku a každého dvacátého 
seniora). 

⇒⇒⇒⇒ Vyšší vzdělání je spojeno s vyšší mírou 
informovanosti (především v řadách 
vysokoškolsky vzdělaných lidí, 16%!). 

⇒⇒⇒⇒ Podnikatelé jsou dvojnásobně častěji 
(18%!) informováni než nepodnikající 
část široké veřejnosti (8%). 

⇒⇒⇒⇒ Uživatelé internetu jsou trojnásobně 
častěji informováni (13%) než ti, kteří 
s internetem nepracují (4%). 

⇒⇒⇒⇒ Větší zájem o problematiku životního 
prostředí v obecné rovině nese s sebou 
častější informovanost také o zeleném 
bankovnictví. 
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K metodice sociologického šetření 

Jak a kde probíhal průzkum 

Výzkumnými otázkami byli osloveni občané starší 18 let trvale bydlící v lokalitě sběru dat. 
Průzkum byl uskutečněn na výběrovém souboru 1 226 osob na 164 dotazových místech (obcích 
a městech) všech regionů. Jeho metodika umožnila získat aktuální reprezentativní odraz mínění 
dospělé populace České republiky na téma ekologického poradenství.  
 

Ke sběru dat 

Sběr dat probíhal formou standardizovaného rozhovoru prováděného prostřednictvím 
tazatelů, tj. externích a proškolených spolupracovníků DEMA a. s. Šetření reprezentativního typu 
bylo termínově realizováno v průběhu měsíce listopadu 2008. Z hlediska šetřené problematiky to 
bylo v době, kdy nedošlo k žádnému zásadnímu dění nebo rozhodnutí (např. legislativnímu) 
ohledně politiky týkající se životního prostředí nebo k zásadním událostem, které by rušivě 
zasahovaly do této oblasti. Lze tudíž konstatovat, že sběr dat probíhal za standardních podmínek.  
 

K odezvě výzkumu 

Výzkum se vyznačoval minimálním procentem odmítnutí rozhovoru ze strany občanů, 
kteří byli požádáni o vyjádření svých názorů na předložené téma. Podle zpráv z průběhu 
dotazování, které vyplňují tazatelé a které jsou povinnou součástí metodického vyhodnocení 
každého průzkumu společnosti DEMA a. s., ke vstřícnému postoji respondentů přispělo zejména 
to, že předmětem dotazování bylo téma zajímavé a aktuální, kterým jsou záležitosti okolo 
životního prostředí, tzn. záležitosti dotýkající se prakticky všech občanů bez ohledu na to, v jaké 
životní situaci se nyní nacházejí nebo jak intenzivně jsou s tematikou spojeni (prakticky či 
teoreticky). Otázky s uvedeným námětem patří většinou k velmi komunikativním, což se 
potvrdilo i v tomto výzkumu. Dotazovaní občané vesměs hodnotili pokládané otázky jako věcné 
a cíleně orientované, i když (jak potvrdily i výsledky výzkumu) informovanost veřejnosti 
o ekoporadnách je prozatím nedostatečná a vlastní zkušenosti s ekoporadenstvím malé. 
Komentáře k výzkumu se tudíž buď týkaly právě této neznalosti, nebo širších záležitostí 
vztahujících se k životnímu prostředí (včetně poznámek o lhostejnosti, případně nešvarech, se 
kterými se občané setkávají konkrétně či zprostředkovaně).  
 

Zpracování výsledků 

Pro analýzu celkového názorového odrazu byly využity odpovědi dotazovaných osob na 
předložené otázky včetně těch, které se opíraly o spontánní výroky a také jejich poznámky 
a doprovodné komentáře, které tazatelé zaznamenávali po skončení rozhovoru do zpráv 
o průběhu dotazování.  

Výsledky sociologického šetření byly shrnuty do závěrečné zprávy s hlavními zjištěními 
v komentované a grafické podobě, doplněné samostatnou částí obsahující statistickou analýzu dat 
v tabulkách a komparační zprávou se základními výsledky těch otázek, které byly pokládány jako 
replika šetření z roku 2005. 
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K výzkumným zjištěním 

Analytická část výzkumu detailně rozebírá odpovědi na jednotlivé otázky pokládané 
v rámci rozhovoru. Cílem následujícího shrnutí není opakovat již sdělené a utříděné odpovědi, ale 
vyzdvihnout některé názorové trendy, které mohou být užitečné především pro komunikaci 
s těmi, kteří stojí na straně nabídky (ekoporadny) i poptávky (široká veřejnost). 
 
 

Celkový zájem o životní prostředí 

 Aktuální data potvrdila to, co se ukázalo být signifikantní nejen v průzkumu z roku 20052, 
ale i v jiných, na ekologické téma orientovaných průzkumech DEMA a. s. Z celkového hlediska 
sice široká veřejnost projevuje o životní prostředí zájem, obvykle však pouze okrajový 
a nesystematický. Občanů, kteří pozorně sledují, co se děje s podmínkami k životu a s prostředím 
okolo nich, je menšina. Těch, kteří jsou ochotni vystoupit z anonymity, být aktivní a angažovat se 
ve prospěch nejen obecních, úzce lokálních záležitostí, ale i ochrany přírodních zdrojů jako 
takových (důležitých ve své podstatě), je minimum. 

 Rekrutují se, což ve všech kapitolách předkládaných ve zprávě dokumentuje analýza 
získaných dat, evidentně častěji z řad osob vzdělaných, především vysokoškolsky. Stranou 
spojení člověka s přírodou, souvisejících problémů a jejich řešení zůstávají lidé s nízkým 
vzděláním. Ti se viditelně častěji o životní prostředí buď vůbec nezajímají a tvrdí, že v této 
oblasti nespatřují problém, nebo neumí zaujmout vlastní názorové stanovisko. 

 Výše uvedenou podmíněnost je zásadní zdůraznit proto, že intenzita zájmu o životní 
prostředí se stává jedním ze základních identifikačních znaků, jehož význam pro analýzu dat je 
mnohdy vyšší než hlavní sociodemografické charakteristiky obyvatelstva, například pohlaví nebo 
velikost místa bydliště. 

 Ukazuje se, že kombinace dostatečného vzdělání a obecného zájmu o životní prostředí 
formuje vztah k celé řadě společensko-přírodních okolností našeho života, tzn. i k ekologii, 
ekoporadnám a ekoporadenství, na které byl průzkum zaměřen. 
 
 

K ekoporadenství 
 I když se celkové povědomí veřejnosti v odstupu tří let posunulo mírně pozitivním 
směrem, přesto podíl těch občanů, kteří již o existenci ekoporadny slyšeli, dosahuje pouze 20%, 
což je každý pátý dospělý občan. Kontakt občan (klient) – ekoporadna, je poměrně vzácný. Podle 
průzkumu se jedná o 3% občanů (tzn. každý třicátý třetí obyvatel ČR). 

 Zdůraznit tuto skutečnost je důležité. Ukazuje se, že absence reálných zkušeností je 
jedním z limitních momentů dalšího rozvoje ekoporadenství. Převažujícími informačními zdroji 
o ekoporadnách jsou sice média, nicméně každý čtvrtý člověk, který poradnu zaregistroval, se o 
ní dozvěděl od svého okolí (sousedů, známých, spolupracovníků, spolužáků apod.). Síla haló 

                                                           
2 blíže viz díl K tohoto výzkumu – Komparace dat 2005 / 2008 



   www.dema-praha.cz 
 

  EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  

  a. s. Resumé 
Michalská 12   reprezentativní výzkum v ČR 
Dům „U zlatého melounu“  1 226 dotázaných 18+ let 
110 00  Praha 1  sběr dat 7. 11. – 18. 11. 2008 

 

DEMA a. s. / V*08-13 / díl A strana 62 

efektu je nejen v oblasti životního prostředí v naší společnosti velmi zažitá a její důležitost pro 
reference (které, jak je vidno z průzkumu, doposud scházejí), je nepopiratelná. 

 Z komentářů, které výzkum doprovázely, vyplývá, že si lidé neumí představit, co vlastně 
ekologické poradenství obnáší, a to jak po obsahové, odborné, či finanční stránce. K podpoře by 
bylo vhodné využít nejen referencí klientů, kteří se už byli o nějakém problému poradit, ale také 
součinnost institucí, na které se občané obrací v případě potřeby řešit nějaký problém, související 
se životním prostředím (například městský úřad, policie, některá ze zájmových organizací apod.). 
V ten okamžik je nutné, aby oslovený subjekt přesně věděl, kde se nejbližší ekoporadna nachází, 
a občana na ni nasměroval. 

 S tím souvisí i nutnost jasné, konkrétní a srozumitelné komunikace s občany ohledně 
provozu ekoporaden a to jak provozu virtuálního (služeb poskytovaných prostřednictvím 
internetu), tak „tváří v tvář“. Akcent na interaktivní online služby patří spolu s rozhodnutím dojít 
se v případě problému někam osobně poradit k preferovaným způsobům  jednání občanů v dnešní 
době. 

 Jedno z nejdůležitějších zjištění průzkumu odkrývá potenciál těch obyvatel, kteří říkají, že 
ekologickou poradnu sice dosud nenavštívili, ale měli by o to zájem a chtěli by vědět, co nabízí 
a s čím jim může poradit (více než čtvrtina!). 

 Podchytit tento zájem, „zaháčkovat“ potenciální zájemce a zároveň upevnit vztah s těmi, 
kteří už o ekoporadnách vědí, je možné v případě, že se občanům jasně sdělí: 

• kde přesně je nejbližší ekoporadna, kdy do ní mohou přijít a na koho se mohou obrátit 

• s jakým problémem mohou přijít, co všechno jim v ekoporadně pomohou vyřešit 

• zda dostanou základní informace zadarmo. 

 

Úspěšná informační a propagační strategie ekoporadenství musí být založena na zcela 
adresných informacích. Je důležité, aby si poté, co získají představu o ekoporadenství, „svou“ 
poradnu našli občané ze všech míst republiky, aby měli reálnou možnost ji využít a tudíž byli 
k jejímu využití ochotni. Proto je na místě doporučení: 

• zviditelnit subjekty, které jsou leadery v oblasti ekoporadenství a mají zkušenosti a svou 
klientelu 

• využít příkladů dobré praxe – konkrétně demonstrovat, čeho bylo s pomocí ekoporadny 
dosaženo 

• nabízet informace o celém spektru služeb včetně standardů, a o tom, co lze získat 
zadarmo a co za úplatu – a proč 

• v neposlední řadě monitorovat a tím ověřovat účinnost výše uvedených opatření – mít 
zpětnou vazbu od občanů a klientů. 


