
Anketa zjišťující názory občanů Jílového u Prahy na životní prostředí 

ve městě 

V rámci programu Ekoškola se ve škole zabýváme i tématem prostředí. Zajímá nás nejen vnitřní prostředí 

školy, ale také prostředí v jejím okolí – tedy ve městě a v okolní krajině. V této souvislosti nás napadlo, že 

bychom se mohli pokusit získat reprezentativnější vzorek názorů na prostředí ve městě pomocí ankety 

mezi občany. Tuto anketu zorganizoval Ekotým v průběhu měsíce března 2017 a položil občanům 4 otázky, 

ke kterým mohli dostat prostřednictvím anketních lístků, jež rozšiřovali žáci všech ročníků školy nebo 

formou elektronického dotazníku na stránkách školy.  

V anketě Ekotým zjišťoval odpovědi na tyto 4 otázky: 

a. Které akce pořádané ve městě pro veřejnost (bez ohledu na to, kdo je pořádá) se vám hodně líbí – 

uveďte všechny, na které si vzpomenete. 

b. Co vám ve městě chybí k tomu, abyste byl/a spokojen/a? (akce, služby, …) 

c. Která 3 místa v Jílovém nebo v jeho nejbližším okolí považujete za nejhezčí? (pořadí 1. – 3.) 

d. Která 3 místa v Jílovém nebo v jeho nejbližším okolí považujete za nejošklivější? (pořadí 1. – 3.) 

 

Celkem se podařilo shromáždit odpovědi od 320 lidí (od 195 žen a od 125 mužů), v průběhu dubna je 

zpracovat a nyní nabízíme zjištěná fakta veřejnosti. Vzorek 320 lidí je poměrně velký a obsahuje názory 

různých věkových tříd, i když ne všechny jsou zastoupeny reprezentativním množstvím. Myslíme si proto, 

že se jedná o zajímavou studii názorů a postojů občanů města. 

Za nejhezčí místo považují občané Pepř, za nejošklivější bývalou nemocnici, za nejhezčí akci vánoční 

jarmark a trhy a nejvíce jim chybí koupaliště nebo bazén.  

Podrobné výsledky ankety je možno najít na webové adrese: http://anketajilove.unas.cz – jsou zde jednak 

tabulky se zpracovanými daty (podle různých hledisek), jednak zdůvodnění odpovědí, závěry i fotogalerie 

nejhezčích a nejošklivějších míst ve městě a okolí.  

http://anketajilove.unas.cz/

