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I. ÚVOD A CÍLE VÝZKUMU 
 
 

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu marketingového 
průzkumu realizovaného v termínu od  26.6.2006 do 30.6.2006. 

Hlavním cílem průzkumu bylo identifikovat vnímání ekocenter v Ústeckém kraji cílovou 
skupinou živnostníků a zástupců podnikatelských subjektů. 

 
Cílem průzkumu bylo především: 
 
§ identifikovat názory respondentů na životní prostředí v celém Ústeckém kraji, 
§ identifikovat názory na životní prostředí v městě či místě působení firmy respondenta, 
§ identifikovat povědomí respondentů o EKOCENTRECH,  
§ identifikovat názory respondentů na EKOCENTRA, 
§ identifikovat ekologické aktivity, projekty nebo neziskové organizace, které jsou ze stran 

podnikatelských subjektů či živnostníků podporována. 
§ a celá řada dalších indikátorů. 
 
Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky 

jsou uváděny vyčerpávajícím způsobem v přehledné podobě grafů a tabulek.  
 

Za  řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

 
                  Mgr. Marián Svoboda 

                       ředitel společnosti 
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II. METODOLOGIE VÝZKUMU 
 
II.1. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ 

 
Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazování prostřednictvím 

dotazníku s otázkami. Při průzkumu byl uplatněn CATI přístup – telefonické interakce.  Telefonické 
interakce proběhly mezi školenými operátory společnosti AUGUR Consulting s.r.o. a kompetentními 
zástupci firem. Subjekty (respondenti) byli vybráni náhodným krokem z databáze podnikatelských 
subjektů a živnostníků v Ústeckém kraji. 
 
II.2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU  
 

Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 260 respondentů. Při analýze bylo statisticky 
pracováno se souborem 260 respondentů.  
 
II.3. STRUKTURA VZORKU  
 
 

 V absolutních 
číslech V % 

Živnostníci 119 45,8 
Podnikatelské subjekty 141 54,2 

Celkem 260 100,0 
Tabulka: AUGUR  Consulting 
 

 

Velikost subjektu  
(počet zaměstnanců) 

V absolutních 
číslech V % 

Do 10 zaměstnanců 159 61,2 
11 - 50 zaměstnanců 71 27,3 
51 -100 zaměstnanců 10 3,8 

101 a více zaměstnanců 9 3,5 
neuvedeno 11 4,2 

Celkem 260 100,0 
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III. ANALYTICKÁ ČÁST  
 
 
III.1. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 
 

Tři pětiny respondentů (59,3 %) hodnotí stav životního prostředí v Ústeckém kraji jako spíše 
nebo velmi dobrý. Třetina respondentů (35,2 %) však považuje stav životního prostředí v Ústeckém kraji 
za spíše nebo rozhodně špatný. Necelá desetina dotázaných neumí stav životního prostředí posoudit. 
Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.  
 
Na otázku odpovídalo  99,6 % dotázaných. 

Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím 
(stav ovzduší, vody, ochrana zeleně, ale také stupeň odpovědnosti občanů a firem 

za životní prostředí atd.)
Jak hodnotíte stav životního prostředí v celém Ústeckém 

kraji?Nevím, neumím 
to posoudit

7,7%

Rozhodně 
špatný stav

2,7%

Spíše dobrý stav
55,7%

Velmi dobrý stav
3,5%

Spíše špatný 
stav

30,4%

Graf: AUGUR Consulting

 
Když vezmete v úvahu 

všechny skutečnosti, které 
souvisí s životním prostředím 
(stav ovzduší, vody, ochrana 

zeleně, ale také stupeň 
odpovědnosti občanů a firem 
za životní prostředí atd.). Jak 

hodnotíte stav životního 
prostředí ve Ústeckém kraji? 

Velmi 
dobrý stav 

(v %) 

Spíše 
dobrý stav 

(v %) 

Spíše 
špatný 

stav 
(v %) 

Rozhodně 
špatný 

stav 
(v %) 

Nevím, 
neumím to 
posoudit 

(v %) 

Celkem 
(v %) 

Živnostníci 2,5 % 52,9 % 31,1 % 4,2 % 9,3 % 100,0 % 
Podnikatelské subjekty 4,3 % 58,2 % 29,8 % 1,4 % 6,3 % 100,0 % 
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III.1.1. Hlavní příčiny špatného životního prostředí v Ústeckém kraji z pohledu respondentů 
 

U skupiny respondentů, kteří hodnotí stav životního prostředí v Ústeckém kraji jako spíše nebo 
rozhodně špatný byla identifikována prostřednictvím volné otázky možná příčina špatného stavu. 
Nejčastěji respondenti spatřují příčinu špatného stavu životního prostředí v průmyslových podnicích, 
v neukázněnosti obyvatel a v automobilové dopravě. Podrobné výsledky po kategorizaci odpovědí 
dokumentuje následující tabulka. 
 
 

V čem spatřujete hlavní příčinu špatného životního 
prostředí v Ústeckém kraji? 

 

Na volnou otázku (otázka bez 
nabízených variant) odpovídalo pouze    

27,6 % respondentů. 
V % (validní procenta). 

Průmyslové podniky 22,2 

Neukázněnost obyvatel 20,0 

Automobilová doprava 18,9 

Špatné nakládání s odpady 8,9 

Černé skládky 7,8 

Topení tuhými palivy 5,6 

Nedostatek zeleně 4,4 

Těžební lokality 4,4 

Tepelné elektrárny 3,3 

Ostatní 
(zátěž z minulých let, špatná legislativa apod.) 4,5 

Celkem 100,0 
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III.2. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ NEBO MÍSTĚ PŮSOBENÍ 
FIRMY 
 

Téměř tři čtvrtiny dotázaných (73,8 %) hodnotí stav životního prostředí ve městě (obci), ve 
kterém působí jeho firma jako spíše nebo velmi dobrý. Téměř čtvrtina dotázaných (24,6 %) však hodnotí 
stav životního prostředí jako spíše nebo rozhodně špatný. Podrobně jsou výsledky uvedeny 
v následujícím grafu. 

 
Na otázku odpovídalo  99,6 % dotázaných. 

 

Jak hodnotíte stav životního prostředí ve městě nebo místě, 
ve kterém působí Vaše firma nebo kde vyvíjíte svou 

podnikatelskou činnost?

Nevím, neumím 
to posoudit

1,5%

Rozhodně 
špatný stav

3,1%

Spíše dobrý stav
59,6%

Velmi dobrý stav
14,2%

Spíše špatný 
stav

21,5%

Graf: AUGUR Consulting

 
 

Jak hodnotíte stav životního 
prostředí ve městě nebo 

místě, ve kterém působí Vaše 
firma nebo kde vyvíjíte svou 

podnikatelskou činnost? 

Velmi 
dobrý stav 

(v %) 

Spíše 
dobrý stav 

(v %) 

Spíše 
špatný 

stav 
(v %) 

Rozhodně 
špatný 

stav 
(v %) 

Nevím, 
neumím to 
posoudit 

(v %) 

Celkem 
(v %) 

Živnostníci 14,3 60,5 17,6 5,9 1,7 100,0 % 
Podnikatelské subjekty 14,2 58,9 24,8 0,7 1,4 100,0 % 
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III.2.1. Navrhované možnosti zlepšení stavu životního prostředí  
 

U skupiny respondentů, kteří hodnotí stav životního prostředí ve městě (obci) kde působí jejich 
firma jako spíše nebo rozhodně špatný byl identifikován prostřednictvím volné otázky způsob, jakým by 
se dal stav životního prostředí v daném městě (obci) zlepšit. Výsledky po kategorizaci odpovědí jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

 
 
 

Jakým způsobem by se případně, podle Vašeho 
názoru, tento špatný stav mohl zlepšit? 

Na volnou otázku (otázka bez 
nabízených variant) odpovídalo pouze   

21,8 % respondentů. 
V % (validní procenta). 

Ukázněnost občanů 22,7 

Omezení dopravy ve městech (obcích), obchvaty 22,7 

Vysazování zeleně 9,1 

Filtrační zařízení 9,1 

Redukce průmyslu 7,6 

Zákaz topení tuhými palivy, plasty nebo domovním 
odpadem 6,1 

Zlevnění ekologických paliv 6,1 

Třídění odpadu (popř. pokuty za nedodržování třídění) 4,5 

Osvěta občanů 3,0 

Eliminace chemiček 3,0 

Ostatní 6,1 

Celkem 100,0 
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III.3. IDENTIFIKACE SPONTÁNNÍHO POVĚDOMÍ RESPONDENTŮ O EKOCENTRECH 
 

Více než polovina respondentů (53,6 %) uvedly, že se s pojmy „EKOCENTRUM“ nebo 
„EKOCENTRA“ nikdy nesetkala. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

 
Na otázku odpovídalo  99,2 % dotázaných. 
 

Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název 
"EKOCENTRUM" nebo "EKOCENTRA"?

Nevím
2,7%

Ano, ale nejsem si 
zcela jist(a) v jaké 

souvislosti
31,3%

Ano, slyšel)a)
12,4%

Ne, neslyšel(a)
53,7%

Graf: AUGUR Consulting

 
 
 

Setkal(a) jste se někde 
nebo slyšel(a) jste již 

někdy název 
„EKOCENTRUM“ nebo 

„EKOCENTRA“? 

Ano, 
slyšel)a) 

(v %) 

Ano, , ale 
nejsem si 

zcela jist(a) 
kde nebo 

v jaké 
souvislosti to 

bylo (v %) 

Ne, 
neslyšel(a) 

(v %) 
Nevím 
(v %) 

Celkem 
(v %) 

Živnostníci 12,7 32,2 52,5 2,6 100,0 % 
Podnikatelské subjekty 12,1 30,5 54,6 2,8 100,0 % 
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III.3.1.  Identifikace souvislostí, při které se respondenti s pojmem EKOCENTRUM setkali 
 

U skupiny respondentů, které uvedly, že název „EKOCENTRUM“ nebo „EKOCENTRA“ slyšely 
byla identifikována prostřednictvím volné otázky spontánní souvislost s tímto názvem. Respondenti 
uvedly, že se s těmito pojmy setkaly především v médiích (televizi, rozhlase, tisku) nebo z internetu. 
Výsledky v následující tabulce jsou uvedeny po kategorizaci odpovědí. 

 

Kde nebo v jaké souvislosti jste se s EKOCENTRY 
setkal(a) nebo o nich slyšel(a)? 

 

Na volnou otázku (otázka bez 
nabízených variant) odpovídalo pouze  

10,7 % respondentů. 
V % (validní procenta). 

Z médií (televize, rozhlas, tisk) 42,1 
Z internetu 21,0 

Z vývěsky na magistrátu 15,8 
Z ekologických projektů 15,8 

Ostatní 
(ze studia na vysoké škole apod.) 5,3 

Celkem 100,0 
 
 
III.3.2. Hlavní náplň činnosti ekocenter z pohledu respondentů 

 
Pomocí volné otázky byla identifikována míra povědomí respondentů o náplni činnosti 

ekocenter. Respondenti nejčastěji uvádějí ekologii, péči o životní prostředí, zeleň, osvětovou a 
přednáškovou činnost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky po kategorizaci odpovědí. 

 

Jaká je podle Vás hlavní náplň činnosti EKOCENTER 
(čím se zabývají – co poskytují)? 

Na volnou otázku (otázka bez 
nabízených variant) odpovídalo 96,2 % 

respondentů. 
V % (validní procenta). 

Ekologie  
(včetně vypracování studií, vyhledávání ekologických bodů 

apod.) 
18,1 

Péče o životní prostředí, zeleň apod. 15,8 
Osvětová a přednášková činnost 13,6 

Poradenská činnost 12,8 
Likvidace odpadů 1,1 

Ostatní  
(rekultivace, hlídání dodržování norem, budování ekofarem 

apod.) 
2,4 

Neví 36,2 
Celkem 100,0 
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III.4. RELEVANTNOST - POTŘEBNOST EKOCENTER Z POHLEDU RESPONDENTŮ 
 

Více než tři čtvrtiny respondentů (79,2 %) se domnívají, že ekocentra mohou spíše nebo určitě 
napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji. Desetina respondentů 
(10,8 %) má opačný názor. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 
 
Na otázku odpovídalo  99,6 % dotázaných. 

Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit 
zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že 

jejich působení je zbytečné?

1,2%

9,6%

10,0%

38,8%

40,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ekocentra jsou rozhodně
zbytečná

Ekocentra jsou spíše
zbytečná

Nevím, neumím to
posoudit

Ekocentra mohou určitě
napomoci zkvalitňovat
životní prostředí v kraji

Ekocentra mohou spíše
napomoci zkvalitňovat
životní prostředí v kraji
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III.5. IDENTIFIKACE AKTIVIT, NA KTERÉ BY SE EKOCENTRA MĚLA ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM 
 

Respondentům byl nabídnut výčet aktivit ekocenter, ze kterých měly vybrat především ty 
aktivity, na které by se měla ekocentra zaměřit především, aby plnila svá poslání. Z následujícího grafu 
vyplývá, že by se měla ekocentra zaměřit především na poskytování informací prostřednictvím internetu 
a na zasílání informací e-mailem do firem, dále na tištěné letáky a informační materiály s ekologickou 
tématikou zasílané poštovní zásilkou. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 
 
Na otázku odpovídalo  78,9 % dotázaných. 

Na jaké aktivity by se měla EKOCENTRA, podle Vašeho názoru, zaměřit především, aby 
efektivně plnila svá poslání?

12,1%

12,3%

14,2%

23,5%

12,1%

9,5%

7,2%

6,3%

2,5%

0,3%

0,0% 10,0
%

20,0
%

30,0
%

40,0
%

50,0
%

60,0
%

70,0
%

80,0
%

90,0
%

100,0
%

Jiné aktivity

Workshoppy pro podnikatelské subjekty

Semináře a přednášky s ekologickou tématikou pro
zástupce podnikatelských subjektů

Osobní návštěvy pracovníků ekocenter ve firmách

Zelená informační telefonní linka

Kulturní - zábavné akce (pořady) pro zástupce firem a
podnikatelů s cílem podpořit ekologické myšleni

Prezentace a osvěta v místních periodikách

Vydávání specializovaného časopisu s ekologickou
tématikou zasílaného podnikatelských subjektům

Tištěné letáky a informační materiály s ekologickou
tématikou zasílané poštovní zásilkou

Www stránky s informacemi a e-mail informace s
ekologickou tématikou zasílané do firem

 
Do jiných aktivit patří: zaměřit se na běžnou populaci, více informací v médiích(TV, rádio) 



Závěrečná zpráva – Marketingový průzkum mezi podnikatelskými subjekty a živnostníky v Ústeckém kraji – 2006. 

AUGUR Consulting s.r.o. 13

III.6. IDENTIFIKACE PODPOROVANÝCH EKOLOGICKÝCH AKTIVIT, PROJEKTŮ NEBO 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 

Více než tři čtvrtiny respondentů (76,5 %) uvádí, že jejich firma nepodporuje žádným způsobem 
konkrétní ekologické aktivity. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 
 
Na otázku odpovídalo 96,5 % dotázaných. 
 

Podporujete Vy osobně nebo Vaše firma nějakým způsobem 
(např. finančně) konkrétní ekologické aktivity - projekty v 

rámci Ústeckého kraje

Neví
7,6%

Ano
15,9%

Ne
76,5% Graf: AUGUR Consulting
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III.6.1 Příčiny, které neumožňují ekologické aktivity podporovat 
 
U skupiny respondentů, které uvedly, že ekologické aktivity nepodporují, byly zjišťovány příčiny, 

který neumožňují konkrétním firmám tyto aktivity podporovat. Respondenti nejčastěji uvádí jako hlavní 
příčinu nedostatek financí, nezájem podporovat tyto aktivity a neinformovanost. Blíže graf. 
 
Na otázku odpovídalo  70, 5% dotázaných. 

V čem spatřujete hlavní příčiny, které Vám neumožňují, ekologické aktivity 
případně podporovat?

18,6%

35,1%

1,5%

2,5%

8,2%

8,8%

9,3%

16,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Nedůvěra

Odlišný předmět podnikání

Nedostatek času

Neoslovení žádnou
ekologickou institucí

Neví, nepřemýšlel(a) o tom

Neinformovanost

Nezájem podporavat tyto
aktivity

Nedostatek financí
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III.6.2 Podporované aktivity, projekty nebo neziskové organizace z oblasti ekologie  
 

U skupiny respondentů, kteří uvedli, že ekologické aktivity podporují, byly pomocí volné otázky 
identifikovány konkrétní aktivity, projekty nebo neziskové organizace, které jsou ze strany firem 
podporovány. Odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce. 

Jaké aktivity nebo projekty v oblasti ekologie 
podporujete? 

Na volnou otázku (otázka bez 
nabízených variant) odpovídalo pouze  

22,7 % respondentů. 
V % (validní procenta). 

Třídění, likvidace odpadu podle zákona 38,2 
Greenpeace 3,0 
Péče o zeleň 3,0 

Ostatní 
 (nabízí tepelná čerpadla, arnika, podpora psích útulků, médiální 
podpora, přátelé přírody, podpora obnovy životního prostředí po 

povodních, užívání ekologických prostředků atd.) 
27,9 

Neví 27,9 
Celkem 100,0 

 
Identifikace motivace podporování ekologických aktivit 
 

U respondentů, kteří uvedli, že podporují ekologické aktivity byl zjišťován důvod jejich motivace. 
Výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. 
 
Na otázku odpovídalo 10 dotázaných tj. 3,8 %. 

Proč jste se rozhodli podporovat aktivity v oblasti ekologie?

20,0%

80,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Podpora ekologických projektů je
forma kompenzace dopadů činnosti

naší firmy na životní prostředí

Ekologické projekty finančně
podporujeme z vlastního

přesvědčení - nejde nám o reklamu

Varianta odpovědi „hlavním důvodem je vytvoření pozitivní image a propagace firmy“ nebyla zaznamenána ani v jednom 
případě. 
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III.7. EKOLOGICKÉ AKTIVITY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA 
 
 

Dvě pětiny dotázaných (40,3 %) uvedly, že uvažují o tom, že by do budoucna spíše nebo 
rozhodně uvažovaly o podpoře ekologických projektů, aktivit. Více než třetina dotázaných (35 %) 
uvedla, že neuvažuje o budoucí podpoře ekologických projektů nebo aktivit na území Ústeckého kraje. 
Výsledky jsou podrobně uvedeny v následujícím grafu.  

 
Na otázku odpovídalo 99,6 % dotázaných. 
 

Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně 
podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty 

nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje?

Nevím, neumím to 
posoudit
24,6%Rozhodně ne

10,8%

Spíše ano
28,8%

Rozhodně ano
11,5%

Spíše ne
24,2%

Graf: AUGUR Consulting

 
 
 

Uvažujete o tom, že byste 
do budoucna případně 

podporovali (např. 
finančně) nějaké 

ekologické projekty nebo 
ekologické aktivity na 

územní Ústeckého kraje? 

Rozhodně 
ano  

(v %) 
Spíše ano 

(v %) 
Spíše ne 

(v %) 
Rozhodně 
ne (v %) 

Nevím, 
neumím to 
posoudit 

(v %) 

Celkem  
(v %) 

Živnostníci 8,4 % 30,3 % 29,4 % 15,1 % 16,8 % 100,0 % 
Podnikatelské subjekty 14,2 % 27,7 % 19,9 % 7,1 % 31,1 % 100,0 % 
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