
Dotazník ""Prieskum o použití strojov pri tvarovom opracovaní dreva""

Štatistiky respondentov :

Celkový počet respondentov 40
Muž 38
Žena 2
Priemerný vek 37.1 rokov

Zhrnutie výsledkov

1. Aký stroj z uvedených možností najčastejšie používate na tvarové opracovanie dreva (sochy)? Zostavte
poradie, 1 znamená najviac.

Umiestnenie Body
Motorovú pílu. 1 76

Uhlovú brúsku. 2 124

Mikrobrúsku . 3 219

Priamu brúsku. 4 253

Okružnú pílu (cirkulárku). 5 277

Pásovú brúsku. 6 286

Elektrické dláto. 7 291

Hobľovačku alebo zrovnávačku. 8 297

Pásovú pílu. 9 302

Frézu. 10 314

Točovku (sústruh). 11 334

Chvostovú pílu. 12 335

Umiestnenie ukazuje dôležitosť odpovede. Na najvyššom mieste sa nachádza najdôležitejšia odpoveď. Body
predstavujú súčet všetkých odpovedí na danú otázku. Najdôležitejšia odpoveď má najnižší počet bodov a 
najmenej dôležitá odpoveď má najvyšší počet bodov.

2. Ak ste absolventom školy výtvarného zamerania,ste presvedčený, že Vám škola dala dobrý základ pre výkon
profesionálnej praxe? (dobrovoľná otázka)

Áno, v dostatočnom rozsahu. 4 14.8%

Áno, ale s výraznými
nedostatkami.

1 3.7%

Áno, ale oveľa viac mi dala prax. 10 37%

Prax mi dala jednoznačne viac
ako škola.

10 37%

Škola mi na rozdiel od praxe
nedala nič.

2 7.4%
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3. Kto má najväčší vplyv na tvorbu vlastného úsudku  okrem výrobcu/predajcu? Vyberte odpoveď s ktorou sa
najviac stotožňujete.

Informácie z iných zdrojov
neberiem na vedomie, pretože
verím výhradne len výrobcovi a
predajcovi.

1 2.5%

Informácie z iných zdrojov
beriem na vedomie, ale nemajú
pre mňa podstatný význam.

2 5%

Informáciám z iných zdrojov
venujem dostatočnú pozornosť a
môžu ovplyvniť aj výsledný
názor.

10 25%



Informácie z iných zdrojov
považujem za veľmi dôležité a
určite majú vplyv na tvorbu
názoru.

18 45%

Informáciám iných dôverujem
podstatne viac, ako informáciám
predajcov a výrobcov.

4 10%

Zásadne neverím výrobcom a
predajcom a úsudok si robím na
základe iných informácií.

5 12.5%
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4. Stal sa Vám pri práci  úraz?

Áno. 22 55%

Nie. 18 45%
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5. Ak bola odpoveď v otázke č. 4  "Áno," aká časť tela bola poranená? (dobrovoľná otázka)

1) Prst pravej ruky.
2) Drobné poranenia na rukách
3) Ruka - Prsty,Noha -stehno,
4) ruka
5) ruka
6) Prsty na rukou
7) ruka
8) Noha popalena
9) tvár ruka noha
10) 1.pravá noha pod kolenem - při používání ruční teslice
  
 2.asi 3 cm řezná rána na levé ruce od sklouznutého dláta - husté dřevo a málo ostré dláto
  
 na šití v nemocnici
  
 3.zpětný vrh kusu dřeva z cirkulárky do břicha - naštěstí jen menší šok
  
 4.přimáčknutí palce u nohy špalkem špatně podloženým, slezl mi nehet
11) Oko
12) Rameno
13) oči,prsty na rukach
14) palec leve ruky
15) prsty na rukách
16) porezal som si nohu s motorovou pilou
17) palec pravé ruky, řezné rány od dlát, loket z otřesů, zánět spojivek oči
18) Prsty
19) prst a palec na ľavej ruke
20) prsty
21) Pravá ruka
22) Palec

6. Ak bola odpoveď v otázke č.4 "Áno" aká bola doba liečenia? (dobrovoľná otázka)

1) Niekoľko mesiacov (vrátane revízií a rehabilitácie)
2) 3 dni
3) 7-10,dní
4) 3 mesiace
5) 4 týždne
6) Žádná, pouze domácí léčení
7) 5 dní
8) Asi tzzden
9) cca týždeň



10) 1. + 2.  asi 14 dní 
  
 
  
 3. po čtvrt hodině v pořádku
  
 4.asi půl roku než mi narostl nový nehet
11) Tyzden
12) Asi dva tri tyzdne
13) par dni
14) 14 dni
15) maximálne dva týždne
16) jeden rok
17) 1měsíc
18) několik dní
19) týždeň
20) tyzden
21) 1 měsíc
22) Týždeň

7. Ak bola odpoveď v otázke č.4 "Áno", vznikli následkom úrazu trvalé následky a aké? (dobrovoľná otázka)

1) Trvalo poškodený kĺb tretieho prsta pravej ruky, podstatné zníženie hybnosti.
2) Nie
3) Starta citlivosti v palci na pravej ruke.Dôvod porušene šlachy a nervoveho zakončenia.
4) znižena hybnost prstu
5) nie
6) Jizva
7) nie
8) Nie
9) poškodený chrup, jazvy
10) bez trvalých následků
11) Ano, nikdy bez okuliarov.
12) Jazva
13) nie
14) bez trvalych nasledku
15) nie
16) tazko sa mi chody lebo som si to zarezal do kolena
17) deformace bříška prstu
18) Ne
19) nie
20) nie
21) Nie
22) jazva

8. Boli ste svedkom pracovného úrazu pri tvarovom opracovaní dreva?

Áno. 17 42.5%

Nie. 23 57.5%
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9. Ak sa Vám stal, alebo ste boli svedkom pracovného úrazu, čo bolo príčinou? (viacero odpovedí je možných)
(dobrovoľná otázka)

Chvíľkovou nepozornosťou. 11 28.2%

Práca pod vplyvom alkoholu,
omamných látok.

1 2.6%

Nepredvídateľnou okolnosťou
(vada materiálu, iný predmet
materiáli, napružený materiál).

9 23.1%

Zanedbaním bezpečnosti práce. 5 12.8%

Inou osobou. 2 5.1%



Nedodržaním návodu na použitie. 2 5.1%

Práca s poškodeným strojom,
alebo nástrojom.

1 2.6%

Práca v špecifických
podmienkach (dutina, zlá
pracovná poloha, vietor, mráz,
na slnku).

4 10.3%

Zlým zabezpečením zo strany
organizátora akcie, alebo
zamestnávateľa.

1 2.6%

Práca na stoličke, rebríku,
plošine, lešení.

2 5.1%

Iné 1 2.6%
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Iné odpovede:

dříve  nepoužíval boty s ocelovou špicí, pouze obyčejné pracovní-viz úraz č 4

10. Sú Vám známe prípady, kedy bola zranená, alebo ohrozená iná osoba? (napríklad vrhnutie odrezku k inej
osobe, uvoľnenie kotúča s opustením pracovnej zóny...) (viacero odpovedí je možných)

Áno, osobne sa mi to stalo. 10 21.7%

Áno, bol som svedkom takejto
situácie.

12 26.1%

Áno, mám takú informáciu z
iných zdrojov.

11 23.9%

Nie, nestal sa mi taký prípad ani
neregistrujem, že by sa niečo
také stalo.

13 28.3%
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11. Aký je váš vzťah k pracovným rizikám? Vyberte odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete:

Nepripúšťam, že by sa mi mohlo
niečo stať, dávam si pozor.

1 2.5%

Odporúčané ochranné
prostriedky sú zbytočné,
obmedzujú ma pri práci.

0 0%

Nech sa každý stará sám o seba a
mňa nechá na pokoji.

0 0%

Nepoužívam ochranné pomôcky,
pretože sa mi doteraz ešte nič
nestalo.

0 0%

Pri práci používam aspoň
základné ochranné pomôcky.

29 72.5%

Pri práci používam všetko, čo je
odporučené.

9 22.5%

Pri práci používam
nadštandardné ochranné
pomôcky.

1 2.5%
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12. Ak ste presvedčený, že to situácia vyžaduje, porušíte stanovené pravidlá? (príklady): (viacero odpovedí je
možných)

Pracujete bez krytov zariadení. 22 37.9%



Pracujete bez základnej ochrany
(oblečenie, okuliare, rukavice,
slúchadlá).

15 25.9%

Pracujete v nesprávnych
polohách.

15 25.9%

Iné 6 10.3%
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Iné odpovede:

Improvizujem

ked da ma nieco postrat tak sa posere

ako treba

pracujem ako sa má

nepracujem bez ochrany

nie

13. Aký je Váš postoj k vypracovaniu štandardov práce s motorovou pílou v umeleckých remeslách?

Je to veľmi potrebné. 19 47.5%

Je to síce potrebné, ale mám
obavy.

6 15%

Dobrý zámer, ale určite bude
mať zlé dopady.

10 25%

Prinesie to viac škody, ako
osohu.

2 5%

Je to úplne zbytočná vec. 3 7.5%
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14. Aj keď niektoré označenia píl spadajú pod inú značku, alebo sa vyrábajú v dvojnázvovom a farebnom
prevedení (napríklad Dolmar a Makita, Echo a Shindaiwa, Husqvarna a Jonsered), označte tie značky motorových
píl, ktoré aktuálne používate. (viacero odpovedí je možných) (dobrovoľná otázka)

Stihl 26 33.3%

Husqvarna 11 14.1%

Jonsered 3 3.8%

Dolmar 9 11.5%

Makita 11 14.1%

Echo 5 6.4%

Shindaiwa 0 0%

Oleo Mac 1 1.3%

Solo 1 1.3%

Hecht 1 1.3%

Einhel 2 2.6%

MC Culloch 0 0%

Homelite 1 1.3%

Poulan 1 1.3%

Rivall 0 0%

Hitachi 0 0%

Florabest 0 0%

Active 0 0%

Güde 1 1.3%

Partner 0 0%

Alko 0 0%



Stiga 0 0%

Valex 1 1.3%

Proteco 0 0%

Castor 0 0%

Fieldman 0 0%

GTM 1 1.3%

Iné 3 3.8%
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Iné odpovede:

Narex

používám elektrickou

Narex

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre
každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.


