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Anotace
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ÚVOD

• Závěrečná práce se zabývá:

• náplní činnosti Odboru životního prostředí a obecného živnostenského úřadu 

v Horšovském Týně. 

• Hlavním cílem a podstatou práce:

• bylo zjistit za pomoci rozhovoru s vedoucí odboru Mgr. Janou Königsmarkovou,

jak úřad funguje a jaká je náplň činnosti odboru životního prostředí.

• Závěrečná práce je rozdělena na dvě části:

• Teoretická část se zabývá popisem pojmů ekologie, životní prostředí a popisem

náplně práce odboru životního prostředí.

• Praktická část práce se zaměřuje rozhovor, který se uskutečnil v rámci mé práce.



TEORETICKÁ ČÁST

• Ekologie

• vzájemné působení, které ovlivňují výskyt a množství organizmů.

• Životní prostředí

• životní prostředí je jednou z nejvyšších hodnot, kterou je třeba účinně chránit

nejen v zájmu jednotlivců, ale i v zájmu celého lidstva.

• Ekologie a životní prostředí

• jedná se o soubor všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, populaci

nebo živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu.



PRAKTICKÁ ČÁST

• Rozhovor: individuální rozhovor s vedoucí Odboru životního prostředí a obecného živnostenského

úřadu v Horšovském Týně, Mgr. Janou Königsmarkovou.

• 13 otázek

• Představte, prosím krátce váš odbor a jeho činnost.

• Čím se aktuálně zabýváte?

• Co vás na vaší práci nejvíce baví a co vás těší?

• Co vám naopak dělá největší starosti?

• Jak vnímáte město Horšovský Týn a jeho blízké okolí z hlediska životního prostředí (čistota,

hluk, prašnost, zeleň…)?

• Jaké vzdělání je potřeba pro výkon vašeho povolání?



PRAKTICKÁ ČÁST

• Jak hodně je tato práce náročná?

• Co ohrožuje nejvíce životní prostředí v naší zemi?

• Doporučíte, co by lidé měli dělat, aby se situace ohledně životního prostředí

a ekologie zlepšila?

• Co myslíte, že se se životním prostředím v budoucnu stane?

• Myslíte si, že jsou děti ve školách dostatečně vedené a připravované k ochraně

přírody a životního prostředí?

• Co vnímáte jako úplně nejtěžší, s čím jste se při vaší práci setkala?

• Baví vás vaše práce?



DĚKUJI ZA POZORNOST!
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