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1. Jste muž nebo žena? 

a) žena 

b) muž 

2. Kolik je Vám let? 

a) 0-17 

b) 18-26 

c) 27-35 

d) 36-50 

e) 51 a více 

3. Jste…? 

a) student 

b) zaměstnaný 

c) nezaměstnaný 

d) senior 

e) jiný 

4. Ze kterého kraje pocházíte?  

- otevřená otázka, respondent vyplnil sám (text, odpověď) 

5. Navštívil/a jste někdy Zlínský kraj? 

a) ano 

b) ne 

6. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Zlínském kraji? 

a) bydlím zde 

b) turistika a sport 

c) rekreace 

d) návštěva kulturních památek, akcí 

e) návštěva rodiny, přátel 

f) studium, práce 

g) zdravotní problémy 

h) nákupy 

ch) jiný 



7. Co se Vám vybaví, když se řekne Zlínský kraj? 

a) Tomáš Baťa 

b) Zoo Lešná 

c) Květná zahrada v Kroměříži 

d) Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín 

e) Slavnosti vína Uherské Hradiště 

f) Barum Rally Zlín 

8. Navštívil/a jste z výše uvedených památek, akcí nějakou? Pokud ano, jakou? 

- otevřená otázka, respondent vyplnil sám (text, odpověď) 

9. Myslíte si, že jsou atraktivity Zlínského kraje dostatečně propagovány? 

a) ne 

b) ano 

10. Jestliže jste v otázce č. 9 odpověděl/a ne, zaklikněte prosím, jaký způsob propagace 

byste volil/a. 

a) internet 

b) billboardy 

c) tisk 

d) radio 

e) kampaně na podporu kraje 

f) televizní spoty 

11. Kde jste byl/a ubytována? 

a) u rodiny, známých, vlastní chata 

b) hotel 

c) penzion 

d) kemp, turistická ubytovna 

e) nebyl/a jsem zde ubytován/a 

12. Jaká byla nejdelší doba Vašeho pobytu? 

a) 1 – 3 dny 

b) 4 – 7 dnů 

c) 7 a více dnů 

d) žádná, bydlím zde 

13. Jaký dopravní prostředek jste použil/a, abyste se dopravil/a do Zlínského kraje? 

a) auto 

b) motocykl 



c) autobus 

d) vlak 

e) kolo 

14. Navštívil/a byste Zlínský kraj znovu? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) určitě ne 

 

 


