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Příloha č. 1 

Dotazník - Atraktivity regionu Slovácko 

Dobrý den, 

jmenuji se Silvie Tvrdá a jsem studentkou Ekonomiky cestovního ruchu na VŠB-TU Ostrava. 

Tímto bych Vás chtěla požádat, abyste věnovali několik minut svého času a vyplnili 

následující dotazník. Dotazník je zaměřen na region Slovácko. Výsledky dotazníku budou 

sloužit pouze k zpracování mé bakalářské práce a zaručuji naprostou anonymitu. Děkuji za 

vyplnění. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Ve které věkové kategorii se nacházíte? 

a) do 26 (včetně) 

b) 27 – 40 

c) 41 – 50 

d) 51 – 60 

e) 60 a více 

 

3. Z kterého kraje pochází? 

a) Hlavní město Praha 

b) Středočeský kraj 

c) Jihočeský kraj 

d) Plzeňský kraj 

e) Karlovarský kraj 

f) Liberecký kraj 

g) Ústecký kraj 

h) Královehradecký kraj 

i) Pardubický kraj 

j) Kraj Vysočina 
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k) Jihomoravský kraj 

l) Olomoucký kraj 

m) Zlínský kraj 

n) Moravskoslezský kraj 

o) Nejste z České republiky 

 

4. Navštívil(a) jste již region Slovácko? 

a) ano, žiji zde 

b) ano, byl(a) jsem zde 1 – 2 krát 

c) ano, byl(a) jsem zde víckrát 

d) ne, ale plánuji navštívit 

e) ne, nenavštívil(a) 

 

5. Jakou délku pobytu preferujete? 

a) jednodenní 

b) víkendový 

c) týdenní 

d) déle 

 

6. S kým nejčastěji cestujete? 

a) s rodinou 

b) s přáteli 

c) sám/sama 

d) s partnerem 

 

7. Za jakým účelem jste navštívil(a) tento region? 

a) práce 

b) historické a kulturní památky 

c) vinařství 

d) wellness 

e) turistika 

f) kulturní akce 
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g) region jsem nenavštívil(a) 

 

8. Jaká kulturní akce/památka/ slavnost se Vám vybaví ve spojení s regionem Slovácko? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Navštívil(a) jste kulturní akci/památku/slavnost, kterou jste napsali v předchozí otázce? 

a) ano 

b) ne 

c) chystám se navštívit 

 

10. Co je podle Vás v regionu Slovácko nejzajímavější? 

a) kulturní/folklórní akce 

b) sportovní vyžití 

c) přírodní památky 

d) kulturní a historické památky 

e) vinařství 

 

11. Co je největším nedostatkem regionu Slovácko? 

a) doprava 

b) kvalita ubytování 

c) kvalita stravování 

d) kulturní akce 

e) nedostatek informací o regionu 

f) péče o památky 

 

12. Jaký dopravní prostředek preferujete? 

a) auto 

b) autobus 

c) vlak 

d) na kole 

e) pěšky 
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13. Jak moc je pro Vás region Slovácko atraktivní? 

a) velmi atraktivní 

b) atraktivní 

c) méně atraktivní 

d) neatraktivní 

e) je mi to jedno 

 

14. Navštívil(a) byste opět region Slovácko? 

a) ano, jsou zde zajímavé kulturní akce 

b) ano, jsou zde zajímavé památky 

c) ano, jiné 

d) ne 

 

 

 

 

 

 


