
Příloha č.1 
DOTAZNÍK 

 
Dobrý den do rukou se Vám dostává dotazník, který je předmětem mé bakalářské práce. 
Cílem je zjistit vztah široké veřejnosti k využívání technických památek. 
Dotazník je anonymní. 
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. 
Při vyplňování postupujte tak, že u otázky napíšete Vaši stručnou odpověď, nebo zakřížkujte 
jen jednu odpověď. 
 
Děkuji Vám za čas, který budete věnovat tomuto dotazníku. 
 
1.ČÁST: Zhodnocení stávající situace 

 
1. Navštěvujete památky? 

□ Ano 
□ Ne 
 

2. Co vám říká pojem technická památka? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Jaký je Váš vztah k technickým památkám? 

□ Kladný 
□ Spíše kladný 
□ Spíše záporný 
□ Záporný 
 

4. Znáte nějaké technické památky ve svém okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Jaká je úroveň technických památek ve vašem okolí? 

□ Dobrá 
□ Spíše dobrá 
□ Spíše špatná 
□ Špatná 

 
6. Na jaké úrovni jsou technické památky v současnosti? 

□ Výborné 
□ Dobré 
□ Dostatečné 
□ Nedostatečné 
 

7. Vytváří naše společnost dostatečný prostor pro využití technických památek? 
□ Rozhodně ano 
□ Spíše ano 
□ Spíše ne 
□ Vůbec ne 



8. Jaká je perspektiva technických památek v našem kraji? 
□ Dobrá 
□ Spíše dobrá 
□ Spíše špatná 
□ Špatná 

 
9. Jsou technické památky dostatečně využívány? 

□ Ano 
□ Ne 

 
10. Viděl jste, nebo jste si byl prohlédnou technickou památku? 

□ Ano 
□ Ne 

 
11. Která technická památka v Ostravě a okolí Vás nejvíce zaujala? 

□ hornické muzeum OKD 
□ Důl Michal 
□ Oblast Vítkovic 
□ Jiná památka. Název _______________________________ 

 
12. Jaká je dostupnost technických památek. 

□ Výborná 
□ Dobrá 
□ Dostatečná 
□ Špatná 

 
13. Na jaké úrovni je zajištěna prohlídka technických památek. 

□ Na vysoké 
□ Na dobré 
□ Na nízké 
□ Na špatné 
 

14. Na jaké úrovni je  informovanost o možnosti prohlídky technických památek. 
□ Na vysoké 
□ Dobré 
□ Dostačující 
□ Nedostačující 

 
15.  Jsou přijatelné vstupní ceny prohlídek? 

□ Ano 
□ Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ČÁST: Pohled do budoucna 
 
    V této části Vás žádám o doplnění stručných odpovědí, dle vlastního názoru. 
 

1. Myslíte si,že technické památky mají  budoucnost v cestovním ruchu? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Podporujete vytváření technických památek ve vašem okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Jaký dopravní prostředek využíváte k návštěvě nejen technických památek? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Jakou úlohu pro Vás hraje dostupnost památek? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Jste spokojen s úrovní technických památek na našem území. Pokud ne, co by jste 

změnili. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. Mate dostatečný přístup k informacím při návštěvě památky. Pokud ne, co by jste 

očekával. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. V jaké formě upřednostňujete zdroj informací.(např. psané, mluvené nebo 

interaktivní) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Jaké pojetí prohlídek je pro Vás přitažlivé. Co se týká stylu prezentace. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9. Je pro Vás zajímavá možnost praktického či manuálního vyzkoušení technických 

památek. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10.  V čem je dle vašeho názoru přínos technických památek, a co od nich očekáváte. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 



11. Máte zájem o rozvoj technických památek ve vašem okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
12. Kdyby jste mohl(a) v otázce technický památek něco změnit, co by to bylo. (Uveďte 

jeden příklad, který je pro Vás nejpodstatnější). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. Kolik jste ochotni utratit při návštěvě památky. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
14. Jaké doprovodné akce uvítáte při návštěvě technické památky? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
15. Myslíte si, že provozovatelé památek si dostatečně váží svých návštěvníků? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Osobní údaje: 
 

1. Kolik je Vám let: 
 

a) do 20 let 
b) 20 – 34 let 
c) 35 – 50 let 
d) 51 let a více 

 
 

2. Jste: 
 

a) muž 
b) žena 

 
 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
 

a) základní 
b) střední odborné 
c) středoškolské 
d) vysokoškolské 


