
Příloha 1 
D O T A Z N Í K 

– 
TECHNICKÉ PAMÁTKY V OSTRAVĚ 

 

 

 
 
 
 
Základní údaje 

 
Pohlaví:  a)    Muž  b) Žena 
 
 
Věk:   

a) 18 – 20 le 

b)  21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 – 60 let 

f) Více než 60 let 

g) Neuvedeno

 
 
Vzdělání:        a) Základní    b) Vyučen/a 

     c) Středoškolské       d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské f) Neuvedeno 

 
 
 
 

Dobrý den, 

jmenuji se Michal Maceáš a jsem studentem 3. ročníku Vysoké školy báňské 

v Uherském Hradišti, oboru Ekonomika cestovního ruchu. Touto cestou bych Vás 

chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou sloužit jako 

podklad pro zpracování mé bakalářské práce. Veškeré Vámi uvedené údaje 

jsou anonymní. 



1.  Odkud pocházíte? 
 

a) Ostrava a přilehlé okolí 

b) Jiné město Moravskoslezského kraje (popř. které?) 

c) Jiný kraj (popř. který?) 

d) Jiná země (popř. která?) 

 
2.  Znáte pojem technická památka? 
 

ANO      NE      
 

3.  Co si představujete pod pojmem technická památka? 
 

a) Mosty 

b) Hrady, zámky 

c) Větrné a vodní mlýny 

d) Kostely 

e) Rozhledny   

f) Výrobní objekty (továrna, 

pivovar, doly, hutě)  

g) Dopravní stavby (provozní 

budovy nádraží, přístavů, letišť 

atd.) 

h) Divadla

 

4.  Které konkrétní technické památky v Ostravě znáte? 

         

 

5.  Co byste v oblasti technických památek uvítali? 
 

a) Jejich rekonstrukci, modernizaci a navržení jiného využití (popř. jakého?). 

b) Nic, technické památky mne nezajímají. 

c) Přispění celé společnosti k jejich ochraně, protože technické památky zcela 

jednoznačně patří k průmyslové historii nejen města Ostrava. 

6.  Kterou technickou památku v Ostravě byste zvolili pro svou návštěvu? 
 

a) Dolní oblast Vítkovic 

b) Hornické muzeum OKD 

c) Důl Michal 

d) Pivovar Ostravar 



 

e) Vyhlídková věž Nové radnice 

f) Jiná technická památka (popř. která?) 

g) Žádné, technické památky mne vůbec nezajímají 

 

7. Kterou z kulturních památek (včetně technických) považujete za nejtypičtější 

pro město Ostrava?  
 

 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a přeji hezký zbytek dne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


