
Příloha č. 1 – Dotazník 

 

 
Anketa – Kultura v Hranicích 

 

Do rukou se Vám dostává dotazník kultury v Hranicích. Cílem dotazníku je zjistit, jaké jsou 

Vaše preference v kultuře. Dotazník je anonymní a bude sloužit po vypracování diplomové 

práce. 
 

Kolik je Vám let?:   V současné době jste?: 

□ 15-29      □  žák - student 

□ 30-44     □  pracující 

□ 45-59     □  důchodce 

□ 60 a více    □  ekonomicky neaktivní 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?: 

□ základní 

□ vyučen bez maturity 

□ maturita 

□ vyšší odborné nebo vysoká škola 
 

1. Seřaďte odvětví ve městě podle Vás dle významnosti od 1 do 8: 
1= nejvýznamnější, 8-nejméně významné 

bytová výstavba  školství  

doprava, parkování  bezpečnost  

kultura, společenský život  zaměstnanost  

životní prostředí  zdravotnictví,sociální služby  

 

2. Jak jste celkově spokojen(a) s kulturní nabídkou v Hranicích?: 
Zvolte jednu možnost 

□ velmi spokojen(a) 

□ spíše spokojen(a) 

□ spíše nespokojen(a) 

□ nespokojen(a) 

 

3. S čím jste spokojen(a) nejvíce?: 

 

……………………………………………………………………… 

 

4. S čím jste nejvíce nespokojen(a)?: 

 

……………………………………………………………………... 

 

5. Jakou částku měsíčně v průměru utratíte za kulturní aktivity?:  
Zvolte jednu možnost 

□ 0-250   

□ 251-400   

□ 401-600 

□ nad 600 

 

 



 

6. Kterému druhu kultury dáváte přednost?: 
Můžete uvést i více možností 

      □ divadelní představení   

      □ hudební koncert   

      □ filmové promítání   

□ návštěva výstavy 

□ taneční zábava, plesy, disko 

 

7. Podle jakých věcí se rozhodujete navštívit kulturní akci či zařízení?: 
Zvolte jednu možnost 

□ podle ceny 

□ podle interpreta 

□ podle prostředí a služeb 

□ podle nálady 

 

8. Považujete za důležité mít pestrou škálu kultury v Hranicích?: 
Zvolte jednu možnost 

□ rozhodně ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ rozhodně ne 

 

9. Jaké by Vám vyhovovalo promítání filmů v Hranicích?: 
Zvolte jednu možnost 

□ promítání filmů v zámeckém klubu 

□ vybudovat nové samostatně stojící kino a promítat filmy tam 

□ promítat filmy v divadle Stará střelnice 

□ vybudovat multifunkční kulturní zařízení s kinem a přednáškovými sály na promítání 

filmů a dalšího 

 

10.  Souhlasili byste s celkovou rekonstrukcí Sokolovny v Hranicích i za cenu velké finanční 

zátěže pro rozpočet města Hranice?: 
Zvolte jednu možnost 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ rozhodně ne 

 

11. Jezdíte za kulturou i do jiného města - mimo Hranice?: 
Můžete uvést i více možností 

□ ne 

      □ za divadlem  

      □ za hudebními koncerty 

      □ na filmové promítání 

□ na výstavy 

□ za taneční zábavou, diskem 

□ jiné …………………….. 

 



12. Jak podle Vašeho názoru fungují v Hranicích následující kulturní zařízení?: 
Oznámkujte stupnicí 1-5 jako ve škole, 1= výborně, 5= nedostatečně 

a. Městská knihovna…… 

b. Letní kino…… 

c. Zámecký klub…… 

d. Městské muzeum a galerii…… 

e. Sokolovna v Hranicích I…… 

f. Divadlo Stará střelnice…… 

g. Zámek – pro kulturní účely…... 

h. Galerie M+M…… 

i. Výstavní síň Synagoga…... 

 

13.  Kdyby jste měl(a) možnost navštívit zadarmo kteroukoli níže uvedenou kulturní akci 

nebo zařízení, která by to byla?: 
Zvolte jednu možnost 

□ koncert 

□ představení 

□ diskotéka taneční zábava 

□ kino 

□ vernisáž 

□ živou hudba v restauracích, klubech, na ulicích 

□ historické památky 

 

14. Jak často navštěvujete uvedená kulturní zařízení v Hranicích?:  
Označte křížkem časové období 

 týden měsíc rok vůbec ne 

knihovna     

letní kino     

muzeum a galerie     

zámecký klub     

sokolovna Hranice I     

divadlo Stará střelnice     

 

15. Co Vám brání v častějších návštěvách kulturních zařízení:? 
Můžete uvést i více možností 

□ nic 

□ nedostatek peněz 

□ špatná dostupnost (kulturní zařízení jsou daleko od bydliště, špatné dopravní spojení, 

nesjízdnost v zimě) 

□ nedostatek volného času 

□ nedostatek informací 

□ kultura mě nezajímá 

□ něco jiného 

 

16. Jaké kulturní zařízení byste v Hranicích uvítali?: 
Zvolte jednu možnost 

□ žádné 

□ městské divadlo 

□ planetárium 

□ multifunkční zařízení s kinem a přednáškovými sály 

□ jiné zařízení, prosím vypište……………… 



17.   Jaké kulturní akce, níže uvedené, navštěvujete nejraději?: 
Zvolte jednu možnost 

□ muzejní noc 

□  týden knihoven 

□ lampionový průvod, vánoční jarmark 

□ rockové hranice, rock tray fest revival 

□ Mezinárodní festival outdoorových filmů 

□ jinou, vypište prosím………………………. 

 

18. Spojujete návštěvu kulturních pořadů a zařízení s nějakou činností jako je například 

večeře v restaurace či procházka?: 
Zvolte jednu možnost 

□ rozhodně ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ rozhodně ne 

 

* Zde prosím uveďte další připomínky, nebo co byste zlepšil(a) ve vztahu ke kultuře v 

Hranicích?: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Za vyplnění dotazníku děkuji a přeji pěkný den! 



  

Příloha č.2 – Fotografická dokumentace městských kulturních zařízení 

1. Fotografie Stará střelnice – čelně penzion a restaurace Stará střelnice, zprava divadlo 

Stará Střelnice 

 

 

 

 

2. Fotografie Sokolovny v Hranicích 

 

 



 



3. Fotografie Staré radnice pohledem na knihovnu 

 

 

 
 

 

 

4. Fotografie sídla Městského muzea a galerie 

 

 



5. 2 Fotografie centra kultury - zámeckého klubu – pohled u zámku 

 

 
 

 

 

- pohled přímo před vstupními dveřmi 

 



Příloha č. 3. Makroekonomické schéma kultury  

 

 

 
Zdroj: Krbová, 2002 

Spotřebitelé kulturních 

statků a služeb aktivní pasivní 

Kulturou vyvolané výdaje 

- ústřední vláda 

- okresní úřady 

- kraje 

- obce 

 

Památková 

péče 

Kulturní infrastruktura 

Kulturní statky 

CD MC CD 

Vývoz a dovoz 

Zájmová 

umělecká 

činnost 

Kulturní 

zařízení 

Kulturní 

domy 
 kina knihovny  Kulturní domy Muzea a galerie hvězdárny …..

. 

KULTURNÍ AKCE 

vývoz dovoz 

Kulturní akce 

Institucionalizovaná 

kultura 

Komerční 

kultura 

Umění 

- výtvarné 

- kinematografie 

agentáže 

Umělecká činnost 

ve školách 

Výtvarná výchova, 

hudební výchova, 

školní knihovna 

vývoz dovoz 

Základní 

umělecké 

školy 



 


