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m n. m. – metrů nad mořem 

MSK – Moravskoslezský kraj 

resp. – respektive 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaně 
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Příloha č. 4: Formulář pro strukturovaný rozhovor 

 

ROZVOJ KREATIVNÍHO PRŮMYSLU V OSTRAVĚ 

 

Vážený pane/vážená paní, 

 

obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení několika otázek týkajících se rozvoje 

kreativního průmyslu v Ostravě. Jsem studentkou pátého ročníku oboru Regionální rozvoj 

na Vysoké škole báňské v Ostravě a ve své diplomové práci se zabývám kreativním 

průmyslem a jeho rozvojem na území města Ostrava. 

Cílem rozhovorů bude zjištění, jaké podmínky poskytuje Ostrava pro rozvoj kreativního 

průmyslu, a naopak, co městu nabízí samotný rozvoj kreativního průmyslu. 

Výsledky, které budou dosaženy z tohoto rozhovoru, budou sloužit k vyhodnocení 

současného vnímání a postojů k rozvoji kreativního průmyslu v Ostravě se zaměřením na 

jeho přínosy a nedostatky. Dále by měly být nastíněny návrhy možného budoucího vývoje 

v oblasti kreativního průmyslu ve městě. 

Děkuji Vám za Vaší ochotu a čas strávený nad těmito otázkami. 

 

Bc. Adriana Kožušková 

studentka 5. ročníku oboru Regionální rozvoj Vysoké školy báňské v Ostravě 

 

Odpovědi na následující otázky jsou anonymní, Vaše jméno ve vyhodnocení nebude 

uváděno. 

 

I. Co si představíte pod pojmem kreativní průmysl? 

Vaše odpověď: 

...................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................................... ............................ 

.................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... ............................ 

 

 

 



II. Myslíte si, že Ostrava dokáže změnit v průběhu budoucího vývoje, i díky rozvoji 

kreativního průmyslu, svou současnou tvář města ovlivněného restrukturalizací?  

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

III. Dlouhodobým problémem Ostravy, ale i celého MSK, dle statistických údajů, je 

vysoká nezaměstnanost související především s jednostrannou průmyslovou výrobou. 

Kreativní průmysl nabízí nové pracovní příležitosti. Souhlasíte s názorem, že rozvoj 

kreativního průmyslu v dosud průmyslovém městě přispěje k růstu místní 

zaměstnanosti? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

IV. S rozvojem kreativního průmyslu v Ostravě úzce souvisí vybudování nového 

kulturního klastru „Klastr Černá louka“. V této souvislosti se hovoří o vzniku tzv. 

„růstového trojúhelníku“ – Klastr Černá louka – Stodolní – Nová Karolina (nebo 

Dolní oblast Vítkovic). V čem vidíte potenciál tohoto spojení, a v čem naopak možné 

budoucí nedostatky? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



V. Existují podle Vás již v současné době na území města místa, o kterých lze hovořit 

jako o kulturních klastrech? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................... .............................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

VI. Co byste doporučili pro rozvoj kreativního průmyslu a kulturních klastrů ve městě? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... ........ 

 

VII. V nedávné době usilovala Ostrava o titul „Evropské hlavní město kultury“, společně 

s městem Plzeň. Co, dle Vašeho mínění, činilo Ostravu atraktivnější v této soutěži 

oproti Plzni? A v čem naopak tkví „slabiny“ Ostravy? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

VIII. Pokuste se v pár bodech vystihnout Vaše názory, dojmy, když se řekne „Ostrava 

2010“.  

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 



IX. Do jaké míry se Vaše názory, či dojmy změní, když se zamyslíte nad možným 

budoucím rozvojem města v rámci budoucích pěti let, tedy jak by měla vypadat 

„Ostrava 2015“? 

Vaše odpověď: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 


