
 

  

   

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 „Evropská hlavní města kultury 1985-2019“ 

 

"Evropská hlavní města kultury 1985-2019" 

Rok Město 

1985 Athény (Řecko) 

1986  Florencie (Itálie) 

1987 Amsterdam (Nizozemí) 

1988  Berlín (Německo) 

1989 Paříž (Francie) 

1990  Glasgow (Skotsko) 

1991  Dublin (Irsko) 

1992  Madrid (Španělsko) 

1993  Antverpy (Belgie) 

1994  Lisabon (Portugalsko) 

1995 Lucemburk (Lucembursko) 

1996  Kodaň (Dánsko) 

1997  Soluň (Řecko) 

1998  Stockholm (Švédsko) 

1999  Výmar (Německo)  

2000 

Avignon (Francie), Bergen (Norsko), Bologna (Itálie), Brusel (Belgie), 

Helsinki (Finsko), Krakov (Polsko), Praha (Česká republika), 

Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Španělsko) 

2001  Porto (Portugalsko), Rotterdam (Nizozemsko) 

2002  Salamanca (Španělsko), Bruggy (Belgie) 

2003  Štýrský Hradec (Rakousko) 

2004  Lille (Francie), Janov (Itálie) 

2005  Cork (Irsko) 

2006  Patras (Řecko) 

2007  Lucemburk (Lucembursko), Sibiu (Rumunsko) 

2008  Liverpool (Spojené království), Stavanger (Norsko) 

2009  Linec (Rakousko), Vilnius (Litva) 

2010  Essen (Německo), Pécs (Maďarsko), Istanbul (Turecko) 

2011  Turku (Finsko) - Tallin (Estonsko) 

2012  Guimarães (Portugalsko) - Maribor (Slovinsko) 

2013  Marseille (Francie) - Košice (Slovensko) 

2014  Umeå (Švédsko) - Riga (Lotyšsko) 

2015 Mons (Belgie) – Plzeň (Česká republika) 

2016  města nebyla dosud vybrána (Španělsko) - (Polsko) 

2017  města nebyla dosud vybrána (Dánsko) - (Kypr) 

2018 města nebyla dosud vybrána (Nizozemsko) - (Malta) 

2019 města nebyla dosud vybrána (Itálie) – (Bulharsko) 

 

Zdroj: www.ostrava2015.cz; http://ec.europa.eu (vlastní úprava) 

 

 



 

  

   

 

Příloha č. 2 Dotazník „Evropské hlavní město kultury“ 

DOTAZNÍK 

Vážení respondenti, 

jsem studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru 

Eurospráva na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a tímto si Vás 

dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl zjistit povědomí o 

projektu Evropské unie – „Evropské hlavní město kultury“. 

Dotazník je zcela anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro potřeby mé 

diplomové práce. Děkuji za pomoc a Váš čas. 

Jakub Mynarčík 

Pokud není uvedeno jinak, zatrhněte, prosím, vždy pouze jednu odpověď. 

 

1. Znáte projekt „Evropské hlavní město kultury“? 

1.1  ano  1.2  ne (přejděte prosím na otázku č. 11) 

 

2. Odkud jste se o projektu „Evropské hlavní město kultury“ dozvěděli? (lze 

vybrat více možností) 

2.1  od známých 2.3  z rádia  2.5  plakáty, letáky 

2.2  tištěná média 2.4  internet  2.6  jinde 

    

3. Roku 2015 se do tohoto projektu zapojí i Česká republika. Výběr vítězného 

města probíhal již mezi roky 2009 a 2010. Znáte města, která na tento titul 

v těchto letech kandidovala? (lze vybrat více možností) 

3.1  Praha  3.4  Plzeň  3.7  Hradec Králové 

3.2  Zlín  3.5  Karviná   3.8  Ostrava 

3.3  Tábor  3.6  Brno  3.9  Karlovy Vary 

 

4. Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 se stala Plzeň. Navštívili jste 

někdy toto město? (odpověď 4.1 ano, označte, prosím, i pokud zde žijete) 

4.1  ano  4.2  ne 

 

5. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? 

5.1  uveďte, prosím………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Ostrava se umístila na druhém místě, myslíte si, že je Ostrava kulturní město? 

6.1  určitě ano  6.3  určitě ne  6.5  nevím 

6.2  spíše ano  6.4  spíše ne 

7. Co se Vám vybaví, když se řekne Ostrava? 

7.1  uveďte, prosím......…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Zúčastnili jste se nějaké akce pořádané v Ostravě právě u příležitosti 

kandidatury na titul „Evropské hlavní město kultury?“  

8.1  ano, uveďte, prosím ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8.2  ne 

 

9. Myslíte si, že podobné projekty, jako je „Evropské hlavní město kultury“ 

mohou přispět k rozvoji kultury v takto vybraných městech? 

9.1  určitě ano  9.3  určitě ne  9.5  nevím 

9.2  spíše ano  9.4  spíše ne 

 

10. Znáte nějaké jiné akce nebo projekty jako je „Evropské hlavní město kultury“ 

pořádané nebo podporované Evropskou unií zaměřené na rozvoj a podporu 

kultury? 

10.1  ano, uveďte, prosím ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

10.2  ne    

 

11. Jste?  

11.1  muž  11.2  žena 

 

12. Kolik je vám let? 

12.1  méně než 21 let 12.3  31-40 let  12.5  51-60 let 

12.2  21-30 let  12.4  41-50 let  12.6  61 a více 

 

13. Jste zaměstnán(a) jako 

13.1  podnikatel 13.4  zaměstnanec 13.7  na mateřské 

13.2  OSVČ  13.5  nezaměstnaný 13.8  důchodce 

13.3  řídící pozice 13.6  student  13.9  jinak 

 

14. Máte bydliště v         

14.1  Ostrava   

14.2  Plzeň   

14.3  Jinde, uveďte, prosím ……………………………………………………… 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den! 


