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Seznam příloh 

 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

předem děkuji za vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci. Mé jméno je Dagmar 

Růžičková a studuji na Vysoké škole Báňské-Technické univerzitě Ostrava. Mé téma 

bakalářské práce zní Folklor na Jižní Moravě a mé dotazy směřují k Folklorní hodové zábavě, 

která se ve většině našich obcí koná. Odpovědi jsou zcela anonymní, děkuji za Váš čas.  

1.) Jaké je vaše pohlaví  

a) Muž  

b) Žena 

2.) Kolik je Vám let? 

a) Do 18 ti let 

b) 19-25 let 

c) 26-35 let 

d) 36-45 let 

e) 46- více let 

3.) Jaké je vaše vzdělání? 

a) Základní/ vyučen 

b) Středoškolské 

c) Vysokoškolské 

4.) Jaké je Vaše zaměstnání?  

a) Zaměstnanec veřejného sektoru 

b) Zaměstnanec soukromého sektoru 

c) Podnikatel/ živnostník 

d) V domácnosti 

e) Student 

f) Důchodce 
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g) Nezaměstnaný  

5.) Kolik folklorních hodových zábav jste v roce 2012 navštívil/a ?  

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

g) 6 a více 

6.) Jak jste se o této folklorní hodové akce dozvěděl/a? 

a) Internet 

b) Vlastní zkušenost 

c) Kamarádi/rodina 

d) CK 

e) TV 

f) Jiné  

7.) Který den se folkorní hodové zábavy zúčastníte? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.) 

a) Pátek 

b) Sobota 

c) Neděle 

d) Pondělí 

8.) daleko jsem schopen/schopná jet kvůli hodové zábavě? 

a) 0-10 Km 

b) 11-25 Km 

c) 26-50 Km 

d) 51 a více Km 
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9.) Kvůli čemu se zúčastňuji této tradiční zábavy? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.) 

a) Folklor 

b) Zábava 

c) Přátelé 

d) Tradice 

10.) Co se Vám zde nejvíce líbí, co Vás přitahuje na takové folkorní akce? (Můžete 

vybrat více odpovědí.) 

a) Kroje 

b) Průvod 

c) Tradice 

d) Dechová/cimbálová muzika 

e) Atmosféra 

f) Večerní zábava 

g) Tanec 

h) Jiné 

i) Všechno 

11.) Co se Vám zde nelíbí, co Vám na těchto akcích vadí? (Můžete vybrat více 

odpovědí.)  

a) Počasí 

b) Cena vstupného 

c) Průvod 

d) Hudba 

e) Večerní zábava 

f) Jiné – Pokud vyberete tuto odpověď, přibližte tím, co myslíte. 

  

 

12.) Kolik jste schopen/schopna utratit za jednu hodovou zábavu peněz? 
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a) 0-200 Kč 

b) 0-400 Kč 

c) 0-600 Kč 

d) 0-800Kč 

e) 0-1000Kč 

f) 1000Kč a více 

13.) Kolik stojí vstupné na jednu hodovou zábavu? 

a) 0-60Kč 

b) 60-120Kč 

c) 120-180Kč 

d) 190Kč a více 

14.) Jak jezdíte na hodovou zábavu? 

a) Autem jsem řidič 

b) Autem jsem spolujezdec 

c) Autobus 

d) Vlak 

e) Taxi 

 

 

  

 


