
3. PREFERENCE KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ

4. OBECNÁ DEMOGRAFICKÁ ČÁST

Jaké otázky jsou v dotazníku? 
Většina otázek je uzavřená, vyberete 
si tedy možnost, která Vám nejvíce vyhovuje. 
Některé otázky jsou otevřené, sem můžete 

doplnit vše, co Vás napadne. 

Jak dotazník odešlete? Variant je hned několik! 
Dotazník nám pošlete poštou na adresu: Tř. Tomáše Bati 
21, 760 01 Zlín, můžete jej ale také ofotit a poslat 
e-mailem na adresu redakce@kr-zlinsky.cz, případně jej 
můžete vyplněný přinést do Baťova mrakodrapu ve Zlíně, 
kde bude sběrné místo těchto dotazníků.

Je možné dotazník vyplnit i online? 
Ano, najdete ho na webu www.kr-zlinsky.cz.

Do kdy můžete dotazník odeslat? 
Do konce února – 28. 2. 2022.

22. V jaké části kraje bydlíte?*

Zlínsko/Luhačovicko
Vsetínsko
Kroměřížsko
Uherskohradišťsko 
Nebydlím v ZK

*povinná otázka

25. Jaké je Vaše vzdělání?* 

základní
vyučen(a)
středoškolské
vyšší odborné
vysokoškolské

26.  Do které věkové 
       skupiny patříte?* 

méně než 24 let  
25–39 let  
40–54 let  
55–76 let  
více než 77 let

27. Pokud máte ke komunikaci kraje nějaký podnět    
      – zajímavý tip nebo nápad na vylepšení, 
      prosím dejte nám vědět:

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

23. Velikost obce, ve které bydlíte.*

více než 30.000 obyvatel
více než 20.000 obyvatel
více než 10.000 obyvatel
více než 5.000 obyvatel

více než 1.000 obyvatel
do 1.000 obyvatel
nebydlím v ZK, pouze pracuji

24. Jste:*

žena
muž

15. Zlínský kraj v celém svém území je z Vašeho pohledu:*

průmyslový
modernistický

ekonomicky vyspělý
filmový/designový/architektonický 

tradiční/folklórní
světový

přátelský/rodinný
tvořivý/inspirativní

řemeslný
přírodní 

historický
rozmanitý (Valašsko, Slovácko, Haná)

rozhodně ano    spíše ano    nevím/nemám názor    spíše ne    rozhodně ne

18. Jaká média nejčastěji sledujete?* 

TV
rádio

internet – webové stránky
internet – sociální sítě

tisk
jiné

velmi často     často     občas     velmi zřídka     vůbec

16. Co nejzajímavějšího, z Vašeho 
     pohledu, nabízí Zlínský kraj návštěvní-     
     kům/turistům? (možno vybrat více 
     možností):*

přírodní památky
kulturní památky 
turistické trasy 
kulturní vyžití (divadlo, festivaly, 
koncerty, folklorní slavnosti)
sportovní vyžití
lázeňství 
kvalitní regionální výrobky
pokud máte na mysli konkrétní místo, 
prosím, doplňte sem: …………………………....

21. Kde byste nejraději získával/a informace o dění ve Zlínském kraji?*

webové stránky Zlínského kraje
Facebook Zlínského kraje
Instagram Zlínského kraje

Twitter Zlínského kraje
YouTube Zlínského kraje
Magazín 21 (měsíčník Zlínského kraje)

lokální televize
lokální rádia
lokální tisk

informační tabule a vývěsky
newsletter do e-mailu
mobilní aplikace

podcast
jinde: ……………………………………

20. Čtete krajský Magazín 21, který chodí pravidelně do schránky?*

ano, pravidelně
ano, někdy si jej přečtu
chodí mi, ale nečtu

ne, nečtu
ne, nechodí mi
neznám

17. Čeho si nejvíce vážíte jako obyvatel, když se řekne Zlínský kraj? (napište prosím max. 3 možnosti)

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

19. Jaká média nyní sledujete, abyste získal/a informace 
     o dění ve Zlínském kraji?*

      oficiální webové stránky ZK 
      (www.kr-zlinsky.cz)
      sociální sítě Zlínského kraje 
      (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
      Magazín 21 (dříve Okno do kraje)
      lokální tisk (Mladá Fronta Dnes – regionální 
      příloha, 5plus2, Náš region, Zlínský deník, 
      Valašský deník, Kroměřížský deník, 
      Slovácký deník, aj.)
      televize (Regionální TVS)
      lokální rádia (Hitrádio Zlín, rádio Haná, 
      rádio Kroměříž, rádio Čas Zlínsko, Český 
      rozhlas Zlín, rádio Rock Rádio, aj.)

online média 
(zlin.cz, idnes.cz – Zlínský kraj )
sociální sítě (Události 
Zlínského kraje, aj.)
infotabule, nástěnky a úřední 
desky ve městech a obcích 
obecní/městské noviny (název):
……………………………………………........
nevyhledávám je
žádné
jinde: ………………………………………..
……………………………………………........

Nasjea vlňe
on!

V případě dotazů volejte: 
577 043 165



1. VNÍMÁNÍ DOSAVADNÍ KOMUNIKACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

2. POSTOJE OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE K HODNOTÁM KRAJE

2. V jakém kraji bydlíte?* 
     Hlavní město Praha       Středočeský kraj 
     Jihočeský kraj         Plzeňský kraj 
     Karlovarský kraj         Ústecký kraj 
     Liberecký kraj         Královéhradecký kraj 
     Pardubický kraj        Kraj Vysočina 
     Jihomoravský kraj           Olomoucký kraj 
     Zlínský kraj         Moravskoslezský kraj

3. Pracujete (pracoval/a jste alespoň  
    po dobu jednoho roku) ve 
    Zlínském kraji?*

Máte dostatek informací o dění ve Zlínském kraji? 
Co Vás víc zajímá – doprava, nebo kultura? 
A co nejzajímavějšího podle Vás kraj nabízí? 
Zapojte se do průzkumu a přispějte ke zlepšení našich služeb! 
—
Cílem dotazníku je zjistit, jaké informace z regionu Vás zajímají a kde je 
nejčastěji hledáte. Zajímá nás také Váš postoj k hodnotám, které kraj tvoří, 
a chceme vědět, jaká forma komunikace by Vám nejvíce vyhovovala. 
Přejeme si, aby se k Vám vždy dostaly všechny novinky včas, proto nám 
prosím věnujte 10 minut svého času. Váš názor je pro nás důležitý.

     Ano       Ne

10. Zlínský kraj se v očích obyvatel podle Vás:*

11. Znáte následující akce a ocenění, které realizuje 
     Zlínský kraj?*

zlepšuje 
působí stále stejně 
nedá se jednoznačně říci, proměňuje se v čase
zhoršuje

Den Zlínského kraje
Filharmonie pod širým nebem
Charitativní novoroční koncert pro vybrané sociální organizace
Sportovec Zlínského kraje
Lidová stavba roku
Projekt Otevřené brány (prohlídky církevních památek)
Ocenění pěstounů a pečujících osob
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje
Ocenění dárců kostní dřeně
PRO AMICIS MUSAE
Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“

5. Jste spokojeni se životem ve Zlínském kraji?* 

Ano        Spíše ano              Nevím                 Spíše ne         Ne

4. Narodil/a jste se ve Zlínském kraji?* 
     Ano       Ne

9. Jaká témata týkající se dění v kraji Vás zajímají? (vyberte prosím max. 3 možnosti)* 

     školství a vzdělávání 
     (dostupnost školek, škol, nabídka oborů)
     pracovní příležitosti
     dopravní dostupnost  
     (MHD, meziměstské spoje apod.)
     doprava (kvalita cest apod.)
     ekonomie / investice
     ekologie
     zdravotnictví
     sociální oblast 
     politika
     bezpečí (nízká kriminalita)
     

cestování a turistika (přírodní a kulturní 
památky, zajímavá turistická místa)
gastronomie (nabídka a rozmanitost 
restauračních zařízení)
občanská vybavenost 
(obchody, dostupnost služeb)
životní prostředí
kulturní vyžití
sportovní vyžití
udržování tradic
žádné z výše uvedených
jiné ………….....................................................

7. Co vnímáte záporně ve Zlínském kraji? (vyberte prosím max. 3 možnosti) * 
     pracovní příležitosti
     dopravní obslužnost 
     (MHD, meziměstské spoje apod.)
     školství (dostupnost školek, 
     škol, nabídka oborů)
     bezpečí (vysoká kriminalita)
     bydlení
     rozvoj měst a obcí
     sociální služby
     možnosti cestovního ruchu 
     (přírodní a kulturní památky, zajímavá turistická místa)

     příroda a životní prostředí
     kulturní vyžití
     sportovní vyžití
     jídlo a gastronomie 
     (nabídka a rozmanitost      
     restauračních zařízení)
     občanská vybavenost      
     (obchody, dostupnost služeb)
     udržování tradic
     jiné …………..................................

Ano       Spíše ano        Nevím       Spíše ne        Ne

12. Jak vnímáte Zlínský kraj obecně?* 

pozitivně           spíše pozitivně           neutrálně           spíše negativně           negativně

14. S tvrzením:*
Zlínský kraj = Baťa 

Zlínský kraj = tradiční region

Zlínský kraj = region bohaté historie

Ve Zlínském kraji – co chceš, můžeš

Zlínský kraj – kraj bez hranic

souhlasím     spíše souhlasím     neutrální postoj     spíše nesouhlasím     nesouhlasím

1. Jaký vztah máte ke Zlínskému kraji?*
          Bydlím zde a pracuji      

          Bydlím zde, ale pracuji v jiném kraji      

          Nebydlím zde, ale pracuji

          Nebydlím zde, ani nepracuji
         (prosím, ukončete výzkum a dále neodpovídejte)

Komac  ímáí 
Zlínského kraje pohledem 
občanů

13. Co se Vám vybaví, když se řekne 
Zlínský kraj? (napište prosím max. 
3 slova) 

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

8. Máte dostatek informací o dění ve Zlínském kraji?*

6. Co vnímáte kladně ve Zlínském kraji? 
    (vyberte prosím max. 3 možnosti)*
     pracovní příležitosti
     dopravní obslužnost 
     (MHD, meziměstské spoje apod.)
     školství (dostupnost školek, škol, 
     nabídka oborů)
     bezpečí (nízká kriminalita)
     bydlení
     rozvoj měst a obcí
     sociální služby
     možnosti cestovního ruchu 
     (přírodní a kulturní památky, 
     zajímavá turistická místa)

příroda a životní prostředí
kulturní vyžití
sportovní vyžití
jídlo a gastronomie 
(nabídka a rozmanitost 
restauračních zařízení)
občanská vybavenost 
(obchody, dostupnost služeb)
udržování tradic
jiné …………...................................

Naj si 10 mi p sů ka?

*povinná otázka


