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Vážení spoluobčané, obyvatelé Jihlavy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká Vaší spokojenosti s kulturní nabídkou, možnostmi volnočasového vyžití

a turistické atraktivity Jihlavy. Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění Vám zabere zhruba 10–20 minut. Jeho vyplněním nám velmi pomůžete ve snaze zkvalitnit služby

v oblasti kulturního a volnočasového vyžití.

Průzkum je součástí tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy, který bude defi novat, jakým způsobem by se služby v oblasti kultury, volného času

a cestovního ruchu měly v následujících zhruba 8–10 letech v Jihlavě rozvíjet. V této snaze se samozřejmě musí dokument opírat o názory obyvatel na tuto problematiku.

Proto jsme připravili tento dotazník.

Statutární město Jihlava si váží vašeho času a proto jsme připravili menší i větší ceny pro ty, kdo dotazník vyplní (ať již tištěný nebo on-line dotazník). Každý, kdo dotazník

vyplní, získá refl exní pásku s logem města. Současně po ukončení dotazníkového šetření bude do 8. 7. 2016 vylosováno 10 výherců, kteří obdrží poukazy na kulturní

a volnočasové aktivity. Výherci budou kontaktováni na uvedené emailové adresy či telefonní čísla. 

ceny: 1. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava v hodnotě 500 Kč plus kreditová vstupenka do DIODu v hodnotě 300 Kč  |  2. a 3. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava

v hodnotě 500 Kč  |  4. a 5. cena – rodinná vstupenka do Rodinného parku Robinson v hodnotě 499 Kč  |  6., 7., 8. cena – volná vstupenka do Rodinného parku Robinson

pro 2 děti v hodnotě 318 Kč  |  9. cena – kreditová vstupenka do DIODu v hodnotě 300 Kč  |  10. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava v hodnotě 200 Kč  |  Vyplněný

tištěný dotazník prosím odevzdejte do 30. 6. 2016 na těchto místech: Městská informační centra v radnici na Masarykově náměstí a v ulici Hluboká, Turistické informační cen-

trum v Bráně Matky Boží v ulici Věžní.  |  Na těchto místech současně získáte refl exní pásku za vyplnění dotazníku.  |  Dotazník můžete také vyplnit online na www.jihlava.cz

 Názory obyvatel Jihlavy 

 na kulturní a volnočasové vyžití 

 a cestovní ruch v Jihlavě 

 základní informace o Vás 

Na začátek bychom potřebovali získat několik údajů pro statistické zpracování odpovědí 

– dotazník je samozřejmě anonymní! Prosíme o vyplnění všech údajů.

Jste:
 Muž     Žena

(Tato otázka je povinná, odpovězte na ni prosím.)

Kolik Vám je let?

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 Základní 

 Střední nebo vyučen, bez maturity 

 Úplné střední (s maturitou), nástavbové studium, vyšší odborné vzdělání

 Vysokoškolské  

(Tato otázka je povinná, odpovězte na ni prosím.)

Jste obyvatel/ka Jihlavy?
 Ano, mám bydliště v Jihlavě anebo v příměstské části Jihlavy

 Ne, ale mám bydliště v blízkém okolí Jihlavy (do 10 kilometrů)

 Ne, mám bydliště ve vzdálenějším okolí Jihlavy (10–20 kilometrů)

 Ne, mám bydliště 21 a víc kilometrů od Jihlavy

V jaké části města Jihlavy nebo její příměstské části bydlíte?
 Lokalita „Březinky, Kalvárie“

 Lokalita „okolí hřbitova“

 Lokalita „Bedřichov, Královský vršek, Hlavní nádraží a okolí“

 Lokalita „Hruškové Dvory“

 Lokalita „Centrum“ 

 Lokalita „Na Slunci, Sasov“

 Lokalita „Dolina, Staré Hory, Horní Kosov“

 Příměstské části (Antonínův Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná, Heroltice, Henčov,

 Helenín, Kosov, Pístov, Hosov, Vysoká, Popice)

Která možnost nejlépe odpovídá Vaší situaci?
 Zaměstnanec/zaměstnankyně

 Podnikatel/ka, OSVČ apod.

 Důchodkyně/důchodce

 Student/studentka

 Žena/muž v domácnosti, na mateřské/rodičovské dovolené

 Nezaměstnaný/á

 Jiné

Kolik osob žije ve Vaší domácnosti? 
 Počet dospělých (18 let a více):

 Počet dětí (do 18 let věku):

Nápověda: Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, ponechejte ji prosím bez odpo-

vědi. Pokud však odpovíte, budeme rádi, protože nám to velmi pomůže při statistickém 

rozboru. Připomínáme, že výzkum je zcela anonymní a nejde zjistit, kdo jak odpověděl.

Kontakt na Vás (email, telefon): 
(Nutno vyplnit v případě, že se chcete zúčastnit slosování o ceny)


