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Co byste změnil/a, zlepšil/a...?
  4. Uveďte prosím, co konkrétně byste navrhoval/a změnit či zlepšit v těchto kulturních institucích?   

DIOD

Horácké divadlo Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny

Dům dětí a mládeže Jihlava

Městská knihovna Jihlava

Zoologická zahrada Jihlava 

Dům Gustava Mahlera

DKO Jihlava

Centrum dokumentárního fi lmu

Filharmonie G. Mahlera

Kino Dukla

  5. Co v kulturní a volnočasové nabídce v Jihlavě postrádáte? Uveďte vlastními slovy.  
 

  6. Označte tvrzení, které nejlépe vystihuje Vaši účast na kulturních akcích v Jihlavě:  

 Chodím na kulturní akce v maximální možné míře, nemám potřebu chodit více.

 Chodím na kulturní akce méně, než bych si přál/a, ale mám k tomu důvody, které nemohu změnit.

 Chodím na kulturní akce méně, než bych si přál/a, a hodlám to v budoucnu změnit.

 Nechodím na kulturní akce vůbec a neplánuji, že bych to měnil.

  7. Pokud byste chtěl/a navštěvovat různé kulturní akce a zařízení častěji, co byste označila/a jako hlavní překážky? Můžete označit více možností.     

 Nabídka v Jihlavě není kvalitní 

 Nabídka v Jihlavě nevyhovuje mým zájmům

 Nedostatek informací o tom, co se nabízí/děje

 Nedostatek peněz 

 Nedostatek volného času 

 Nedostupnost z hlediska časů konání 

  8. Označte prosím, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky.  

  Nesouhlasím Spíše nesouhlasím Spíše souhlasím   Souhlasím

Kultura v Jihlavě není dobrá.     

Kultura v Jihlavě je dělaná na koleni, je čistě na amatérské úrovni.     

Prostory pro kvalitní kulturu v Jihlavě nejsou.     

Organizátoři kulturních akcí v Jihlavě se snaží o velmi kvalitní kulturní dění v Jihlavě.    

Nabídka kulturních akcí v Jihlavě je zaměřena především na mladé.     

Jít na „kulturu“ v Jihlavě je dnes drahou záležitostí.     

Kultura v Jihlavě se za posledních 5 let nezměnila, je stále stejná.     

  9. Odkud obvykle čerpáte informace o možnostech kulturního  
  
    vyžití v Jihlavě? Můžete označit více možností.  

 Informační centrum 

 Webové stránky města

 Kulturní kalendář

 Výlepové plochy a plochy v MHD

 Noviny jihlavské radnice

 Weby kulturních institucí (i jejich profi ly na sociálních sítích)

 Jiné

  11.  Když jedete za kulturou mimo Jihlavu, kam jezdíte a na co? Uveďte vlastními slovy.     .

 10. Jezdíte za kulturními aktivitami mimo Jihlavu?  
 
       Můžete označit více možností.  

    Ne, za kulturou mimo Jihlavu nejezdím.

    Ano, jinde je nabídka kvalitnější 

    Ano, jinde je nabídka pestřejší

    Ano, je to pro mne časově výhodnější 

    Ano, je to levnější

    Ano, mám to blíž, je tam lepší dopravní dostupnost

 Nedostupnost z hlediska místa konání (špatné dopravní spojení) 

 Nemám doprovod/ společníka (nechci jít sám/sama)

 Rodinné povinnosti (péče o děti)

 Zdravotní problémy 

 Něco jiného: uveďte prosím: 


