
Dobrý den,
moje jméno je Eva Čonková a ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí bych Vás chtěla požádat 
o vyplnění tohoto dotazníku určenému k analýze v rámci diplomové práce na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, kterou jsem se rozhodla věnovat našemu městu - Velkému Meziříčí.
Ráda bych, aby vyhodnocené informace posloužily k novým podnětům a angažovanosti, a to od chodu 
úřadu až ke komunikaci města s námi - občany, a tím také k všeobecné spokojenosti založené na 
společné diskuzi. Děkuji Vám za vyplnění!

1) Jste občanem Velkého Meziříčí či jeho místní 
části?

Ano, žiji zde od narození/dětství
Ano, přistěhoval/a jsem se
Ano, mám zde hlášený trvalý pobyt, ale pře-
chodně bydlím v jiném městě
Ne - v tomto případě dále nevyplňujte

2) Jaké je Vaše pohlaví?
Muž  Žena

3) Kolik je Vám let?
17 a méně  18–25  26–45  
46–60  61 a více

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Základní  Středoškolské bez maturity 
Středoškolské s maturitou 
Vyšší odborné  Vysokoškolské

5) Zajímáte se rádi a pravidelně o veřejné dění - 
aktivity města a akce, které jsou zde pořádány?

Ano  Ne
Zajímám se pouze okrajově

6) Jak se o veřejném dění dozvídáte a kde si zjiš-
ťujete informace? (libovolný počet možností)

Z novin, které město vydává (měsíčník 
Velkomeziříčsko)
Z novin, které nevydává přímo město 
(Medřičské listy)
Z webu města či Velkomeziříčska
Odebírám týdně elektronický týdeník 
Velkomeziříčsko na e-mail
Z ostatních novin online (ZaostřenoVM, 
NovinyVM, TelevizeVM)
Chodím se ptát do Turistického informačního 
centra Velké Meziříčí
Sleduji plakáty, které vidím okolo sebe
Dozvím se o aktivitách města od kamarádů, 
kteří například založí událost na sociálních 
sítích, nebo v rámci osobní komunikace
Vidím informace o akcích díky příspěvkům 
městských novin či webu Velkého Meziříčí na 
sociálních sítích
Jiné zdroje

7) Vyhovuje Vám měsíčník, který město vydává a 
který dostáváte do schránky každý měsíc zdarma?

Ano
Ano, ale stačí mi v elektronické formě (týdně i 
měsíčně), papírová forma je pro mě zbytečná
Ano, jsem spokojen/a, případně dohledávám 
informace na webu města, sociálních sítích či 
jiných týdenících
Ne, rád bych dostával/a pravidelné informace 
týdně v tištěné formě

8) Jak často navštěvujete web města 
(velkemezirici.cz)?

Minimálně jedenkrát týdně
Jednou za dva týdny
Jednou měsíčně
Namátkově, spíše nenavštěvuji
Nikdy

9) Pokud web nenavštěvujete často (méně než 
jednou měsíčně), čím je to způsobeno?

Nemám čas
Nevzpomenu si
Web města se mi nelíbí a připadá mi nepře-
hledný
Nezajímají mě informace, které jsou zde 
prezentovány
Nemám přístup k internetu

10) Jste spokojeni s akcemi, které město pořádá? 
(např.: Velkomeziříčské kulturní léto, řemeslné 
trhy, Historické slavnosti, Evropský festival 
filozofie)

Ano a pravidelně je navštěvuji
Ano, občas nějakou akci navštívím
Ne, jejich počet považuji za nedostatečný
Ne, vystačím si se svými aktivitami (výlety, 
rodinné akce)
Akce města mě nezajímají

Vlastní komentář: ...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

11) Uveďte, prosím, zda jste akce v minulých dvou 
letech navštívili.
Velkomeziříčské kulturní léto 
Řemeslné trhy
Historické slavnosti 
Evropský festival filozofie
Jiné akce, které navštěvujete: .........................................
..................................................................................................
..................................................................................................

12) Stalo se Vám někdy, že město či jeho pří-
spěvkové organizace (př. Městská knihovna VM, 
Muzeum VM) pořádaly akci, o níž jste v danou 
chvíli nevěděli a rádi byste ji navštívili?

Ano, stalo
Ne, o takových akcích jsem věděl/a či slyšel/a 
Nevím

O jaké akce šlo? ...................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

.....DOTAZNÍK
DIPLOMOVÁ PR ÁCE

Samospráva Velkého Meziříčí 
v názorech občanů 
a její komunikace s nimi

Ne, rád bych dostával/a pravidelné informace 
týdně (jako tomu bylo dříve), i když bych musel 
zaplatit
Ne, měsíčník mě nezajímá, nečtu jej

ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE

DOTAZNÍK PRO OBČANY 
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Studentka Vysoké školy ekonomické 
v Praze Eva Čonková připravila ve 
spolupráci s Městským úřadem Velké 
Meziříčí v rámci své diplomové práce 
dotazník, kde se budou moci občané 
vyjádřit k různým společenským akti-
vitám probíhajícím ve městě.
Snahou je, aby získané a vyhodno-
cené informace posloužily k novým 
podnětům a angažovanosti, a to od 
chodu úřadu až ke komunikaci města 
s občany.

Dotazník je možné vyplnit elektro-
nicky od 7. července do 31. července 
2017. Odkaz na něj je k dispozici na 
webových stránkách města 
(www.velkemezirici.cz). 

Pokud máte zájem vyplnit dotazník 
v papírové podobě, je možné vyzved-
nout jej a následně i vhodit do sběr-
ných boxů na Městském úřadě Velké 
Meziříčí, a to v Turistickém informač
ním centru na recepci radnice nebo na 
pokladně městského úřadu v budově 
spořitelny či na pracovišti Czech POIN Tu 
v budově spořitelny.
Pro vyplnění a vhození do sběrného 
boxu je také možné využít dotazník 
z měsíčníku Velkomeziříčsko!

Marek Švaříček, tajemník



16) Slyšeli jste někdy pojmy jako Zdravé město 
Velké Meziříčí či Místní agenda 21?

Ano, slyšel/a, ale vůbec nevím, o co jde
Ano - vím, že jde o projekt, kdy je Velké Meziříčí 
jedním z členů asociace místních samospráv, 
jež se projevuje formou možnosti účastnit 
se veřejných diskuzí o problémech města či 
nejrůznějších společenských akcí podporujících 
zdravý životní styl - ale akcí se neúčastním
Ano - akcí, které pořádá Zdravé město Velké 
Meziříčí, jsem se účastnil/a či aktivně účastním 
(Výlet za zvířátky, Ukliďme Velké Meziříčí, 
Envirocup…)
Ne
Ne a myslím, že projekty podobného typu jsou 
zbytečné

17) Myslíte si, že by samospráva měla více komu-
nikovat s občany města a řešit dané problémy či 
nápady společně?

Ano - myslím, že společná diskuze města, 
občanů a partnerů přinese spokojenost a dobré 
výsledky
Ne - myslím si, že je to zbytečné a systém 
zastupitelské demokracie (veřejných voleb) je 
dostačující

18) Myslíte si, že by měly vzniknout zájmové 
skupiny (studenti, pracující, ženy na mateřské do-
volené, důchodci), které by případně prezentovaly 
své myšlenky a návrhy představitelům města?

Ano
Ne

19) Chtěli byste být součástí takové zájmové 
skupiny?

Ano
Ne, ale rád/a bych tam měl/a někoho známého
Ne

13) Promluvili byste rádi do řešení problémů, které se týkají samosprávy města?
Ano
Ne
Nevím, zatím jsem o tom neuvažoval/a

14) Pokud jste v otázce č. 13 odpověděli NE, z jakého důvodu?
Myslím, že moje slovo nebude mít váhu
Je mi jedno, co se děje
Nevím, jaké jsou možnosti

Kafe se starostou
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Chat se starostou
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Desatero problémů VM (anketa na webu a dotazníky v Infocentru týkající se problémů, 
které by se ve VM měly řešit primárně)

akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Desatero problémů VM (diskuze v Jupiter clubu o daných problémech)
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Hlasování o úpravě centra města (dotazník na webu, v infocentru)
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Architektonicko- urbanistická soutěž o návrh Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Elektronická kniha přání a stížností (aplikace, která slouží jako prostředek komunikace 
občana s představiteli města)

akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Veřejné schůze městského zastupitelstva
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Online přenosy z městského zastupitelstva
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

15) Prosím, zaškrtněte možnosti u daných akcí.

OTÁ ZKY K CHODU ÚŘ ADU

1) Jsou úředníci na Městském úřadu Velké Meziříčí dostatečně informováni a dokáží Vám pomoci, případně poradit, na koho se obrátit?

2) Jste spokojeni s dostupností Městského úřadu Velké Meziříčí? (bezbariérový přístup, informační systém, značení jednotlivých odborů/dveří,…)

3) Mají úředníci Městského úřadu příjemné a reprezentativní vystupování?

4) Jste spokojeni s úředními hodinami úřadu?

5) Uvítali byste alespoň jednou ročně den otevřených dveří na Městském úřadu Velké Meziříčí?

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS!


