
Vztah obyvatel k obcím Karolinka a Nový Hrozenkov 

Vážení,  

právě držíte v rukou anonymní dotazník, který je součástí jedinečného výzkumu o historii a vztazích 

obcí Nový Hrozenkov a Karolinka. 

Jmenuji se Adéla Krystyníková a jsem studentkou etnologie. Součástí mé diplomové práce je  

i dotazníkový průzkum, protože neméně důležitým prvkem je i názor Vás, lidí, kteří v oblasti žijete. Díky 

tomuto dotazníku můžeme společně získat zajímavý přehled o tom, jak vnímáme obce kolem nás, což 

pomůže nejen při psaní výše zmíněné práce.   

Dotazník obsahuje asi 30 otázek, rozdělených do 4 tematických celků. Většina otázek je uzavřených, tedy 

kroužkujete správné odpovědi. Pokud si nevyberete z nabídky odpovědí, je zde pro vás možnost „Jiné“, 

kde prosím upřesněte svoji odpověď. Vyplnění dotazníku zabere nenuceným tempem přibližně 15 

minut, což není málo, ale věřím, že čas, který investujete, za to stojí. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím neváhejte na mě obrátit. 

Děkuji Vám! 

Bc. Adéla Krystyníková 

+420 605 908 559; adela.krystynikova@gmail.com  

 

1. oddíl: 

 
1) Kde aktuálně trvale bydlíte?  

a) Nový Hrozenkov  

b) Karolinka 

c) Blízké okolí  

d) Jiné ………………….  

 

2) Ve zkoumané lokalitě bydlím od… 

a) Narození  

b) Bydlel/a jsem v letech od …….. do ……… 

c) Od roku ………………….. 

  2.1) Pokud jste bydlel/a v lokalitě jen část života, prosím, uveďte důvod změny bydliště. 

…………………………………………………………………………. 

 

3) Uveďte prosím, odkud pochází Váš otec? 

a) Od narození žije v lokalitě. 

b) Přistěhoval se s rodiči/v dětství 

c) Přistěhoval se za prací 

d) Přiženil se 

e) Jiné ………………………………….. 

 

4) Uveďte prosím, odkud pochází Vaše matka? 

a) Od narození žije v lokalitě. 

b) Přistěhovala se s rodiči/v dětství 

c) Přistěhovala se za prací 

d) Přivdala se 

e) Jiné ………………………………….. 

 

5) Kolik je Vám let? 

a) Méně než 20 

b) 20–30  

c) 30–40  

d) 40–50  

e) 50–60   

f) Více než 60 
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6) Nejvyšší dosažené vzdělání  

a) Základní 

b) Střední  

c) Vyšší odborné 

d) Vysokoškolské  

 

7) Pobýval jste za svůj život i mimo výše uvedené obce? Pokud ano, uveďte prosím kde. 

(Studia, vojna, pracovní pobyt) 

a) Ano ………………………………….. 

b) Ne 

 

8) Uveďte své povolání: (zedník, student/žák, učitel) 

…………………………………………………… 

 

9) Pokud pracujete, uveďte prosím kde: 

a) Nový Hrozenkov 

b) Karolinka 

c) Jiné ………………………………….. 

 

2. oddíl: 

 
10) Víte, že Nový Hrozenkov a Karolinka dříve tvořili jednu obec? Pokud ano, můžete prosím 

období rozdělení zařadit? 

a) Ano ………………………………….. 

b) Ne 

 

11) Kde jste se tento fakt dozvěděl? 

a) Ve škole 

b) Doma  

c) Pamatuji si to  

d) Nevím  

e) Nevěděl jsem to 

f) Jiné …………………………  

 

12) Máte nějaké další povědomí v souvislosti s rozdělením obcí? 

 

 

 

 

 

 

3. oddíl: 

 

13) Jste nebo jste byl/a členem nějakého spolku, popř. navštěvujete nějaké zájmové kroužky? 

Vypište, prosím, jaké a kde. (Taneční soubor, Nový Hrozenkov; SDH Stanovnice apod.) 

 

 

 

 



14) Navštěvujete-li pravidelně instituce/akce pořádané v okolí, označte prosím všechny: 

a) Valašské národní divadlo – Karolinka  

b) Vernisáže a výstavy – Karolinka  

c) Představení ZUŠ 

d) Sportovní události – Karolinka  

e) Muzeum sklářství – Karolinka  

f) Jarmarky a další veřejné akce – Karolinka  

 

g) Památník Antonína Strnadla – N. H. 

h) Vernisáže a výstavy – N. H. 

i) Folklorní vystoupení a zábavy – N. H.  

j) Sportovní události – Nový Hrozenkov  

k) Jarmarky a další veřejné akce – N. H. 

l) Na místní akce chodím jen mimořádně 

m) Žádné akce nenavštěvuji  

 

15) Myslíte si, že pořádané akce v Karolince přispívají k dobrému jménu obce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

16) Myslíte si, že pořádané akce v Karolince mají vliv na vztah obyvatel k obci?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

17) Myslíte si, že pořádané akce v Novém Hrozenkově přispívají k dobrému jménu obce?  

d) Ano 

e) Ne 

f) Nevím 

18) Myslíte si, že pořádané akce v Novém Hrozenkově mají vliv na vztah obyvatel k obci?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

19) Myslíte si, že některé instituce a spolky působící v lokalitě přispívají svou činností 

k budování pozitivního vztahu obyvatelů k daným obcím? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím   

 

19.1) Pokud ano, které z níže uvedených institucí byste mezi ně zařadil/a? 

a) Valašské národní divadlo v Karolince 

b) Muzeum sklářství Karolinka 

c) Základní umělecká škola Karolinka  

d) Galerie (N. H. i K.) 

e) Památník Antonína Strnadla 

f) Folklorní soubory působící v lokalitě 

 

20) Můžete jmenovat nějakou osobnost/osobu, která je dle vašeho názoru spjatá s Vaší obcí 

(Karolinka/Nový Hrozenkov) a má/měla význam na formování obce? 

 

 

 

 



4. oddíl  

21) Myslíte si, že okolí, ve kterém bydlíte, na Vás má nějaký vliv? Cítíte se být součástí obce, 

ve které žijete? 

a) Ano 

b) Ne 

22) Podílíte se aktivně na dění ve své obci?  

a) Ano 

b) Ne 

23) Jakým způsobem se cítíte být se zkoumanou lokalitou svázán/a?  

 

 

24) Máte pocit, že mezi obyvateli Karolinky a Nového Hrozenkova dochází k nějaké rivalitě, 

popichování či roztržkám?  

a) Ano 

b) Ne 

 

24.1) Pokud ano, v jakých souvislostech? 

a) Jen přátelská popichování v různých skupinách či mezi žáky 

b) Při veřejných akcích a zábavách  

c) Při vzájemných sportovních utkání 

d) Jiné – jaké? ………………………………….. 

 

25) Slyšeli jste někdy nějakou anekdotu, vtip či humorná přirovnání (může být pozitivní  

i negativní vyznění) pro obyvatele Nového Hrozenkova, Karolinky a jejich místních částí? 

Pokud ano, uveďte prosím všechny, které znáte:  

 

 

 

 

 

 

 

26) Používáte běžně některý z Vámi uvedených příkladů? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Velmi si vážím času, který jste dotazníku věnovali a děkuji za jeho vyplnění. 

Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte na sběrných místech v IC Karolinka, IC Nový Hrozenkov nebo 

přímo mně. Pokud máte doma vyplněný dotazník a nemáte cestu do centra, ráda si jej u Vás vyzvednu. 

Pokud byste si přáli se mnou dále spolupracovat nebo by Vás napadl někdo, kdo by si na toto téma rád 

pohovořil, uveďte zde svůj kontakt (tel./e-mail) a já se Vám ráda ozvu. 

Děkuji Vám!       

Adéla      ……………………………………………………… 


