
4) Ohodnoťte grafickou stránku zpravodaje: (1 – velmi spokojen, 2 – mírně spokojen, 3 – mírně nespokojen, 4 – velmi nespokojen)
přehlednost stránek kvalita fotografií
členění rubrik množství fotografií
grafika písma a titulků

DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE VELKOMEZIŘÍČSKA
Vážení čtenáři Velkomeziříčska,
jak členové redakční rady avizovali již v mi-
nulém vydání, připravili jsme pro vás krátký 
dotazník. Jeho cílem je nejenom zjistit, jak jste 
spokojeni s tištěným zpravodajem, ale také 
jaká témata čtete nejraději, jak se vám líbí 
grafika jednotlivých rubrik nebo jaké reportá-
že vám naopak v novinách scházejí. Vámi za-
slané odpovědi nám poslouží jak ke zlepšení 
komunikace se čtenáři, tak v přípravě a výbě-
ru témat budoucích zpravodajů.
Vyplněný dotazník můžete do 16. října vhodit 
do sběrného boxu umístěného v budově sta-
ré radnice u informačního centra. Na webu 

velkomeziricsko.cz naleznete také odkaz na 
interaktivní online formulář, který stačí pou-
ze vyplnit a odeslat. Vyhodnocení dotazníků 
jsou určena k interním potřebám redakce 
a redakční rady.
Rádi bychom také touto cestou znovu oslo-
vili čtenáře a nabídli jim možnost spolupráce 
při tvorbě obsahu měsíčníku. Pokud máte 
zajímavé nápady na nová témata či rozho-
vory s osobnostmi města, kontaktujte nás na  
e ‑mailu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo se za námi stavte v redakci. Těšíme se 
na spolupráci s vámi!
Víme, že v posledních měsících mělo také 

mnoho z vás problémy s doručováním Vel-
komeziříčska. Distribuci novin stále zajišťuje 
prostřednictvím svých brigádníků Česká poš-
ta, která má uzavřenou smlouvu s brněn-
skou tiskárnou. Veškeré vaše stížnosti vedení 
pošty pravidelně předáváme a během léta se 
intenzivně snažíme zajistit zlepšení roznášky. 
Podle nového dodatku, který město s tiskár-
nou uzavřelo, by se Velkomeziříčsko mělo ve 
vašich schránkách objevit od prvního čtvrtku 
v měsíci do následujícího pondělí.
Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vy-
plnění a odevzdání dotazníku.

Michaela Hudková, šéfredaktorka

5) Která témata vás ve zpravodaji nejvíce zajímají? Ohodnoťte známkami 1-5, (1 = zajímá mě nejvíc, 5 = zajímá mě nejméně)
informace z radnice, z jednání zastupitelstva, kalendář akcí
městské rady a komisí sport
veřejné problémy města křížovka
dopravní informace a silniční uzavírky inzerce
zprávy z místních částí a okolních obcí společenská rubrika, vzpomínky a blahopřání
rozhovory s osobnostmi zdraví a životní styl
názory občanů, diskuzní příspěvky náboženský život
témata z historie školství a vzdělávání
zprávy z činnosti organizací a spolků tipy na zajímavé recepty
krimi zprávy dětská kreativní rubrika
kultura tipy na výlety v okolí

7) S jakou místní osobností byste si rádi ve Velkomeziříčsku přečetli rozhovor?

8) Chcete nám ještě něco sdělit? Zde je prostor pro vaše další komentáře.

Pohlaví:        muž    žena    
Věková kategorie do 35 let   36 – 65    66+ 
Vzdělání:   základní    středoškolské   vysokoškolské
Bydliště:   město Velké Meziříčí
   místní části (Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dol. Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou)
   jiné: ……….....................……………….

1) V jaké formě čtete Velkomeziříčsko nejčastěji?
webové stránky tištěný zpravodaj newsletter

2) Rozsah 32 stran vnímám jako:
optimální zbytečně velký nedostatečný

3) V případě tištěného vydání považuji za ideální periodicitu:
měsíční čtrnáctidenní týdenní

6) Jaké konkrétní téma by vás v nejbližší době zajímalo nejvíc?


