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Přílohy 

Příloha č.1: Orientační plán 1. a 2. podlaží krytého bazénu 

 

 

 

Zdroj: [15] 
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Zdroj: [15] 
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Příloha č. 2: Ceník služeb krytého bazénu 

 

 

 

  Dospělí Děti 

Permanentní čipy     

1min      1,55Kč      1,15Kč 

Cena permanentního čipu 200 Kč 200 Kč 

Wellness 232 Kč   

Základní vstupné     

1hod 126 Kč 81 Kč 

1,5hod 177 Kč 117 Kč 

2hod 202 Kč 141 Kč 

Děti 4-7 let/neomezeně   36 Kč 

Kondiční plavání     

1hod 61 Kč   

2hod 116 Kč   

Wellness     

2hod 282 Kč   

Aquaaerobic     

70minut 95 Kč   

 

Zdroj: [14] 
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Příloha č. 3: Dotazník 

Dotazník 

 

Váţený respondente, jmenuji se Michaela Hubová a jsem studentkou Ekonomické 

fakulty na VŠB-TUO. Chtěla bych Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouţí ke 

zjištění Vaši spokojenosti se sluţbami krytého bazénu ve Valašském Meziříčí. Výsledky 

budou zpracovány do mé bakalářské práce. Tento dotazník je zcela anonymní.   

 

Identifikační otázky (zatrhněte jednu odpověď) 

1. Pohlaví: 

 Ţena 

 Muţ 

 

2. Věk: 

 Do 20 let 

 21 – 30let 

 31 – 40let 

 41 – 50let 

 51 – 60 let 

 61 – více let 

 

3. Vaše PSČ, bydliště (poštovní směrovací číslo) :……………………………………. 

 



2 

 

4. Jak často navštěvujete krytý bazén ve Valašském Meziříčí? 

 1x ročně 

 1x měsíčně 

 1x týdně 

 v jiném intervalu (uveďte)………………………….  

 

Otázky k Vaší spokojenosti (zatrhněte jednu odpověď, a uveďte jak je pro vás parametr 

důležitý na stupnici od 1 – bezvýznamné, do 4 – mimořádně důležité) 

 

5. Je kapacita parkoviště dostatečná? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

6. Jak hodnotíte služby personálu? (např. recepční, plavčík, uklízečky,…)  

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Velmi nespokojen 
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7. Působí personál čistě a upraveně? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

8. Jak jste spokojen s čistotou a úklidem v šatnách? 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

 

9. Jak jste spokojen s čistotou toalet a sprch? 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

 

10. Jaká je dle Vás cena vstupného na krytý bazén? 

 Vysoká 

 Spíše vyšší 

 Spíše niţší 

 Nízká 
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11. Jak jste spokojen s teplotou vody v bazénech? 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

12. Jak jste spokojen s čistotou vody v bazénu? 

  Velmi spokojen 

  Spokojen 

  Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

 

13. Pociťujete obsah chlóru ve vodě v bazénu? 

 Ano velmi 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Ne   

14. Jak jste spokojen s doplňkovými službami bazénu? (např. fén na vlasy, sušička plavek 

apod.) 

 Velmi spokojen 

  Spokojen 

  Nespokojen 

 Velmi nespokojen 
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15. Jak jste spokojen s nabídkou jídla a pití v bufetu? 

 Velmi spokojen 

  Spokojen 

  Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

 

16. Jste dostatečně informován o akcích pořádaných na bazénu? (např. aqua aerobic, 

plavání se seniory, aquazorbing, plavání batolat atd.) 

  Ano 

  Ne 

 

17. Na závěr prosím uveďte Vaše připomínky či nápady na změny týkající se služeb 

krytého bazénu Valašské Meziříčí 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad vyplňováním dotazníku. 

 

 

 

 

 

 


