
Příloha č. 1: Dotazník 

 
Dotazník 

 
Informace, které budou získány tímto dotazníkem poslouží k analýze spokojenosti hostů a ke 
zjištění nedostatků v poskytovaných službách hotelu. Hotel se také dozví užitečné informace 
o oblíbenosti lokality a účinnosti reklamních služeb. 
 

Pohlaví: 
a) muž 
b) žena 

 
1. Jak jste se dozvěděli o Horském hotelu TATRA? 
a) z vlastní zkušenosti, přátelé, známí 
b) z reklamy 
c) z internetu 
d) díky zprostředkování přes cestovní kancelář 
 
2. Ve které roční období je pro vás ubytování v této lokalitě nejpřitažlivější? 
a) jaro 
b) léto 
c) podzim 
d) zima 

 
3. Cíl vaší návštěvy byl: 
a) obchodní 
b) relaxace/wellness 
c) sport či turismus 
d) jiný 

 
4. Jak byste charakterizovali naše relaxační centrum? 
a) moderní 
b) dobře vybavené, ale neútulné 
c) zastaralé 
d) nevyhovující 

 
5. Jaká je dle vás úroveň ubytovacích služeb? 
a) vynikající 
b) průměrná 
c) podprůměrná 
d) nevyhovující 

 
6. Jak jste byl/-a spokojený/-á s úrovní stravování 
a) velmi spokojen 
b) spokojen 
c) nespokojen 
d) velmi nespokojen 
 

 



7. Který z uvedených hotelů je dle vás v našem regionu nejlepší? 
a) Hotel Lanterna 
b) Horský wellnes hotel Horal 
c) Horský hotel Soláň 
d) Hotel Tatra 
e) Neznám jiný hotel, nežli hotel TATRA 

 
8. Jaké je dle vás okolí Horského hotelu TATRA? 
a) krásné a udržované 
b) krásné, ale neudržované 
c) normální 
d) nehezké 

 
9. Jaký je podle vás hotel? 
a) moderní 
b) tradiční 
c) starý, ale udržovaný 
d) starý a neudržovaný 

 
10. Jaká je podle vás cena 590 Kč za ubytování na jednu noc v Horském hotelu 

TATRA? 
a) cena je nízká 
b) cena odpovídá kvalitě 
c) cena je příliš vysoká 

 
 
Zde je místo pro vaše připomínky, názory a pochvaly: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji vám za ochotu a čas, který jste strávili vyplňováním dotazníku 



 
Příloha č. 2: Seznam zaměstnanců Horského hotelu TATRA 
 

Seznam zam ěstnanc ů zaměstnaných v hlavním 
pracovním pom ěru 

Jméno Profese 
Igor Macášek ředitel hotelu 
Lenka Matoušková vedoucí ubytování 
Jana Šuláková recepční 
Alena Trčálková recepční 
Renata Píšková recepční 
Alena Novosadová recepční 
Jana Němečková pokojská 
Aneta Počíková pokojská 
Vladimíra Střelecká pokojská 
Vlasta Jochcová pokojská 
Alena Janíková vedoucí relaxačního centra 
Lenka Plánková relaxační centrum 
Jaroslav Koňařík relaxační centrum 
Jarmila Valigurová relaxační centrum 
Roman Macák kuchař - vedoucí provozu restaurace 
Libor Sládeček kuchař  
Jaroslav Kotlas kuchař 
Michal Malík číšník 
Erika Ferencová číšník 
Michaela Miklošková číšník 
  

Seznam zam ěstnanc ů zaměstnávaných na dohodu  
o provedení práce 

Jméno Profese 
Rostislav Dvořák pomocné práce 
Denisa Dorociaková relaxační centrum 
Ludmila Gášková pomocné práce 
Radka Hrachovcová pomocné práce 
Veronika Kaděrková relaxační centrum 
Monika Pavelková pomocné práce 
Věra Valigurová pomocné práce 
Richard Martinák pomocné práce 
Andrea Šerá pomocné práce 
Eliška Folarčná pomocné práce 
Květoslava Holčáková pomocné práce 
 



Příloha č. 3: Fotografie Horského hotelu TATRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Fotografie hotelové restaurace 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Fotografie relaxačního centra 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Fotografie hotelových pokojů 

 

 

 

 

 

 

 


