
Příloha č. 1 – Dotazník 

 

1. K čemu nejčastěji využíváte ubytovacích služeb (hotely, bungalovy, vily, chaty 

apod.)? 

- nevyužívám 

- dovolená 

- pracovní cesty 

- rodinná nebo jiná společenská setkání (například setkání absolventů, daleké 

koncerty) 

- vlastní odpověď 

Povinná otázka, je možné více odpovědí. 

 

2. Co je pro Vás nejvíce rozhodující při výběru ubytovacího zařízení? Uveďte 

maximálně 2 možnosti. 

- cena 

- umístění 

- kvalita nabízených služeb 

- možnost speciálních služeb (např. ubytování i se psem, bezbariérový přístup, 

hotelový bar apod.) 

- vlastní odpověď 

Povinná otázka, maximálně dvě možné odpovědi. 

 

3. Jste ochotni si připlatit za luxus? 

- ano, téměř vždy 

- ano, ale jen při výjimečných příležitostech (např. svatební cesta) 

- ne 

Povinná otázka, jedna možná odpověď. 

 

4. Co Vás nejvíce ovlivní při výběru vhodného ubytovacího zařízení? 

- doporučení známých 

- reklama 

- nabídka cestovní kanceláře 

- popis nabídek na internetu 

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 

 

5. Jaké informační prostředky nejvíce využíváte? Uveďte maximálně 2 možnosti. 

- televize 

- rádio 

- tisk 

- internet 

Povinná otázka. Jsou možné maximálně 2 odpovědi. 

 

6. Všímáte si reklamních spotů v těchto prostředcích? 

- ano, všímám si hodně 

- ano, ale věnuji jim pozornost jen, pokud mne nějakým způsobem zaujmou 

- nevšímám si  

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 

 



7. Jaké internetové stránky nejčastěji navštěvujete? Napište zaměření či konkrétní 

názvy (maximálně 3). 
Nepovinná, volná otázka.  

 

8. Jaký tisk nejčastěji čtete? Napište zaměření či konkrétní názvy (maximálně 3). 

Nepovinná, volná otázka. 

 

9. Jakou rádiovou stanici nejčastěji posloucháte? Napište zaměření či konkrétní 

názvy (maximálně 3). 

Nepovinná, volná otázka. 

 

10. Všímáte si reklamních cedulí, billboardů či plakátů? 

- vůbec 

- jen pokud mne nějak zaujmou 

- ano, všímám si hodně 

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 

 

11. Slyšeli jste někdy o rekreačním areálu BEČVA VILLA RESORT? 

- ano 

- ne 

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 

 

12. Pokud ano, kde: 

- vyzkoušel/a jsem jejich služeb 

- z inzerce 

- přes cestovní kancelář 

- přes známé 

- vlastní odpověď 

Povinná otázka v případě, že na předchozí otázku respondent odpověděl „ano“. Je 

možné více odpovědí. 

 

13. Pokud z inzerce, o jakou formu šlo? 

- internet 

- rádio 

- tisk 

- billboard, plakáty, reklamní cedule či letáky 

- veletrhy 

Povinná otázka v případě, že na předchozí otázku respondent odpověděl „inzerce“. Je 

možné více odpovědí. 

 

14. Jak na Vás daný inzerát či prezentace působil? 

- Nezaujal 

- Kladně 

- Nepamatuji se 

Povinná otázka v případě, že na otázku č. 12 respondent zvolil možnost „inzerce“.  

Jedna možná odpověď. 

 

 

 

 



15. Jste:  

- muž 

- žena 

Povinná otázka, jedna možná odpověď. 

 

16. Věk: 

- 0-15 let 

- 16-25 let 

- 26-35 let 

- 36-45 let 

- 46-55 let 

- 56 a více let 

Povinná otázka, jedna možná odpověď. 

 

17. Jsem osoba: 

- Pracující 

- V důchodu (invalidním, starobním apod.) 

- Na mateřské 

- Bez zaměstnání 

- Studující základní školu 

- Studující střední školu (či střední odborné učiliště) 

- Studující vysokou školu 

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 

 

18. Trvalé bydliště: 

- Hlavní město Praha 

- Jihočeský kraj 

- Jihomoravský kraj 

- Karlovarský kraj 

- Královehradecký kraj 

- Liberecký kraj 

- Moravskoslezský kraj 

- Olomoucký kraj 

- Pardubický kraj 

- Plzeňský kraj 

- Středočeský kraj 

- Ústecký kraj 

- Vysočina 

- Zlínský kraj 

- Slovenská republika 

- Jiná země – jaká? 

Povinná otázka. Jedna možná odpověď. 
 



Příloha č. 2 – Fotografie BEČVY VILLA RESORT  

 

Obr. č. 1 

 

Recepce 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/exterier/ 

 



Obr. č. 2 

 

Bungalovy 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/becva-villa-resort/ 

 



Obr. č. 3 

 

Vily 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/exterier/ 



Obr. č. 4 

 

 Samostatná vila 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/becva-villa-resort/ 

 



Obr. č. 5 

 

Vila – kuchyň 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/interier/ 

 



Obr. č. 6 

 

Vila – obývací pokoj I. 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/interier/ 

 



Obr. č. 7 

 

Vila – obývací pokoj II. 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/interier/ 

 



Obr. č. 8 

 

Vila – koupelna 

 

 

 

Zdroj: http://www.becva-villaresort.cz/interier/ 

 


