
Příloha č. 1 – Schéma nafukovací přetlakové haly (2 kurty) 

 

 
 



 

 
 

Příloha č. 2.1 – Fotografická dokumentace areálu PTA – tenisové kurty 

 

 

Příloha č. 2.2 – Fotografická dokumentace areálu PTA – letní zahrádka 

 

 



 

 
 

Příloha č. 3 – Standardizovaný rozhovor - otázky 

 

Standardizovaný rozhovor 

1. Co Vás přimělo ke zbudování tenisového areálu v této lokalitě? 

2. Z jakých finančních zdrojů jste především čerpal finanční prostředky potřebné ke 

zbudování? 

3. Jak byste popsal Váš současný stav? 

4. Je ve Vašem okolí nějaká konkurence? V čem si myslíte, že je Vaše konkurenční výhoda, 

jak s konkurencí bojujete? 

5. Jakými prostředky propagujete svoji firmu? 

6. Máte na Vaší straně nějaké sponzory; jak spolupracujete se současnými sponzory? 

7. Naplňuje Vás Vaše práce radostí, co se nedaří, co zlepšit? 

8. Projevila se ve Vašem podnikání finanční krize? 

9. Máte nějaké vize do budoucna? 

 



 

 
 

Příloha č. 4 - Dotazník 

 

Dotazník 

Dobrý den, jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Sportovní 

management a obracím se na vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazování je 

anonymní. Veškerá získaná data budou použita v mé bakalářské práci. Zakřížkujte Vámi 

zvolenou odpověď.  

Děkuji Vám za poskytnuté údaje.            Veronika Kadlčíková. 

1. Odkud jste? 
 Jsem z UH 
 Jsem z okolí Uherského Hradiště 
 Jsem zdaleka 

2. Jaká je Vaše věková kategorie? 
 8-15 
 16-25 
 26-40 
 41-60 
 61 a více 

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 
 Student 
 Zaměstnaný 
 Nezaměstnaný 
 Na mateřské dovolené 
 Jiná možnost 

4. Na jaké úrovni hrajete tenis? 
 Závodně 
 Rekreačně 
 Nehraju 

5. Jak často navštěvujete areál PTA 
 Několikrát do týdne 
 1x týdně 
 2x za měsíc 
 Několikrát do roka 
 Jsem zde poprvé 



 

 
 

6. Jak hodnotíte umístění tenisového areálu? 
 Vyhovuje mi 
 Spíše mi vyhovuje 
 Spíše mi nevyhovuje 
 Nevyhovuje mi 
 Nepřemýšlím o tom 

7. Jste spokojen(a) s cenami za pronájem kurtů? 
 Ano 
 Ne 
 Nemohu posoudit 

8. Vyhovuje Vám prostředí pro hru(antuka, povětrnostní podmínky, umístění 
kurtů)?  

 Vyhovující 
 Spíše vyhovující  
 Spíše nevyhovující 
 Nevyhovující 
 Nemohu posoudit 

9. Co říkáte na úroveň šaten a sociálního zařízení? 
 Vyhovuje mi  
 Spíše mi vyhovuje 
 Spíše mi nevyhovuje 
 Nevyhovuje mi 
 Nevyužívám to 
 Je mi to jedno 

10. Chtěl(a) byste rozšířit nabídku občerstvení prodáváného u nás v baru? 
 Ne, postačuje mi současná nabídka 
 Ano, něco mi tu chybí. Uveďte co: 

 

…………………………………………………………………………………… 

11. Co říkáte na posezení v letní zahrádce? 
 Líbí se mi 
 Líbí, ale něco bych změnila, uveďte co: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 Nelíbí se mi 
 Je mi to jedno 



 

 
 

12. O jakou doplňkovou aktivitu byste rozšířil(a) náš areál? 
 Beach volejbalové hřiště 
 Minigolf 
 Další tenisový kurt 
 Další tenisový kurt, ale s jiným povrchem 
 Bazén 
 Něco jiného, uveďte co:  

 
…………………………………………………………………………………… 

 Líbí se mi to, jak to je 

13. Odkud jste se o nás dozvěděl(a) 
 Známí, kamarádi 
 Reklama 
 Internet 
 Jiné 

 



 

 
 

Příloha č. 5 – Fotografická dokumentace - Adventure golf 

 

 


