
Příloha č. 1 – Současný dotazník Harmony Club Hotelu Ostrava 

 

 



Příloha č. 2 – Anglická verze současného dotazníku 

 

 



   

Příloha č. 3 – Návrh nového dotazníku 

Přispějte prostřednictvím Vašeho hodnocení ke kontrole a zvyšování kvality služeb poskytovaných 

hotelem Harmony Club Ostrava. Předem děkujeme za čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. 

Vašich názorů si velmi vážíme.  

(* zvolené odpovědi prosím zakroužkujte) 

HODNOCENÍ KVALITY UBYTOVACÍCH SLUŽEB 

Jak hodnotíte dosavadní způsoby provedení rezervace hotelu Harmony Club Ostrava? 

a) vynikající 

b) dobré 

c) ucházející 

d) špatné 

 

Je pro Vás způsob provedení rezervace důležitý? 

a) mimořádně důležitý 

b) důležitý 
c) méně důležitý 

d) bezvýznamný 

 

Jak hodnotíte ochotu personálu hotelu Harmony Club Ostrava?  

a) vynikající 

b) dobrá 

c) ucházející 

d) špatná 

 

Je pro Vás ochota personálu důležitá?  

a) mimořádně důležitá 

b) důležitá 

c) méně důležitá 

d) bezvýznamná 

 

Jak hodnotíte dopravní dostupnost hotelu Harmony Club Ostrava? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) ucházející 

d) špatná 

 

Je pro Vás dopravní dostupnost hotelu důležitá? 

a) mimořádně důležitá 

b) důležitá 

c) méně důležitá 

d) bezvýznamná 

 



   

Jak hodnotíte bezpečnost hotelu Harmony Club Ostrava a jeho okolí? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) ucházející 

d) špatná 

 

Je pro Vás bezpečnost hotelu a jeho okolí důležitá? 

a) mimořádně důležitá 

b) důležitá 

c) méně důležitá 
d) bezvýznamná 

 

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVACÍCH SLUŽEB 

 – vyplňte pouze v případě, že jste byl (a) návštěvníkem restaurace  

Jak hodnotíte nabídku jídel v jídelním lístku restaurace hotelu Harmony Club Ostrava? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) ucházející 

d) špatná 

 

Je pro Vás nabídka jídel v jídelním lístku důležitá? 

a) mimořádně důležitá 

b) důležitá 

c) méně důležitá 

d) bezvýznamná 

 

Jak hodnotíte poměr kvality a ceny nabízených pokrmů restaurace hotelu Harmony Club 

Ostrava? 

a) vynikající 

b) dobrý 

c) ucházející 

d) špatný 

 

Je pro Vás poměr kvality a ceny nabízených pokrmů důležitý? 

a) mimořádně důležitý 

b) důležitý 

c) méně důležitý 

d) bezvýznamný 

 

Jak hodnotíte dobu přípravy objednaného pokrmu v restauraci hotelu Harmony Club Ostrava? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) ucházející 

d) špatná 



   

Je pro Vás doba přípravy objednaného pokrmu důležitá? 

a) mimořádně důležitá 

b) důležitá 

c) méně důležitá 

d) bezvýznamná 

 

HODNOCENÍ KVALITY DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 

Doplňkové služby hotelu 

Harmony Club Ostrava 
vynikající dobré ucházející špatné 

Doplňkové 

služby jsem 

nevyužil (a) 

WiFi internet      

Business centrum      

Směnárna      

Kadeřnictví      

 

Důležitost služby při návštěvě 

hotelu 

mimořádně 

důležitá 
důležitá méně důležitá bezvýznamná 

WiFi internet     

Business centrum     

Směnárna     

Kadeřnictví     

 

Pohlaví:   

muž 

žena 

Věk: 

a) méně než 15 

b) 15 až 25 

c) 26 až 35 

d) 36 až 45 

e) 46 až 55 

f) více než 55 

 

Státní občanství: (* zde prosím uveďte odpověď přímo)



 

Příloha č. 4 – Certifikát systémů managementu 

 


