
Příloha č. 1 
1. Jste:  
 

□ muž 

□ žena 
 
 

2. Do které věkové kategorie Vás můžeme zařadit? 
 

□ 18 – 30 let 

□ 31 – 45 let 

□ 46 – 60 let 

□ 61 let a více 
 
 

3. Váš měsíční příjem je přibližně: 
 

□ do 15 000 Kč 

□ 15 000 – 30 000 Kč 

□ 30 000 – 45 000 Kč 

□ 45 000 - 60 000 Kč 

□ 60 000 – 75 000 Kč 

□ více než 75 000 Kč 
 
 

4. Jak často navštěvujete Avion Shopping Park Ostrava? 
 

□ minimálně jednou týdně 

□ několikrát za měsíc 

□ zcela výjimečně  
 
   

5. Co brání častějším návštěvám tohoto obchodního centra z Vaší strany? 
 

□ nedostatek času 

□ v místě mého bydliště se nachází jiné obchodní centrum 

□ nesympatie k velkým obchodním centrům 

□ jiný důvod (uveďte prosím) 
 
 

 
 
 



6. Jak byste zhodnotil množství a kvalitu obchodů s módou (oděvy, módní doplňky)? 
 

□ jsem zcela spokojen 

□ tyto obchody mi víceméně vyhovují 

□ nejsem spokojen (dopište, prosím, co je pro Vás nevyhovující) 
 
 
7. Jste spokojen s obchody nabízejícími zejména kosmetické výrobky? 
 

□ ano, zcela mi vyhovují 

□ jejich složení a kvalitu hodnotím jako průměrnou 

□ nejsem s nimi spokojen (uveďte, prosím, důvod) 
 
 

8. Váš názor na množství a kvalitu obchodů prodávajících obuv je: 
 

□ pozitivní, množství a kvalita těchto obchodů mi zcela vyhovují 

□ průměrný, ne vždy naleznu, co právě hledám 

□ negativní (uveďte, prosím, důvod) 
 

 
9. Nabídka občerstvení v Avionu Shopping Park je pro mne: 
 

□ naprosto dostačující 

□ víceméně mi vyhovuje 

□ nedostačující (uveďte prosím, co postrádáte) 
 
 

10. Jak jste spokojen s nabídkou zařízení určených zejména dětem                               
(dětské koutky apod.)? 

 

□ tato zařízení mi naprosto vyhovují 

□ kvalita a množství těchto zařízení je dostačující 

□ tato zařízení nevyužívám, nemám tedy o nich přehled 

□ tato zařízení mi vůbec nevyhovují (uveďte, prosím, proč) 
 
 

11. Jak hodnotíte nabídku ostatních prodejen  
      (elektro, květinářství, sportovní potřeby apod.)? 
 

□ je pro mne zcela dostačující 

□ v podstatě mi vyhovuje 

□ nabídka je nedostatečná (uveďte prosím, co Vám nevyhovuje) 



12. Jaký máte názor na doprovodné služby, které Avion Shopping Park poskytuje 
      (parkování, místa k odpočinku, WC, čistota, šatna, odpadkové koše apod.)? 
 

□ jsem s těmito službami zcela spokojen 

□ jsem poměrně spokojen 

□ nejsem s těmito službami zcela spokojen (uveďte, prosím, proč) 
 
 
13. Jak byste ohodnotil dostupnost Avionu Shopping Park městskou hromadnou  

dopravou? 
 

□ Avion Shopping Park je pro mne snadno dostupný MHD 

□ Avion Shopping Park je pro mne víceméně dostupný MHD 

□ Avion Shopping Park je pro mne obtížně dostupný MHD 
 
 
14. Jaký je Váš názor na Albert Hypermarket, nacházející se v Avionu Shopping 

Park? 
 

□ tento obchod mi vyhovuje, navštěvuji jej 

□ obchod navštívím občas 

□ obchod je mi nesympatický a nenavštěvuji jej (uveďte prosím důvod) 
 

 
15. Jaký je Váš názor na služby a podmínky uzpůsobené zejména seniorům 
      (místa k sezení, bezbariérový přístup, dostupnost MHD, optimální ceny apod.)? 
 

□ jsem velmi spokojen 

□ jsem víceméně spokojen 

□ nejsem zcela spokojen (uveďte, prosím, z jakého důvodu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


