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Příloha č. 1  

Fotografie Pivovarské restaurace 

Obr. 1 Vzhledem budovy Pivovarské restaurace v r. 1899 

 

Obr. 2 Současný vzhled restaurace  

 

Obr. 3 Současný vzhled restaurace I.  
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Obr. 4 Interiér restaurace  

 

Obr. 5 Interiér restaurace I.  

 

Obr. 6 Současný vzhled restaurace II.  
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Příloha č. 2 

Internetové stránky www.strelnice-corrado.cz 

Obr. 1 Internetové stránky www.strelnice-corrado.cz 
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Obr. 2 Část stránek věnovaná Pivovarské restauraci 
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Příloha č. 3 

Reklamní tabule Pivovarské restaurace 

Obr. 1 Reklamní tabule nad vchodem do restaurace 

 

Obr. 2 Reklamní tabule při vjezdu na parkoviště restaurace 

 

Obr. 3 Reklamní „áčková“ tabule 
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Příloha č. 4 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB–TUO a dovoluji si Vás požádat  

o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na Pivovarskou restauraci. Získané informace 

jsou anonymní a všechny údaje, které mi poskytnete, budou sloužit pouze pro účely 

diplomové práce. Vždy je možno vybrat pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno 

jinak.  

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a čas, který jste věnovali tomuto dotazníku. 

 

                                                                                                      Bc. Petra Rašková 

1. Přibližně jak často navštěvujete Pivovarskou restauraci?  

1.1  vícekrát do týdne   1.3  několikrát za měsíc 

1.2   1 x do týdne    1.4  méně často 

 

2. Do tohoto restauračního zařízení nejčastěji chodíte na:  

2.1  oběd       2.3 nápoje 

2.2  večeři      

 

3. Co Vás nejvíce ovlivnilo při výběru tohoto restauračního zařízení? 

 3.1 ceny     3.5  kladné reference 

 3.2 úroveň stravování   3.6   předešlá zkušenost 

 3.3 nabízený sortiment   3.7   jiné ……………………………… 

3.4  reklama     

 

4. Odkud jste se dozvěděl(a) o Pivovarské restauraci? 

4.1 internet    4.5 informační centrum 

4.2 tisk      4.6 doporučení přátel 

4.3 rozhlas     4.8 po návštěvě střelnice Corrado 

4.4 Zlaté stránky    4.9  jiné …………………………………

     

5. Doporučil(a) byste Pivovarskou restauraci svým přátelům? 

5.1 určitě ano    5.3 spíše ne 

5.2 spíše ano    5.4 určitě ne 

 

6.  Je dobře viditelný nápis, že je restaurace otevřena, i když v okolí je prováděna 

stavba dálnice? 

6.1  určitě ano     6.3   spíše ne  

6.2  spíše ano    6.4  určitě ne 

 

7. Které akce byste v Pivovarské restauraci uvítal(a)? 

(můžete označit maximálně 3 odpovědi) 
 

7.1   pořádání plesů   7.5   pořádání seminářů 

7.2  pořádání diskoték   7.6   výstavy 

7.3   akce pro děti    7.7   aukce 

7.4  večery s živou hudbou  7.8 jiné ………………………………… 
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8. Jakým způsobem byste se o případných akcích chtěl(a) dozvědět?  

(můžete označit maximálně 3 odpovědi) 
 

8.1   propagační letáky   8.4   reklama na internetu 

8.2   reklama v tisku   8.5   plakáty 

8.3   reklama v rozhlase   8.6   zasílání emailů 

      8.8 jiné ………………………………… 

 

9.  V rámci podpory prodeje by Vás nejvíce potěšilo:  

(můžete označit maximálně 2 odpovědi) 
 

9.1   propagační dárky a předměty 

9.2   akční ceny 

9.3   šťastná hodina (určitý den/hod. sleva na vybraný sortiment) 

9.4   slevy při větším odběru 

9.5   wifi připojení zdarma 

 

10. Navštívil(a) jste internetové stránky Pivovarské restaurace? 

10.1  ano, velmi se mi líbily   

10.2  ano, ale nelíbily se mi   

10.3   ne, doposud jsem se na ně nedíval(a) (pokračujte otázkou č. 12) 

10.4   ne, nevím, že nějaké mají  (pokračujte otázkou č. 12) 

 

11. Jak byste ohodnotil(a) jednotlivé prvky internetových stránek? 

(1 – výborný, 5 – nedostatečný) 

 1   2   3   4   5 

struktura stránek         

originalita stránek         

barevnost stránek          

kvalita informací          

aktuálnost informací          

celkový dojem          

 

12. Jak hodnotíte propagací Pivovarské restaurace? 

12.1 určitě dostatečnou   12.4   spíše nedostatečnou 

12.2 spíše dostatečnou   12.5   určitě nedostatečnou 

 

13. V čem podle Vás spočívá přednost Pivovarské restaurace? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. Pohlaví 

14.1  muž     14.2   žena 

 

15. Věková kategorie 

15.1  do 18 let    15.4   41-60 let 

15.2  19-26 let    15.5   nad 60 let 

15.3  27-40 let 
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16. Vzdělání 

16.1  základní    16.3  středoškolské s maturitou 

16.2  středoškolské bez maturity  16.4  vysokoškolské 

 

17. Sociální postavení 

17.1  pracující    17.4  důchodce 

17.2  student    17.5  nezaměstnaný   

17.3  v domácnosti  

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu!
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Příloha č. 5  

Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB–TUO a dovoluji si Vás požádat  

o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na Pivovarskou restauraci. Získané informace 

jsou anonymní a všechny údaje, které mi poskytnete, budou sloužit pouze pro účely 

diplomové práce. Vždy je možno vybrat pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno 

jinak.  

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a čas, který jste věnovali tomuto dotazníku. 

 

 

                                                                                                      Bc. Petra Rašková 

 

1. Navštěvujete restaurační zařízení? 

1.1 ano 

1.2  ne (pokračujte otázkou č. 9) 

 

2. Přibližně jak často navštěvujete restaurační zařízení ?  

2.1  vícekrát do týdne   2.3  několikrát za měsíc 

2.2   1 x do týdne    2.4  méně často 

 

3. Do restauračního zařízení nejčastěji chodíte na:  

3.1  oběd       3.3 nápoje 

3.2  večeři      

 

4. Co Vás nejvíce ovlivní při výběru restauračního zařízení? 

4.1 ceny     4.5  kladné reference 

4.2 úroveň stravování   4.6   předešlá zkušenost 

4.3 nabízený sortiment   4.7 jiné………………………………… 

4.4  reklama     

 

5.  Kde nejčastěji vyhledáváte informace o restauračním zařízení? 

(můžete označit maximálně 2 odpovědi) 

 

5.1 internet    5.5 informační centrum 

5.2 tisk      5.6 doporučení přátel 

5.3 rozhlas     5.7  jiné ……………………………… 

5.4 Zlaté stránky     

 

6. Kterou rozhlasovou stanici preferujete? 

6.1 Orion     6.4 Helax 

6.2 Impuls     6.5 Frekvence 1 

6.3 Čas     6.6 jiné ………………………………. 
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7. Pokud používáte k výběru restauračního zařízení internet, uveďte prosím, kde 

vyhledáváte nabídky?  

 

7.1 internetové vyhledávácí portály 

7.2 internetové stránky zaměřené na restaurační zařízení 

7.3 nepoužívám k výběru internet 

7.4 jiné ………………………………… 

 

8.  V rámci podpory prodeje restauračního zařízení by Vás nejvíce potěšilo:  

(můžete označit maximálně 2 odpovědi) 
 

8.1   propagační dárky a předměty 

8.2   akční ceny 

8.3   šťastná hodina (určitý den/hod. sleva na vybraný sortiment) 

8.4   slevy při větším odběru 

8.5   wifi připojení zdarma 

 

9. Pohlaví 

9.1  muž     9.2   žena 

 

10. Věková kategorie 

10.1  do 18 let    10.4   41-60 let 

10.2  19-26 let    10.5   nad 60 let 

10.3  27-40 let 

 

11. Vzdělání 

11.1  základní    11.3  středoškolské s maturitou 

11.2  středoškolské bez maturity  11.4  vysokoškolské 

 

12. Sociální postavení 

12.1  pracující    12.4  důchodce 

12.2  student    12.5  nezaměstnaný   

12.3  v domácnosti  

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu! 
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Příloha č. 6 

 

 

Pořádá taneční večer s muzikou! 

 

   

 

Kdy?  17. 7. 2010 od 18:00 hod. 

Kde?  v restauraci Pivovarská, ul. Cihelní 27 

Vstup?  zdarma  

 

K tanci a poslechu hraje skupina HERGOT! 
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Příloha č. 7 

 

Návrh loga Pivovarské restaurace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


