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Obec plán v % skutečnost v % 

Kelč 29 36 

Opatovice 9 13 

Všechovice 10 7 

Ústí 6 6 

Skalička 5 6 

Police 6 6 

Branky 10 6 

Kladeruby 5 5 

Býškovice 4 4 

Horní Újezd 5 3 

Komárno 4 3 

Rouské 3 3 

Horní Těšice 2 1 

Provodovice 2 1 

Dolní Těšice 1 1 

Tab. 1 Porovnání plánovaného výběrového vzorku a skutečného, (zdroj: vlastní) 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Pohlaví respondentů, (zdroj: vlastní) 
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Obr. 2 Místo bydliště respondentů, (zdroj: vlastní) 

 

 

Tab. 2 Kontingenční tabulka zobrazující návštěvnost jednotlivých podniků v závislosti na věku,  

(zdroj: vlastní) 
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Tab. 3 Kontingenční tabulka poměřující jak často respondenti navštěvují centrum v závislosti na věku, 

(zdroj: vlastní) 

 

Obr. 3 Znalost Zábavního centra Kotelna respondenty, (zdroj: vlastní) 
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Obr. 4 Způsob jak se respondenti dověděli o Zábavním centru Kotelna, (zdroj: vlastní) 

 

Obr. 5 Důvod, proč respondenti navštěvují Zábavní centrum Kotelna, (zdroj: vlastní) 
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Tab. 4 Jednovýběrový T-test porovnávající průměrnou známku hodnocení vlastností budovy se střední 

hodnotou, (zdroj: vlastní) 

 

Tab. 5 Jednovýběrový T-test porovnávající průměrnou známku hodnocení vlastností personálu se střední 

hodnotou, (zdroj: vlastní) 
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Obr. 6 Zda-li by respondenti doporučili Zábavní centrum Kotelna svým známým a přátelům, (zdroj: vlastní) 

Obr. 7 Pořádané akce, o kterých byl respondent informován, (zdroj: vlastní) 
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Tab. 6 Kontingenční tabulka poměřující způsob, jakým by chtěli respondenti dostávat informace a místo jejich bydliště, (zdroj: vlastní) 
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Vážený respondente,  

 

 dovoluji si Vás oslovit kvůli vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci. Jmenuji se Lenka 

Strnadlová, jsem studentka 2. navazujícího ročníku VŠB – TU Ostrava, Ekonomické fakulty, oboru Marketing  

a obchod.  

 Vaše odpovědi v dotazníku jsou zcela anonymní a budou použity pouze v rámci diplomové práce. 

 Odpovídejte zaškrtnutím jedné odpovědi, pokud není uvedeno jinak. Odpovídejte, prosím, sami  

za sebe. 

  

      Děkuji za vyplnění dotazníku Bc. Lenka Strnadlová 

  

1. Jaký zábavní či restaurační podnik navštěvujete v Kelči a jeho okolí?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    

2. Znáte Zábavní centrum Kotelna v Kelči čp. 514? 

o ano 

o ne, přejděte k otázce č. 14 

 

3. Odkud jste se dověděl/a o Zábavním centru Kotelna? (možno uvést více odpovědí) 

o z doporučení od přátel, rodiny 

o ze sociální sítě (např. Facebook, Twitter, ICQ) 

o z odkazu na internetových stránkách www.seznam.cz  

o z odkazu na internetových stránkách www.najisto.cz 

o ze zpravodaje města Kelč 

o z doslechu 

o jinde. Prosím, uveďte……………………………………………………………..  

 

4. Jak často navštěvujete Zábavní centrum Kotelna? 

o nikdy jsem nenavštívil/a, přejděte k otázce č. 14 

o byl/a jsem zde jednou 

o alespoň jednou týdně 

o alespoň jednou měsíčně 

o alespoň jednou za půl roku 

o méně než jednou za půl roku 

 

5. Uveďte, jaké služby z nabídky jste využil/a a nadále využíváte?(možno uvést více možností) 
 

 Využil/a Dále využívám 

Bowling   

Stolní fotbal   

Výherní automaty   

Elektronické šipky   

Ricochet   

Ping pong   

 

6. Využíváte nabídku restaurace?  

o ano, převážně si objednávám jídlo z menu 

o ano, převážně si objednávám pizzu 

o ano, ale nerozlišuji, jestli se jedná o jídlo z menu či pizzu 

o ne, nevyužívám 

 

7. Z jakého důvodu nejčastěji navštěvujete Zábavní centrum Kotelna?  

o zejména z důvodu využití zábavních aktivit 

o zejména kvůli posezení v restaurační části 

o primárně kvůli nabídce zábavních aktivit, ale také využiji nabídku restaurace 

o primárně z důvodu posezení v restauraci, a při této příležitosti využiji také zábavní aktivity 
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8. Jak byste ohodnotil/a jednotlivé vlastnosti týkající se budovy a vnitřních prostor Zábavního centra 

Kotelna. Ohodnoťte na stupnici 1 – 5, kde 1 – výborná, 5 – nedostatečná. 

 

 1 2 3 4 5 

Viditelnost budovy      

Dostatečné označení budovy      

Zřetelné vyznačení příjezdu k budově      

Uvedení základních informací       

Vybavení restaurační části      

Vybavení prostor bowlingu      

Vybavení prostor ricochetu       

Ucelený design všech prostor      

Sladění vnitřních prostor s cílem centra      

 

9. Ohodnoťte vlastnosti obsluhujících osob v Zábavním centru Kotelna na škále 1 – výborná,  

5 – nedostatečná.  

 

 1 2 3 4 5 

Ochota personálu      

Příjemné vystupování      

Jednotná komunikace personálu se zákazníky      

Schopnost poradit      

Jednotný pracovní oděv      

Oděv korespondující se zábavním centrem      

Dostatečné odlišení pracovníků od zákazníků      

 

 

10. Zábavní centrum Kotelna pořádá různé akce. Vyjmenujete prosím ty, o kterých jste byl/a 

informován/a? 

....................................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

11. Jakou formou byste chtěl/a dostávat informace o aktuálním dění v Zábavním centru Kotelna? 

(možno uvést více odpovědí) 

o letáček do schránky 

o inzerce v novinách „Valašský deník“ 

o inzerce v novinách „Naše Valašsko“ 

o internetové stránky Zábavního centra Kotelna 

o profil „Kotelny“ na Facebooku 

o reklama v rádiu Apollo 

o reklama v rádiu Zlín 

o newsletter do emailové schránky 

o plakát na informačních tabulích  

o jiná………………………………………………………………………………………….. 
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12. Přilákala by Vás k návštěvě Zábavního centra Kotelna daná aktivita?  

 

 Určitě ano Asi ano Asi ne Určitě ne 

Cenové zvýhodnění pití a jídla (Happy hour)     

Cenové zvýhodnění vstupu na bowling     

Cenové zvýhodnění vstupu na ricochet     

Cenové zvýhodnění vstupu na ping pong     

Cenově výhodná permanentka na ricochet     

Reklamní dárečky     

Kupóny použitelné při dalším vstupu     

Odměny za pravidelné návštěvy      

Ochutnávky     

Soutěže     

Jiná ……………………………………………     

 

13. Doporučil/a byste Zábavní centrum Kotelna svým známým?  

o určitě ano 

o asi ano 

o asi ne 

o určitě ne 

 

14. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (možno uvést více možností) 

o doma s rodinou 

o výlety, procházky  

o sportovně  

o navštěvuji zájmové kroužky  

o s přáteli v restauraci, klubu 

o doma u PC, TV 

o jinak. Uveďte, prosím, jak ……………………………………………………………………. 

 

15. Jste: 

o muž 

o žena 

 

16. Jste: 

o student 

o zaměstnán 

o nezaměstnán 

o OSVČ 

o na mateřské dovolené 

o v důchodu, invalidním důchodu 

 

17. Vaše bydliště: 

o Kelč 

o okolí Kelče. Uveďte, prosím, obec ………………………………………………………… 

 

18. Váš věk: 

o 18 – 25 let 

o 26 – 35 let 

o 36 – 45 let 

o 46 – 55 let 

o 56 – 65 let 

o 65 let a více  
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Obr. 8 Mapa s polohou Zábavního centra Kotelna, (zdroj: [30]) 

 
 

Ceník služeb 

 
 Cena  

Bowling 150 Kč/ hod. 

Ricochet 100 Kč/ hod. 

Zapůjčení rakety a míčku 20 Kč 

Ping pong 50 Kč/ hod. 

Tab. 7 Ceník služeb Zábavního centra Kotelna, (zdroj: vlastní) 
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Plánek Zábavního centra Kotelna 
 

 

Obr. 9 Plánek Zábavního centra Kotelna, (zdroj: vlastní) 

 

Fotografie prostor Zábavního centra Kotelny 
 

 

Obr. 10 Pohled na Zábavní centrum Kotelna zvenku, (zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. 11 Část bowlingu, (zdroj: vlastní) 
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Obr. 12 Chodba spojující část bowlingu a restauraci, (zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. 13 Restaurační část, bar, posezení, (zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. 14 Pohled na stoly z balkonu, kurt ricochetu s ping pongovým stolem, (zdroj: vlastní) 
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Obr. 15 Tabule určující směr k Zábavnímu centru Kotelna, (zdroj: vlastní) 

 
 

 

Obr. 16 Profil Zábavního centra Kotelna na sociální síti Facebook, (zdroj: [25])
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Obr. 17 Mapa s okruhem vybraných obcí, (zdroj: [30], upraveno autorem) 

 

 

Počty obyvatel v jednotlivých obcích ve Zlínském a Olomouckém kraji 

 

Obce ve Zlínském 

kraji 

Okres Počet obyvatel Počet obyvatel nad 18 let 

Branky Vsetín 907 720 

Kelč + místní části Vsetín 2681 2122 

Kladruby Vsetín 429 354 

Komárno Kroměříž 319 275 

Police Vsetín 553 461 

Celkem  4889 3932 

Tab. 8 Počet obyvatel v obcích ve Zlínském kraji k 1. 12. 2010, (zdroj: [22]) 
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Obce v Olomouckém 

kraji 

Okres Počet obyvatel Počet obyvatel nad 18 

let 

Býškovice Přerov 389 305 

Dolní Těšice Přerov 55 40 

Horní Těšice Přerov 148 131 

Horní Újezd Přerov 431 362 

Opatovice Přerov 784 627 

Provodovice Přerov 150 124 

Rouské Přerov 236 195 

Skalička Přerov 548 374 

Ústí Přerov 535 437 

Všechovice Přerov 871 731 

Zámrsky Přerov 223 181 

Celkem  4370 3507 

Základní soubor (počet obyvatel nad 18 let ve Zl. a Ol. kraji) 7439 

Tab. 9 Počet obyvatel v obcích v Olomouckém kraji k 1. 12. 2010 (zdroj: [22]) 
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Fotografie konkurenčních podniků 

 

 

  

Obr. 18 Restaurace u Pajdlů, (zdroj: [34]) 

 

 

Obr. 19 Pizzerie Il-Cane, (zdroj: vlastní) 

 

  

Obr. 20 Penizon Příleský Mlýn, (zdroj: [33])
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 Obr. 21 Informační tabule umístěná ze směru Hranic a Valašského Meziříčí, (zdroj: vlastní) 


