
Přílohy 

Příloha č. 1/1 Dotazník osobního dotazování česká verze 

Vážení hosté, 

jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

v Ostravě, oboru Marketing a obchod. Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění 

anonymního dotazníku, jehož údaje budou podkladem pro výzkumnou část mé bakalářské 

práce, ve které se zaměřuji na analýzu marketingové komunikace. Děkuji za Váš čas a přeji 

Vám příjemný pobyt v Hotelu Vista. 

Kateřina Boldaňuková 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím jednu správnou odpověď. 

1. Navštívil/a jste Hotel Vista:

 poprvé  opakovaně

 

2. Kdy jste si hotel vybral/a? 

 před příjezdem do Ostravy  po příjezdu do Ostravy 

 

3. Jakým způsobem jste uskutečnil/a rezervaci na svůj pobyt v Hotelu Vista? 

 telefonicky 

 on-line rezervačním systémem hotelu Vista 

 osobně 

 e- mailem 

 prostřednictvím cestovní kanceláře 

 rezervaci provedla firma, agentura 

 specializovaným internetovým rezervačním systémem hotelů 

(vypište, prosím, který jste využila/a) …………………………………………………. 

 

4. Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech ubytování ve městě? Můžete 

označit více odpovědí: 

 internetové vyhledávače (google, seznam, yahoo, atd.) 

 specializované internetové vyhledávače hotelů 

 informační systém města Ostrava 

 televize 

 tisk, časopisy 

 hotelové noviny 

 rádio 

 venkovní reklama, billboardy 

 naváděče a poutače hotelů kolem cest 

 cestovní kanceláře 

 doporučení přátel a známých 

 jiné zdroje (vypište prosím) ………………………………………………. 

 



5. Odkud jste se dozvěděl/a o hotelu Vista? Můžete označit více odpovědí: 

 internetové vyhledávače (google, seznam, yahoo, atd.) 

 specializované internetové vyhledávače hotelů 

 informační systém města Ostrava 

 tisk, časopisy 

 televize 

 rádio 

 billboardy 

 naváděče hotelu 

 reklama na taxi službě 

 doporučení přátel a známých 

 jiné (vypište prosím)……………………………………………………………. 

 

6. Ohodnoťte na škále 1-4, jak atraktivní Vám připadají uvedené informační 

zdroje: 

 Velmi Spíše 

atraktivní 

Průměrné Neatraktivní 

internetové vyhledávače     
internetové vyhledávače hotelů     
informační systém města Ostrava     
webové stránky hotelu     
e-mail reklama     
hotelové noviny     
televize     
tisk, časopisy     
rádio     
veletrhy a výstavy     
venkovní reklama, billboardy     
naváděče a poutače hotelu     
cestovní kanceláře     
doporučení přátel a známých     

     

7. Ohodnoťte následující faktory dle toho, jak jsou schopny Vás ovlivnit při výběru 

ubytování: 

 Velmi Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Vůbec 

cena ubytování     
certifikace (počet hvězdiček)     
internetové stránky hotelu     
známost hotelu     
fotografie hotelu     
umístění hotelu     
služby hotelu     
reklama     
hodnocení hotelu (recenze)     
doporučení známých, přátel     



 

8. Navštívil/a jste již internetové stránky hotelu – www.hotelvista.cz? 

 ano  ne

 

9. Jakým způsobem jste se do Ostravy dopravil/a? 

 letecky 

 vlakem 

 autobusem 

 automobilem 

 ostatní 

 

10. Cestujete: 

 individuálně  s organizací, firmou 

 

11. Jaký je hlavní účel Vaší návštěvy? 

 obchodní účely, školení a 

konference 

 dovolená 

 kulturní, sportovní událost 

 jiné 

 

12. Jaké je Vaše pohlaví? 

 muž  žena 

 

13. Jaký je Váš věk? 

 15 – 20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 61 a více 

 

 

14. Jste: 

 občan ČR  cizinec 

 

15. Chcete nám k této problematice ještě něco sdělit? 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  

 

 

 



Příloha č. 1/2 Dotazník osobního dotazování francouzská verze 

Chers clients, 

 en tant que étudiante en troisième année à VŠB – l´Université technique d´Ostrava à la 

Faculté d´économie, je me permets de vous demander de bien vouloir remplir ce 

questionnaire anonyme dont les informations vont servir uniquement à la recherche de mon 

mémoire de licence dans lequel je me concentre sur l´analyse de la communication en 

marketing. Je vous remercie de votre temps et je vous souhaite un séjour agréable à l´Hôtel 

Vista. 

Kateřina Boldaňuková 

Cochez la case correspondante, une seule réponse possible. 

1. Vous avez visité l´Hôtel Vista:

 pour la première fois  plusieurs fois 

 

2. Quand vous avez choisi cet Hôtel? 

 avant d´arriver à Ostrava  après d´arriver à Ostrava 

 

3. De quelle façon vous avez effectué la réservation pour votre séjour à l´Hôtel 

Vista? 

 au téléphone/ téléphoniquement 

 par le système de réservations online de l´Hôtel Vista 

 personnellement 

 par e- mail 

 avec l´office du tourisme 

 la réservation a été effectuée par une firme, agence 

 par le système de réservation sur internet (écrivez lequel vous avez utilisé) 

………………………………………………………………………………… 

 

4. De quelle source recevez- vous des informations qui se concernent des possibilités 

du logement en ville? Vous pouvez cocher plusieurs cases avec la réponse: 

 moteurs de recherche (google, seznam, yahoo, etc.) 

 moteurs de recherche spécialisés en hôtel   

 système d'information de la ville Ostrava 

 télévision 

 presse, magazines 

 journal d'hôtel 

 radio 

 publicité extérieure, billboards, panneaux photovoltaïque 

 indicateurs autour des routes 

 offices du tourisme 

 références des amis  

 d´autres sources  …………………………………………………………………….. 



5. D'où avez-vous entendu parler de l´Hôtel Vista? Vous pouvez cocher plusieurs 

cases. 

 moteurs de recherche 

 moteurs de recherche spécialisés en hôtel   

 système d'information de la ville Ostrava 

 télévision 

 presse, magazines 

 journal d'hôtel 

 radio 

 publicité extérieure, billboards 

 indicateurs autour des routes 

 publicité dans un service de taxi 

 références des amis  

 d´autres sources  …………………………………………………………………….. 

 

6. Evaluez sur l´échelle 1-4 l´attractivité des sources informatives données:  

 Beaucoup Plutôt 

attractif 

Moyen Pas 

attractif 

moteurs de recherche     

moteurs de recherche spécialisés en hôtel      

système d'information de la ville Ostrava     

page web de l´hôtel     

publicité d´e-mail     

journal d'hôtel     

télévision     

presse, magazines     

radio     

foires et exposition     

publicité extérieure, billboards     

indicateurs autour des routes     

office du tourisme     

références des amis     

     

 

 

 

 

 

 

 



7. Dans quelle mesure les facteurs suivants peuvent vous influencer en choisissant 

un hôtel? Évaluez-les: 

 beaucoup plutôt 

oui 

plutôt 

non 

pas tout à 

fait 

prix du logement     

certification (le nombre des étoiles)     

sites internet de l´hôtel     

popularité de l´ hôtel, connaissance     

photographies de l´ hôtel     

position de l´hôtel     

services de l´hôtel      

publicité     

appréciation sur l´hôtel     

références des amis     

 

8. Avez - vous déjà visité les sites internet de l´Hôtel- www.hotelvista.cz?

 Oui  Non

 

9. Par quel moyen de transport vous êtes arrivé/e à Ostrava  

 par avion 

 par train 

 par autobus 

 en voiture 

 par un autre 

 

10. Vous voyagez: 

 individuellement  avec une organisation, une firme 

 

11. Quel est le but principal de votre visite? 

 but commercial, stages et 

conférences 

 vacances 

 évenement culturel ou sportif 

 autre 

 

12. Quel est votre sexe? 

 homme femme 

 

13. Quel est votre âge? 

 15 – 20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 plus de 61 

 

14. Vous êtes: 

 citoyen de la République tchèque  étranger 

 

15. Voudriez-vous rajouter autre information de cette problématique? 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

http://avez/


Příloha č. 1/3 Dotazník osobního dotazování anglická verze 

Dear guests, 

I am a student in the third year of the Banska University - Technical University in 

Ostrava, in the field of Marketing and Business. I allow myself to address you with the 

request about filling in an anonymous questionnaire, the data of which will serve for my 

bachelor's thesis, in which I focus on the analysis of marketing communication. Thank you for 

your time and wish you a pleasant stay in the Hotel Vista. 

Kateřina Boldaňuková 

Unless stated differently, mark one correct answer, please. 

1. You have visited the hotel Vista:

 for the first time  more times

 

2. When did you choose the hotel? 

 before arriving in Ostrava  after arriving in Ostrava 

 

3. How did you book your stay in the hotel Vista? 

 by phone 

 online using the reservation system of the hotel Vista 

 personally 

 by e-mail 

 via a travel agency 

 the reservation realized the company, agency 

 using an online reservation system (please, state which) 

………………………………………………………………………………… 

 

4. What sources do you use to find out about the accommodation facilities in the 

city? You can mark more answers: 

 Internet search engines (google, seznam, yahoo, etc.) 

 specialized Internet hotel search engines 

 information system of the city of Ostrava 

 television 

 the press, magazines 

 hotel newspapers  

 radio 

 outdoor advertisements, billboards 

 directions and hotel eye-catchers along the roads  

 travel agencies 

 recommendations of your friends and acquaintances 

 other sources (state, please) ………………………………………………. 



5. Where did you learn about the Hotel Vista from? You can mark more answers: 

 Internet search engines (google, seznam, yahoo, etc.) 

 specialized internet hotel search engines 

 information system of the city of Ostrava 

 the press, magazines 

 television 

 radio 

 billboards 

 hotel directions 

 advertisements on  taxi services 

 recommendations of your friends and acquaintances 

 other (state, please)……………………………………………………………. 

 

6. Evaluate on the scale 1-4 how attractive the given information sources seem to 

you: 

 Very Rather 

attractive 

Average Unattractive 

Internet search engines     

Internet hotel search engines     

Information system of the city of 

Ostrava 

    

Hotel website     

e-mail advertisements     

hotel newspapers     

television     

the press, magazines     

radio     

trade fairs and exhibitions     

outdoor advertisements, billboards     

directions and hotel eye-catchers     

travel agencies     

recommendations of friends, 

acquaintances 

    

     

 

 

 

 

 

 

 



7. Evaluate the following factors according to how they can influence you while 

choosing your accommodation:  

 Very Rather yes Rather not Not at all 

price of accommodation     

certification (number of stars)     

internet hotel website     

fame of the hotel     

photos of the hotel     

location of the hotel     

hotel services     

advertisements     

evaluation of the hotel (critiques)     

recommendations of friends, acquaintances     

 

8. Have you visited the hotel website – www.hotelvista.cz? 

 Yes  No

 

9. How did you get to Ostrava? 

 by plane 

 by train 

 by bus 

 by car 

 other 

 

10. You are travelling:

 on your own  with an organization, a company 

 

11. What is the main purpose of your visit? 

 business, training and conference 

 holiday 

 cultural or sports event 

 other 

 

12. What sex are you? 

 male  female 

 

13. How old are you? 

 15 – 20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 61 and more 

 

 

14. You are: 

  a citizen of the Czech Repubic  a foreigner 

 

15. Would you like to tell us something concerning this issue? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Příloha č. 2 – Dotazník elektronického dotazování 

Vážení hosté, 

jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

v Ostravě, oboru Marketing a obchod. Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění 

anonymního dotazníku, jehož údaje budou podkladem pro výzkumnou část mé bakalářské 

práce, ve které se zaměřuji na analýzu marketingové komunikace. Otázky jsou věnovány 

hodnocení internetových stránek hotelu Vista. Děkuji za Váš čas a přeji Vám příjemný pobyt 

v Hotelu Vista. 

Kateřina Boldaňuková 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím jednu správnou odpověď. 

1. Navštívil/a jste internetové stránky Hotelu Vista (www.hotelvista.cz) více než 

jednou?

a. ano b. ne 

 

2. Za jakým účelem webové stránky hotelu navštěvujete? (alespoň jedna odpověď) 

a. informace o ubytování 

b. on-line rezervace 

c. nabídka restaurace, baru 

d. informace o aktualitách 

e. informace o možnosti pořádat konference 

f. informace o možnosti pořádat firemní a osobní události 

g. informace o pracovních příležitostech 

h. kontaktní informace 

 

3. Zhodnoťte na škále 1-4 kvalitu jednotlivých prvků internetových stránek hotelu:    

 Kvalitní Spíše 

kvalitní 

Spíše 

nekvalitní 

Nekvalitní 

přehlednost webových stránek     

komplexnost informací     

aktuálnost     

on-line rezervační systém     

popis ubytovacích služeb     

popis gastro služeb     

popis ostatních služeb     

fotografie     

virtuální prohlídka     

celkový dojem     

 

4. Máte zájem o odebírání informací o aktuální nabídce služeb hotelu Vista 

zasíláním pošty nebo e-mailu?

a. ano b. ne 

 

http://www.hotelvista.cz/


 

5. Jaké je Vaše pohlaví:

a. muž b. žena 

 

6. Jaký je Váš věk?

a. 15 – 20 

b. 21 – 30 

c. 31 – 40 

d. 41 – 50 

e. 51 – 60 

f. 61 a více 



 

Příloha č. 3: Informace o hotelu Vista 

Schéma komplexu Vista 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

Tabulka konkurenčních hotelů v Ostravě 

 

Zdroj: zpracováno dle informací uveřejněných na webových stránkách hotelů 

Hotel Počet hvězdiček

Park Inn Hotel Ostrava 4

Mamaison Business&Conference Hotel Imperial 4

Clarion Congress Hotel Ostrava (Hotel Atom) 4

Hotel Jan Maria 4

Hotel Ruby Blue 4

Zámek Zábřeh 4

Hotel Brioni 4

Hotel Mercure 4

Harmony Club Hotel 3

Hotel Puls 3

Hotel Maria 3

Hotel Safari 3

Areál Ferdinand 3

Hotel Akord 3

Hotel Best 3

Hotel Bonum 3

Hotel Isora 3

Hotel Max 3

Hotel Nikolas 3

Hotel Palác Elektra 3

Hotel Paradise 3

Hotel Club Trio 3

Hotel Grani Veronika 2



 

Příloha č. 4 Internetové stránky hotelu Vista 

 

Zdroj: www.hotelvista.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Informační leták hotelu Vista 

 

Zdroj: reklamní materiály hotelu 

 



 

Příloha č. 6 Tabulkové vyjádření výsledků osobního dotazování 

a) Třídění prvního stupně 

Tabulka vyhodnocení otázek 1 až 5 

 
Tabulka vyhodnocení otázky 6 

 
 

 

 

 

Otázka Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

poprvé 86 71,67%

vícekrát 34 28,33%

před příjezdem do Ostravy 118 98,33%

po příjezdu do Ostravy 2 1,67%

telefonicky 0 0,00%

on-line rezervačním systémem hotelu Vista 13 10,83%

3. Jakým způsobem jste uskutečnil/a osobně 2 1,67%

rezervaci na ubytování v hotelu Vista? e- mailem 0 0,00%

prostřednictvím cestovní kanceláře 11 9,17%

rezervaci provedla firma, agentura 67 55,83%

internetovým rezervačním systémem hotelů 27 22,50%

www.booking.com 15 55,56%

www.hrs.com 4 14,81%

www.venere.com 3 11,11%

www.hotel.cz 3 11,11%

www.hotely.cz 2 7,41%

internetové vyhledávače (google, seznam, yahoo, atd.) 106 88,33%

specializované internetové vyhledávače hotelů 100 83,33%

informační systém města Ostrava 65 54,17%

4. Z jakých zdrojů získáváte informace televize 1 0,83%

o možnostech ubytování ve městě? tisk, časopisy 11 9,17%

 Můžete označit více odpovědí: hotelové noviny 5 4,17%

rádio 7 5,83%

venkovní reklama, billboardy 15 12,50%

naváděče a poutače hotelů kolem cest 15 12,50%

cestovní kanceláře 44 36,67%

doporučení přátel a známých 81 67,50%

jiné zdroje 10 8,33%

4. Jiné zdroje sportovní tým 10 100,00%

internetové vyhledávače (google, seznam, yahoo, atd.) 59 49,17%

specializované internetové vyhledávače hotelů 33 27,50%

informační systém města Ostrava 14 11,67%

5. Odkud jste se dozvěděl/a o hotelu Vista? tisk, časopisy 0 0,00%

 Můžete označit více odpovědí: televize 0 0,00%

rádio 0 0,00%

billboardy 12 10,00%

naváděče hotelu 4 3,33%

reklama na taxi službě 2 1,67%

doporučení přátel a známých 12 10,00%

jiné 41 34,17%

Internetové rezervační systémy hotelů

1. Navštívil/a jste Hotel Vista:

2. Kdy jste si hotel vybral/a?

velmi spíše velmi spíše

atraktivní atraktivní atraktivní atraktivní

internetové vyhledávače 99 19 1 1 82,50% 15,83% 0,83% 0,83%

internetové vyhledávače hotelů 88 24 6 2 73,33% 20,00% 5,00% 1,67%

informační systém města Ostrava 60 43 15 2 50,00% 35,83% 12,50% 1,67%

webové stránky hotelu 99 19 1 1 82,50% 15,83% 0,83% 0,83%

6. Ohodnoťte na škále 1-4, e-mail reklama 40 49 20 11 33,33% 40,83% 16,67% 9,17%

jak atraktivní Vám připadají uvedené hotelové noviny 2 23 59 36 1,67% 19,17% 49,17% 30,00%

informační zdroje televize 36 44 37 3 30,00% 36,67% 30,83% 2,50%

tisk, časopisy 41 70 9 0 34,17% 58,33% 7,50% 0,00%

rádio 31 74 11 4 25,83% 61,67% 9,17% 3,33%

veletrhy a výstavy 26 50 28 16 21,67% 41,67% 23,33% 13,33%

venkovní reklama, billboardy 40 66 9 5 33,33% 55,00% 7,50% 4,17%

naváděče a poutače hotelu 50 56 14 0 41,67% 46,67% 11,67% 0,00%

cestovní kanceláře 55 60 3 2 45,83% 50,00% 2,50% 1,67%

doporučení přátel, známých 110 10 0 0 91,67% 8,33% 0,00% 0,00%

Odpověď

Absolutní četnost Relativní četnost

průměrné neatraktivní průměrné neatraktivní



 

Tabulka vyhodnocení otázky 7 

 

Tabulka vyhodnocení otázky 6 a 7 

 
 

Tabulka vyhodnocení otázek 8 až 14 

 
 

 

 

 

 

Velmi Spíše ano Spíše ne Vůbec Velmi Spíše ano Spíše ne Vůbec

cena ubytování 93 27 0 0 77,50% 22,50% 0,00% 0,00%

certifikace (počet hvězdiček) 31 50 27 12 25,83% 41,67% 22,50% 10,00%

internetové stránky hotelu 93 25 0 2 77,50% 20,83% 0,00% 1,67%

7. Ohodnoťte následující faktory dle toho, známost hotelu 20 30 48 22 16,67% 25,00% 40,00% 18,33%

jak jsou schopny Vás ovlivnit při výběru ubytování: fotografie hotelu 91 28 1 0 75,83% 23,33% 0,83% 0,00%

umístění hotelu 61 56 3 0 50,83% 46,67% 2,50% 0,00%

služby hotelu 60 51 7 2 50,00% 42,50% 5,83% 1,67%

reklama 22 27 64 7 18,33% 22,50% 53,33% 5,83%

hodnocení hotelu (recenze) 69 45 5 1 57,50% 37,50% 4,17% 0,83%

doporučení známých, přátel 99 21 0 0 82,50% 17,50% 0,00% 0,00%

Absolutní četnost Relativní četnost
Odpověď

Odpověď Průměr Modus Rozptyl

internetové vyhledávače 1,20 1,00 0,23

internetové vyhledávače hotelů 1,35 1,00 0,43

informační systém města Ostrava 1,66 1,00 0,57

webové stránky hotelu 1,20 1,00 0,23

e-mail reklama 2,02 2,00 0,87

hotelové noviny 3,08 3,00 0,55

televize 2,06 2,00 0,70

tisk, časopisy 1,73 2,00 0,35

rádio 1,90 2,00 0,47

veletrhy a výstavy 2,28 2,00 0,90

venkovní reklama, billboardy 1,83 2,00 0,54

naváděče a poutače hotelu 1,70 2,00 0,44

cestovní kanceláře 1,60 2,00 0,39

doporučení přátel a známých 1,08 1,00 0,08

Odpověď Průměr Modus Rozptyl

cena ubytování 1,23 1,00 0,17

certifikace (počet hvězdiček) 2,17 2,00 0,86

internetové stránky hotelu 1,26 1,00 0,29

známost hotelu 2,60 3,00 0,94

fotografie hotelu 1,25 1,00 0,20

umístění hotelu 1,52 1,00 0,30

služby hotelu 1,59 1,00 0,46

reklama 2,47 3,00 0,73

hodnocení hotelu (recenze) 1,48 1,00 0,38

doporučení známých, přátel 1,18 1,00 0,14

Otázka Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

8. Navštívil/a jste již internetové ano 106 88,33%

stránky hotelu – www.hotelvista.cz? ne 14 11,67%

letecky 3 2,50%

vlakem 33 27,50%

9. Jakým způsobem autobusem 28 23,33%

 jste se do Ostravy dopravil/a? automobilem 56 46,67%

ostatní 0 0,00%

individuálně 70 58,33%

s organizací, firmou 50 41,67%

obchodní účely, školení a konference 75 62,50%

dovolená 18 15,00%

kulturní nebo sportovní událost 23 19,17%

jiné 4 3,33%

muž 72 60,00%

žena 48 40,00%

15 – 20 11 9,17%

21 – 30 14 11,67%

31 – 40 51 42,50%

41 – 50 36 30,00%

51 – 60 6 5,00%

61 a více 2 1,67%

občan ČR 72 60,00%

cizinec 48 40,00%

10. Cestujete:

11. Jaký je hlavní účel Vaší návštěvy?

12. Pohlaví

13. Věk

14. Národnost



 

b) Třídění druhého stupně 

Tabulka vyhodnocení otázek 1 až 5 u mužů a žen 

 

Tabulka vyhodnocení otázek 6 a 7 u mužů a žen 

 

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

Poprvé 51 70,83% 35 72,92%

Opakovaně 21 29,17% 13 27,08%

před příjezdem do Ostravy 70 97,22% 48 100,00%

po příjezdu do Ostravy 2 2,78% 0 0,00%

telefonicky 0 0,00% 0 0,00%

on-line rezervačním systémem hotelu Vista 9 12,50% 4 8,33%

osobně 2 2,78% 0 0,00%

e- mailem 0 0,00% 0 0,00%

prostřednictvím cestovní kanceláře 6 8,33% 5 10,42%

rezervaci provedla firma, agentura 33 45,83% 34 70,83%

internetovým rezervačním systémem hotelů 22 30,56% 5 10,42%

www.booking.com 13 59,09% 2 40,00%

www.hrs.com 3 13,64% 1 20,00%

www.hotel.cz 2 9,09% 1 20,00%

www.hotely.cz 3 13,64% 0 0,00%

www.venere.com 1 4,55% 1 20,00%

internetové vyhledávače 64 88,89% 42 87,50%

internetové vyhledávače hotelů 59 81,94% 41 85,42%

informační systém města Ostrava 35 48,61% 30 62,50%

televize 1 1,39% 0 0,00%

tisk, časopisy 6 8,33% 5 10,42%

hotelové noviny 4 5,56% 1 2,08%

rádio 4 5,56% 3 6,25%

venkovní reklama, billboardy 8 11,11% 7 14,58%

naváděče a poutače hotelů kolem cest 8 11,11% 7 14,58%

cestovní kanceláře 21 29,17% 23 47,92%

doporučení přátel a známých 43 59,72% 38 79,17%

jiné zdroje 10 13,89% 0 0,00%

internetové vyhledávače 37 51,39% 22 45,83%

internetové vyhledávače hotelů 26 36,11% 7 14,58%

informační systém města Ostrava 10 13,89% 4 8,33%

tisk, časopisy 0 0,00% 0 0,00%

televize 0 0,00% 0 0,00%

rádio 0 0,00% 0 0,00%

billboardy 11 15,28% 1 2,08%

naváděče hotelu 3 4,17% 1 2,08%

reklama na taxi službě 2 2,78% 0 0,00%

doporučení přátel a známých 11 15,28% 1 2,08%

jiné 19 26,39% 22 45,83%

cestovní kancelář 7 36,84% 5 22,73%

firma 12 63,16% 17 77,27%

Ženy

Četnost ubytování v hotelu

Otázka Odpověď

Způsob rezervace ubytování

internetové rezervační systémy hotelů

Kde hledají informace o ubytování

Doba výběru ubytování

Muži

Kde se dozvěděli o hotelu Vista

jiné

Muži Ženy

internetové vyhledávače 1,26 1,10

internetové vyhledávače hotelů 1,31 1,42

informační systém města Ostrava 1,68 1,63

webové stránky hotelu 1,17 1,25

e-mail reklama 1,93 2,15

hotelové noviny 1,75 3,13

televize 2,04 2,08

tisk, časopisy 1,75 1,71

rádio 1,85 1,98

veletrhy a výstavy 2,38 2,15

venkovní reklama, billboardy 1,82 1,83

naváděče a poutače hotelu 1,78 1,58

cestovní kanceláře 1,65 1,52

doporučení přátel, známých 1,13 1,02

cena ubytování 1,26 1,17

certifikace (počet hvězdiček) 2,29 1,98

internetové stránky hotelu 1,26 1,25

známost hotelu 2,64 2,54

fotografie hotelu 1,21 1,31

Hodnocení důležitosti faktorů umístění hotelu 1,50 1,54

při výběru hotelu služby hotelu 1,56 1,65

reklama 2,50 2,42

hodnocení hotelu (recenze) 1,49 1,48

doporučení známých, přátel 1,22 1,10

Průměrná hodnota
Otázka Odpověď

Hodnocení atraktivity zdrojů informací



 

Tabulka vyhodnocení otázek 8 až 11 u mužů a žen 

 

Tabulka vyhodnocení otázek 1 až 5 dle národnosti 

 

 

 

 

 

 

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

ano 64 88,89% 42 87,50%

ne 8 11,11% 6 12,50%

letecky 2 2,78% 1 2,08%

vlakem 19 26,39% 14 29,17%

autobusem 19 26,39% 9 18,75%

automobilem 32 44,44% 24 50,00%

ostatní 0 0,00% 0 0,00%

individuálně 51 70,83% 19 39,58%

s organizací, firmou 21 29,17% 29 60,42%

obchodní účely, školení a konference 43 59,72% 32 66,67%

dovolená 12 16,67% 6 12,50%

kulturní nebo sportovní událost 15 20,83% 8 16,67%

jiné 2 2,78% 2 4,17%

Návštěvnost www stránek hotelu

Způsob dopravy

Forma pobytu

Účel návštěvy

Otázka Odpověď
Muži Ženy

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

Poprvé 49 68,06% 37 77,08%

Opakovaně 23 31,94% 11 22,92%

před příjezdem do Ostravy 72 100,00% 46 95,83%

po příjezdu do Ostravy 0 0,00% 2 4,17%

telefonicky 0 0,00% 0 0,00%

on-line rezervačním systémem hotelu Vista 9 12,50% 4 8,33%

osobně 0 0,00% 2 4,17%

e- mailem 0 0,00% 0 0,00%

prostřednictvím cestovní kanceláře 0 0,00% 11 22,92%

rezervaci provedla firma, agentura 45 62,50% 22 45,83%

internetovým rezervačním systémem hotelů 18 25,00% 9 18,75%

www.booking.com 9 50,00% 6 66,67%

www.hrs.com 3 16,67% 1 11,11%

www.hotel.cz 1 5,56% 2 22,22%

www.hotely.cz 3 16,67% 0 0,00%

www.venere.com 2 11,11% 0 0,00%

internetové vyhledávače 62 86,11% 44 91,67%

internetové vyhledávače hotelů 59 81,94% 41 85,42%

informační systém města Ostrava 44 61,11% 21 43,75%

televize 0 0,00% 1 2,08%

tisk, časopisy 5 6,94% 6 12,50%

hotelové noviny 1 1,39% 4 8,33%

rádio 2 2,78% 5 10,42%

venkovní reklama, billboardy 8 11,11% 7 14,58%

naváděče a poutače hotelů kolem cest 7 9,72% 8 16,67%

cestovní kanceláře 27 37,50% 17 35,42%

doporučení přátel a známých 50 69,44% 31 64,58%

jiné zdroje 9 12,50% 1 2,08%

internetové vyhledávače 40 55,56% 19 39,58%

internetové vyhledávače hotelů 20 27,78% 13 27,08%

informační systém města Ostrava 7 9,72% 7 14,58%

tisk, časopisy 0 0,00% 0 0,00%

televize 0 0,00% 0 0,00%

rádio 0 0,00% 0 0,00%

billboardy 9 12,50% 3 6,25%

naváděče hotelu 1 1,39% 3 6,25%

reklama na taxi službě 0 0,00% 2 4,17%

doporučení přátel a známých 11 15,28% 1 2,08%

jiné 25 34,72% 16 33,33%

cestovní kancelář 0 0,00% 12 25,00%

firma 25 100,00% 4 8,33%

Zahraniční hosté

Četnost ubytování v hotelu

Otázka Odpověď

Způsob rezervace ubytování

internetové rezervační systémy hotelů

Kde hledají informace o ubytování

Doba výběru ubytování

Hosté z ČR

Kde se dozvěděli o hotelu Vista

jiné



 

Tabulka vyhodnocení otázek 6 a 7 dle národnosti 

 

Tabulka vyhodnocení otázek 8 až 11 dle národnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosté z ČR Zahraniční hosté

internetové vyhledávače 1,13 1,31

internetové vyhledávače hotelů 1,31 1,42

informační systém města Ostrava 1,50 1,90

webové stránky hotelu 1,21 1,19

e-mail reklama 1,99 2,06

hotelové noviny 2,96 3,25

televize 2,11 1,98

tisk, časopisy 1,83 1,58

rádio 1,94 1,83

veletrhy a výstavy 2,17 2,46

venkovní reklama, billboardy 1,88 1,75

naváděče a poutače hotelu 1,71 1,69

cestovní kanceláře 1,54 1,69

doporučení přátel, známých 1,07 1,10

cena ubytování 1,21 1,25

certifikace (počet hvězdiček) 2,26 2,02

internetové stránky hotelu 1,21 1,33

známost hotelu 2,63 2,56

fotografie hotelu 1,26 1,23

Hodnocení důležitosti faktorů umístění hotelu 1,61 1,38

při výběru hotelu služby hotelu 1,68 1,46

reklama 2,56 2,33

hodnocení hotelu (recenze) 1,43 1,56

doporučení známých, přátel 1,11 1,27

Průměrná hodnota
Otázka Odpověď

Hodnocení atraktivity zdrojů informací

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

ano 63 87,50% 43 89,58%

ne 9 12,50% 5 10,42%

letecky 0 0,00% 3 6,25%

vlakem 19 26,39% 14 29,17%

autobusem 13 18,06% 15 31,25%

automobilem 40 55,56% 16 33,33%

ostatní 0 0,00% 0 0,00%

individuálně 39 54,17% 31 64,58%

s organizací, firmou 33 45,83% 17 35,42%

obchodní účely, školení a konference 53 73,61% 22 45,83%

dovolená 3 4,17% 15 31,25%

kulturní nebo sportovní událost 15 20,83% 8 16,67%

jiné 1 1,39% 3 6,25%

Návštěvnost www stránek hotelu

Způsob dopravy

Forma pobytu

Účel návštěvy

Otázka Odpověď
Hosté z ČR Zahraniční hosté



 

Příloha č. 7 – Tabulkové vyjádření výsledků elektronického dotazování 

a) Třídění prvního stupně 

Tabulky vyhodnocení otázek 1 až 3 

 

 

Tabulka vyhodnocení otázky 3 

 

Tabulka vyhodnocení otázek 4 až 6 

 

 

 

 

 

Otázka Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

1. Navštívil/a jste internetové stránky ano 28 38,89%

hotelu Vista (www.hotelvista.cz) více než jednou? ne 44 61,11%

informace o ubytování 66 91,67%

on-line rezervace 62 86,11%

2. Za jakým účelem webové stránky hotelu navštěvujete? nabídka restaurace, baru 13 18,06%

 Označte alespoň jednu odpověď: informace o aktualitách 25 34,72%

informace o možnosti pořádat konference 17 23,61%

informace o možnosti pořádat firemní a osobní události 11 15,28%

informace o pracovních příležitostech 0 0,00%

kontaktní informace 44 61,11%

Spíše Spíše Spíše Spíše

kvalitní nekvalitní kvalitní nekvalitní

3. Zhodnoťte na škále 1-4 přehlednost webových stránek 8 26 28 10 11,11% 36,11% 38,89% 13,89%

kvalitu jednotlivých prvků internetových stránek hotelu:   komplexnost informací 20 45 5 2 27,78% 62,50% 6,94% 2,78%

aktuálnost 3 19 41 9 4,17% 26,39% 56,94% 12,50%

on-line rezervační systém 42 30 0 0 58,33% 41,67% 0,00% 0,00%

popis ubytovacích služeb 5 29 28 10 6,94% 40,28% 38,89% 13,89%

popis gastro služeb 25 43 4 0 34,72% 59,72% 5,56% 0,00%

popis ostatních služeb 16 46 9 1 22,22% 63,89% 12,50% 1,39%

fotografie 50 20 2 0 69,44% 27,78% 2,78% 0,00%

virtuální prohlídka 12 40 14 6 16,67% 55,56% 19,44% 8,33%

celkový dojem 39 30 3 0 54,17% 41,67% 4,17% 0,00%

Odpověď

Absolutní četnost Relativní četnost

Kvalitní Nekvalitní Kvalitní Nekvalitní

Odpověď Průměr Modus Rozptyl

přehlednost webových stránek 2,56 3,00 0,75

komplexnost informací 1,85 2,00 0,43

aktuálnost 2,78 3,00 0,51

on-line rezervační systém 1,42 1,00 0,24

popis ubytovacích služeb 2,60 2,00 0,66

popis gastro služeb 1,71 2,00 0,32

popis ostatních služeb 1,93 2,00 0,40

fotografie 1,33 1,00 0,28

virtuální prohlídka 2,19 2,00 0,66

celkový dojem 1,50 1,00 0,33

Otázka Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

4. Máte zájem o odebírání informací o aktuální nabídce ano 39 54,17%

 služeb hotelu Vista zasíláním pošty nebo e-mailu? ne 33 45,83%

muž 42 58,33%

žena 30 41,67%

15 – 20 0 0,00%

21 – 30 18 25,00%

31 – 40 33 45,83%

41 – 50 21 29,17%

51 – 60 0 0,00%

61 a více 0 0,00%

5. Pohlaví

6. Věk



 

b) Třídění druhého stupně 

Tabulky vyhodnocení otázek dle pohlaví

 

 

Tabulky vyhodnocení otázek dle věku 

 

 

 

Aboslutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

ano 15 35,71% 13 43,33%

ne 27 64,29% 17 56,67%

informace o ubytování 40 95,24% 26 86,67%

on-line rezervace 40 95,24% 22 73,33%

nabídka restaurace, baru 6 14,29% 7 23,33%

informace o aktualitách 13 30,95% 12 40,00%

informace o možnosti pořádat konference 8 19,05% 9 30,00%

informace o možnosti pořádat firemní a osobní události 6 14,29% 5 16,67%

informace o pracovních příležitostech 0 0,00% 0 0,00%

kontaktní informace 28 66,67% 16 53,33%

ano 24 57,14% 15 50,00%

ne 18 42,86% 15 50,00%
Zájem o odebírání aktualit

Muži Ženy
OdpověďOtázka

Opakovaná návštěva www stránek

Účel návštěvy www stránek

Muži Ženy

přehlednost webových stránek 2,57 2,53

komplexnost informací 1,90 1,77

aktuálnost 2,81 2,73

on-line rezervační systém 1,36 1,50

popis ubytovacích služeb 2,52 2,70

popis gastro služeb 1,69 1,73

popis ostatních služeb 1,95 1,90

fotografie 1,33 1,33

virtuální prohlídka 2,10 2,33

celkový dojem 1,52 1,47

Hodnocení www stránek

Průměrné hodnocení
Otázka Odpověď

Aboslutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost

ano 9 50,00% 11 33,33% 8 38,10%

ne 9 50,00% 22 66,67% 13 61,90%

informace o ubytování 17 94,44% 30 90,91% 19 90,48%

on-line rezervace 13 72,22% 30 90,91% 19 90,48%

nabídka restaurace, baru 4 22,22% 7 21,21% 2 9,52%

informace o aktualitách 8 44,44% 9 27,27% 8 38,10%

informace o možnosti pořádat konference 7 38,89% 7 21,21% 3 14,29%

informace o možnosti pořádat firemní a osobní události 2 11,11% 6 18,18% 3 14,29%

informace o pracovních příležitostech 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

kontaktní informace 11 61,11% 22 66,67% 11 52,38%

ano 12 66,67% 17 51,52% 10 47,62%

ne 6 33,33% 16 48,48% 11 52,38%

41 až 50 let

Zájem o odebírání aktualit

21 až 30 let 31 až 40 let
OdpověďOtázka

Opakovaná návštěva www stránek

Účel návštěvy www stránek

21 až 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let

přehlednost webových stránek 2,39 2,61 2,62

komplexnost informací 1,94 1,91 1,67

aktuálnost 2,89 2,70 2,81

on-line rezervační systém 1,44 1,33 1,52

popis ubytovacích služeb 2,78 2,42 2,71

popis gastro služeb 1,61 1,70 1,81

popis ostatních služeb 1,83 2,09 1,76

fotografie 1,17 1,42 1,33

virtuální prohlídka 2,33 2,21 2,05

celkový dojem 1,61 1,48 1,43

Průměrné hodnocení

Hodnocení www stránek

Otázka Odpověď


