
Příloha č. 1 
 

Dotazník  
 

Dobrý den, 
jmenuji se Ivana Baladová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomiky cestovního ruchu, 
VŠB-TUO. Obracím se na Vás s prosbou, která se týká vyplnění tohoto dotazníku. 
Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a získané informace budou sloužit pouze pro 
vypracování mé bakalářské práce. 
Vybranou odpověď zakroužkujte, u každé otázky je možné označit jednu odpověď. 
Děkuji za Váš čas a ochotu. 

 
1. Vaše pohlaví 

a) Muž 
b) Žena 

 
2. Věk 

a) Do 25 let 
b) 26 – 35 
c) 36 – 50 
d) 50 a více 

 
3. Vaše bydliště 

a) Jihomoravský kraj 
b) Zlínský kraj 
c) Jiný: ……………………………….. 

 
4. Preferujete poznávací nebo pobytové zájezdy? 

a) Poznávací 
b) Pobytové 

 
5. Preferujete dovolené v tuzemsku nebo v zahraničí? 

a) Tuzemsko 
b) Zahraničí 

 
6. Co Vás nejvíce ovlivní při nákupu dovolené? 

a) Reklama 
b) Cena 
c) Reference od přátel a známých 
d) Dostupnost cestovní kanceláře nebo agentury 
e) Prestiž a známost 
f) Jiné:………………………………………………………………. 

 
 



7. Kterou formu slevy upřednostňujete? 
a) Last minute 
b) Sleva za včasný nákup 
c) Věrnostní slevy 
d) Jiné:………………………………………………… 

 
8. Znáte cestovní kancelář Veligradtour sídlící v Uherském Hradišti? 

a) Ano 
b) Ne (na další otázky již není třeba odpovídat, děkuji za Váš čas) 

 
9. Odkud jste se dozvěděli o cestovní kanceláři Veligradtour? 

a) Od známých, přátel, rodiny 
b) Z internetu 
c) Z tisku 
d) Chodím kolem 
e) Jiný zdroj:……………………………………………………….. 

 
10. Cestovali jste již s cestovní kanceláří Veligradtour? 

a) Ano 
b) Ne (na další otázky již není třeba odpovídat, děkuji za Váš čas) 

 
11. Byli jste spokojeni? 

a) Ano 
b) Ne – uveďte, prosím, 

důvod:……………………………………………...................... 
 

12. Oznámkujte prosím jako ve škole (1 - výborné, 5 – velmi špatné) 
a) Poloha cestovní kanceláře Veligradtour 1 2 3 4 5 
b) Vzhled cestovní kanceláře Veligradtour 1 2 3 4 5 
c) Kvalita služeb     1 2 3 4 5 
d) Cena       1 2 3 4 5 
e) Ochota a vstřícnost personálu  1 2 3 4 5 
f) Internetové stránky    1 2 3 4 5 

 
U jednotlivých bodů otázky č. 12 můžete uvést důvod, proč jste hodnotili právě danou 
známkou: 

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

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 


