
Příloha č. 1 Dotazník pro zákazníky 

 

Dobrý den, 

studuji třetí ročník Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

obor Sportovní management. Tímto dotazníkem provádím marketingový výzkum pro svou 

bakalářskou práci na téma „Možnosti rozvoje lyžařských areálů na Jesenicku“. 

Dotazník je anonymní, poskytnuta data budou použita pouze pro tento výzkum a tedy 

nebudou zneužita ani podána třetím stranám. 

Odpovědi prosím zakroužkujte, zakřížkujte, případně doplňte. 

 

1. Pohlaví? 

a) muž   

b) žena 

 

2. Věk? 

a) mladší 18 let  

b) 19-30 let  

c) 31-40 let  

d) 41-50 let  

e) 51 a více let 

 

3. Vzdálenost bydliště od střediska? 

a) do 30km  

b) 31-100km  

c) 100-150km  

d) 151km a více 

 

4. Ekonomická aktivita? 

a) zaměstnaný  

b) nezaměstnaný 

c) podnikatel 

d) student 

e) důchodce 

 

 

5. Znáte tato lyžařská střediska? 

        Ano         Ne  

Červenohorské sedlo    

 

Dolní Morava   

 

Praděd 

 

6. Které z těchto středisek nejčastěji navštěvujete? 

a) Červenohorské sedlo 

b) Dolní Morava 

c) Praděd 

 

 



7. Jakou formou jste se o střediscích dozvěděl/a? 

a) internet 

b) rádio a televize 

c) tisk 

d) billboard 

e) jiné …………………………………………………………………………. 

 

8. Navštěvujete webové stránky středisek? 

a) ano 

b) ne (pokračujte otázkou číslo 10) 

 

9. Jste spokojen/a s obsahem a strukturou webových stránek? 

a) ano 

b) ne, proč …………………………………………………………………................. 

 

10. Jaká je dle Vašeho názoru informovanost o těchto lyžařských střediscích? 

a) výborná 

b) dobrá 

c) dostatečná 

d) špatná 

e) informace nejsou dostupné 

 

11. Jak často navštěvujete tato střediska? 

a) poprvé 

b) několikrát za sezónu 

c) každý rok 

 

12. Jaká je obvyklá délka Vašeho pobytu? 

a) týden 

b) víkend 

c) delší dobu než týden 

d) kratší dobu než víkend 

 

13. Jak se dopravujete do středisek? 

a) autem 

b) vlakem 

c) autobusem 

d) jinak ………………………………………………………………………... 

 

14. Využíváte ubytování v těchto střediscích? 

a) ano 

b) ne 

 

15. Je počet nabízených hotelů, penzionů a ubytoven dostatečný? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaného ubytování? 

a)ano 

b)ne, proč ………………………………………………………………………. 



 

17. Vyhovuje Vám cena ubytování? 

a) ano 

b) ne 

 

18. Dostačují Vám doplňkové služby nabízené v rámci ubytování (regenerace, relax, wellness, 

večerní program)? 

a) ano 

b) ne, proč………………………………………………………………………. 

 

 

19.  Jste spokojen/a s uvedenými nabízenými službami? 

 

     Ano Spíše ano    Ne     Spíše ne 

Ochota personálu 

 

Dostupnost parkovacích míst 

 

Upravenost sjezdovek 

 

Ceny jízdného 

 

Čekací doba na vlek 

 

Kvalita stravování 

 

20. Využíváte dopravu skibusem? 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

 

 

Děkuji za Váš čas a odpovědi, přeji příjemný den. 

Tomáš Kopecký 

 

 

 



Příloha č. 2 Dotazník pro provozovatele 

 

1. Co vidíte jako přednosti vašeho areálu a považujete za největší lákadlo pro turisty? 

 

 

 

2. Jaký momentálně vidíte ve vašem středisku problém, případně jeho slabé stránky? 

 

 

  

3. Co nového chystáte na příští sezónu?  

 

 

 

4. Jaké máte plány na rozvoj střediska v dlouhodobém horizontu? 

 

 

 

5. Jaké jsou možnosti využití areálu v letním období a co chystáte do budoucna? 

 

 

 

6. Jak velký je rozdíl mezi návštěvností v zimním a letním období? 

 

 

 

7. Která skupina zákazníků je pro vás nejzajímavější? 

 

 

 

8. Jaký způsob reklamy a prezentace používáte a upustili jste od některé? 

 


