
Přílohy 

 

P. 1 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Petra Schmidtmeyerová a jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – TUO, obor 

Sportovní management. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad 

k vypracování mé bakalářské práce. Tento dotazník je anonymní a nezávazný. Vámi zvolené 

odpovědi označte křížkem. 

 

 

 

1. Váš věk?    □ méně než 21 □ 21 – 30 □ 31 – 40 

□ 41 – 50 □ více než 50 

 

2. Vaše pohlaví?    □ muž  □ žena 

 

3. Odkud jste?    □ ČR  □ Holandsko 

□ Německo □ jiná země 

 

4. Jaká je Vaše lyžařská úroveň? □ začátečník  □ pokročilý 

 

5. Kolikrát jste využil(a) služeb lyžařské školy?  □ 1krát  □ 2krát 

□ 3krát  □ vícekrát 

 

6. Jak jste se dozvěděl(a) o naší lyžařské škole?  □ nábor na hotelu   

       □ reklamní leták 

□ internet 

□ od známých 

 

7. Doporučil(a) byste služby lyžařské školy známým? □ ano   □ ne 

 

8. O jaké služby máte zájem?    □ výuka lyžování  □ výuka snowboardingu 

□ výuka na běžkách □ další služby 

 

9. Jak hodnotíte služby naší lyžařské školy?  □ velmi dobré  □ dobré 

□ uspokojivé  □ neuspokojivé 

 

10. Jakou formu výuky preferujete?   □ privátní  □ skupinovou 

 

11. Jste spokojeni s umístěním kanceláře lyžařské školy? □ ano   □ ne 

 

12. Jak hodnotíte ceny nabízených služeb?   □ nízké  □ přiměřené  

       □ vysoké 

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

  



P. 2 

QUESTIONNAIRE 

 

Hello, 

my name is Petra Schmidtmeyerová and I am a student of the Faculty of Economics at the 

VŠB – TUO, field of study Sports management. Please fill in the questionnaire, which will 

serve as the basis for the development my thesis. This questionnaire is anonymous and not 

binding. Tick your chosen answer. 

 

 

 

1. What is your age?   □ less than 21 □ 21 – 30 □ 31 – 40 

□ 41 – 50 □ more than 50 

 

2. What is your gender?   □ male  □ female 

 

3. Where are you from?   □ Czech republic □ Netherlands 

□ Germany □ other countries 

 

4. What is your level of skiing?  □ beginner □ advanced 

 

5. How many times you have employed the services of ski school? □ once  □ two times 

□ three times □ more 

 

6. How did you learn about our ski school?    □ advertising on the hotel  

        □ broadsheet 

□ internet 

□ from family or friends 

 

7. Would you recommend the services of our ski school?  □ yes  □ no 

 

8. Which service are you interested in?  □ ski lessons   □ snowboard lessons 

□ cross country skiing lessons □ other services 

 

9. How would you evaluate the services of our ski school?  □ very good □ good 

□ satisfactory □ unsatisfactory 

 

10. What form of instruction do you prefer?    □ private □ group 

 

11. Are you satisfied with the location of our ski school office? □ yes  □ no 

 

12. How do you evaluate the price of services offered? □ attractive prices □ reasonable 

       □ high prices 

 

 

Thank you for your time and willingness. 

 


