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SEZNAM PŘÍLOH 

   

Příloha I/1                                                                                                              

Příloha 1: Dotazník 

 

 

Vážený respondente/ vážená respondentko! 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká Valašska a jeho rozvoje v 

oblasti cestovního ruchu. Dotazník je anonymní, obsahuje 16 otázek a slouží pouze pro 

praktickou část mé bakalářské práce. Při uzavřených otázkách označte pouze jednu odpověď 

z uvedených možností, pokud není uvedeno jinak. Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto 

dotazníku. 

1. Za jakým účelem jste Valašsko navštívil/la? 

a) folklór, lidová architektura 

b) aktivní dovolena – turistika, cykloturistika, lyžování, golf apod. 

c) zážitková turistika – festivaly, valašská gastronomie apod. 

d) rekreační pobyt 

e) přírodní bohatství 

f) jiné 

2. Podnětem pro Vaši návštěvu bylo: 

a) vlastní zkušenost 

b) propagační materiály/turistický průvodce 

c) doporučení od přátel/známých 

d) média 

e) jiné zdroje 

3. Jak často Valašský region navštěvujete? 

a) každý měsíc 

b) několikrát do roka 

c) jednou za rok 

d) co dva a více let 

4. Jakým způsobem jste se do regionu dopravila/a? 

a) automobil 

b) autobus 

c) vlak 

d) kolo 

e) jinak 
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Příloha I/2 

5. Kolik času strávíte v turistické oblasti Valašska? 

a) jsem pouze na jednodenním výletě (bez přenocování) 

b) 2 – 3 dny  

c) 4 – 7 dní  

d) 8 – 15 dní 

e) více než 15 dní 

 

6. Pokud v regionu nocujete, jaký způsob ubytování jste zvolil/a? 

a) Hotel 

b) pension 

c) motel/ubytovna 

d) camping 

e) u přátel/rodiny 

f) jinak 

 

7. Kterou oblast Valašska považujete za nejvíce atraktivní? 

      a) Rožnovsko (Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče aj.) 

b) Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Kelč, Kladeruby, Valašské Meziříčí, Zašova aj.) 

c) Valašsko – Horní Vsacko (Bystřička, Karolinka, Velké Karlovice, Vsetín aj.) 

d)   Hornolidečsko (Horní Lideč, Lidečko, Pozděchov, Ústí, Valašská Senice aj.) 

 

8. V jaké výši je Vaše maximální útrata během celého pobytu? (na osobu) 

a) do 1000 Kč 

b) 1001 – 2500 Kč 

c) 2501 – 5000 Kč 

d) nad 5000 Kč. 

 

9. Pomocí škály hodnoťte spokojenost se službami, 1 – 5 (známkování jako ve škole) 

a)   ubytování:  1  2  3       4  5      Nevím 

b) stravování / pohostinství:  1  2  3       4  5      Nevím 

c) dopravní značení:                         1  2  3       4  5      Nevím 

d) sportovní využití:         1  2  3       4  5      Nevím 

e) rezervace služeb:  1  2  3       4  5      Nevím 

f)   zázemí pro děti:                           1  2  3       4  5      Nevím 

g)   nabídka folklorních akcí:  1  2  3       4  5      Nevím 

h)   cenová dostupnost:  1  2  3       4  5      Nevím 

i) lidský faktor:  1  2  3       4  5      Nevím 

 

10.Zaznamenal/la jste nějakou službu, která Vám zde chybí? 

a) ne 

b) ano (uveďte jaká) 
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Příloha I/3 

11. Splnila návštěva Valašska Vaše očekávání? 

a) ano, zcela uspokojila 

b) částečně uspokojila 

c) zcela neuspokojila 

 

 

12.Doporučil/la byste návštěvu Valašska svým známým? 

a) ano  

b) ne  

 

 

13. Pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

14. Věková kategorie 

a) 15 – 26 

b) 27 – 39 

c) 40 – 59 

d) 60 a více 

 

15. Ekonomická aktivita 

a) Zaměstnanec / Podnikatel 

b) Mateřská dovolená 

c) Student 

d) Důchodce 

e) Nezaměstnaný/á 

 

16. Bydliště  

a) Zlínský kraj                                                         

b) Moravskoslezský                                                 

c) Jihomoravský kraj                                               

d) Olomoucká kraj 

e) Hlavní město Praha 

f) jiné 

 

 


