
Příloha č. 1 – Nabídky společnosti McDonalds 

 



Příloha č. 2 – Organizační struktura restauraci McDonalds v centru Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí restaurace 

Jan Ostrý 

1. Asistent 

Michal 

2. Asistent 

Tomáš 

Personál manažer 

Natálie 

Trénink. manažer 

Viki 

Profit manažer 

Michal 

Equipment manažer 

Tomáš 

Q.S.C. manažer 

Jirka 



Příloha č. 3 – Dotazník k měření spokojenosti zákazníků 

 

Dotazník 

 

Vážený pane, vážená paní, 

Jmenuji se Nguyen Phuong Anh Tu a studuji na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

Báňské v Ostravě. V rámci bakalářské práce provádím měření spokojenosti 

zákazníků k rychlému občerstvení. Zajímá mě, co si myslíte o restauraci McDonald´s. 

Věnujte, prosím, přibližně 5 min. svého času na vyplnění dotazníku. Je samozřejmě 

anonymní a ubezpečuji Vás, že všechny uvedené údaje budou použity jen pro moji 

bakalářskou práci. 

 

 

1. Jak jste spokojeni s chutí nabízených výrobků u McDonald‘s? 

a) Spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Ani spokojen – ani nespokojen 

d) Spíše nespokojen 

e) Nespokojen 

 

2. Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Průměrné 

d) Spíše ne 

e) Ne 

 

3. Jak jste spokojeni s kvalitou nabízených výrobků u McDonald‘s? 

a) Spokojen 

b) Spíše spokojen 



c) Ani spokojen – ani nespokojen 

d) Spíše nespokojen 

e) Nespokojen 

 

4. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě výrobků?  

a) Ano 

b) spíše ano 

c) Průměrné 

d) spíše ne 

e) ne 

 

5. Jak hodnotíte rychlost a spolehlivost obsluhy? 

a) Výborná 

b) velmi dobrá 

c) dobrá 

d) dostatečná 

e) nedostatečná 

 

6. Jak jste spokojeni s přístupem personálu? 

a) Spokojen 

b) spíše spokojen 

c) ani spokojen – ani nespokojen 

d) spíše nespokojen 

e) nespokojen 

 

7. Úprava personálu a vzhled uniform považujete za: 

a) Výborný 

b) velmi dobrý 

c) dobrý 

d) dostatečný 

e) nedostatečný 

 

 

 



8. Jak jste spokojeni s ochotou personálu? 

a) Spokojen 

b) spíše spokojen 

c) ani spokojen – ani nespokojen 

d) spíše nespokojen 

e) nespokojen 

9. Jak jste spokojeni s čistotou prodejny a personálu? 

a) Spokojen 

b) spíše spokojen 

c) ani spokojen – ani nespokojen 

d) spíše nespokojen 

e) nespokojen 

 

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací McDonald´s? 

a) Výborný 

b) velmi dobrý 

c) dobrý 

d) dostatečný 

e) nedostatečný 

 

11. Vyhovuje Vám otevírací doba restaurací McDonald´s? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Průměrné 

d) Spíše ne 

e) Ne 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Vaše odpovědi. 

 


