
Přílohy: 

Příloha 1: Restaurace Akord. 

 

 

Příloha 2: Hotel Akord ***. 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Dotazník 

Dotazník 

 Veškeré informace získané pomoci tohoto dotazníku budou sloužit především 

pro účely k vypracování mé bakalářské práce a dále budou nabídnuty 

k nahlédnutí vedení této společnosti.  

 Dotazník je anonymní, a proto zde neuvádějte své jméno ani příjmení. 

 Vypracování tohoto dotazníku vám zabere 3-5 minut, avšak pro mne to budou 

důležitá data, která mi pomohou k vypracování práce.  

 Prosím vás o zodpovědění veškerých otázek. 

 Otázky jsou typu (Ano/Ne, známkování jako ve škole od 1 do 5, volné 

odpovědi). 

 Správnou odpověď zakřížkujte. 

 Pokud si nedokážete vybrat ze žádné předepsané odpovědi, můžete napsat 

vlastní odpověď. 

 

 

1. Pohlaví? 

□Muž  □Žena  

2. Věk? 

□Do 20 let  □21- 30 let □31- 40 let □41 – 50 let □51 – 60 let □Nad 61 let 

3. Váš hrubý měsíční příjem? 

□Do 10 000Kč  □10 001 – 20 000Kč  □20 001 – 30  000Kč            

□nad 30 001Kč 

 

 



4. Jak daleko to máte do naši restaurace?  

□do 0,5 km 

□Cca 0,51km – 1,5 km 

□Více než 1,51 km 

5. Jak často navštěvujete tuto restauraci? (Počítejte měsíc, kdy není žádný svátek a 

máte 20 pracovních dní, při každodenním provozu restaurace). 

□1-5 krát měsíčně □6-10 krát měsíčně □11-15 krát měsíčně □16- 20 krát měsíčně 

□21 krát i více 

6. Jak dlouho navštěvujete naši restauraci? 

□ dnes jsem tu poprvé 

□prvním rokem  

□2 – 3 roky 

□4 – 5 let 

□déle než 5 let 

7. Využíváte stravenky? 

□Ano   □Ne 

 



8. Na tuto otázku odpovězte pouze, zda jste na předchozí otázku odpověděli ano. 

V případě, že byste nedostával(a) stravenky od svých zaměstnavatelů, budete i nadále 

využívat služeb restaurace Akord? 

□Ano- pořád stejně často  □Ne  □méně  

9. Na tuto otázku odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl (a) „méně“. Jak 

často byste chodil(a)? 

□1-5 krát měsíčně □6-10 krát měsíčně □11-15 krát měsíčně □16- 20 krát měsíčně 

Otázku číslo 10, 11 a 12 oznámkujte jako ve škole 1 výborně 5 nedostatečně. 

Zakroužkujte správnou hodnotu. 

10. Jak jste spokojeni s obsluhujícím personálem? (rychlost, vstřícnost, 

profesionalita) 

1 2 3 4 5 

11. Jak jste spokojeni s obsluhou a chováním učňů?  

1 2 3 4 5 

12. Jste spokojeni s výběrem a kvalitou jídel? 

1 2 3 4 5 

13. Jste spokojeni s velikostí porcí? 

□Ano  □Ne 

14. Jste spokojeni s cenou jídel? 

□Ano   □Ne 

15. Odpovídá podle vás cena množství a kvalitě jídel? 

□Ano   □Ne 



16. Navštěvujete naši restauraci i jindy než v době oběda? 

□Ano  □Ne 

17. Při odběru 15 poledních jídel za měsíc (Menu), dostanete jedno polední menu 

zdarma, víte o této akci? 

□Vím a využívám 

□Vím, ale nedosáhnu na počet jídel za měsíc 

□Nevím, nikdo mě neinformoval 

□Nevím, ale stejně zde obědvám méně často. 

18. Je pro vás výběr z 6 menu dostačující? 

□Ano   □Ne 

19. Na tuto otázku odpovězte pouze pokud jste na předchozí odpověděli Ne. Jaká jídla zde 

postrádáte? 

Odpověď 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

20. Využíváte letní zahrady Akord?  

□Ano  □Ne 

21. Myslíte si, že jste dostatečně informovaní o službách, které vám DK-Akord 

nabízí?  

□Ano   □Ne 

 



22. Navštívili jste někdy internetové stránky www.Dk-akord.cz?  

□Ano   □Ne 

23. Využili byste další služby, které poskytuje DK-Akord? (rauty, svatby, oslavy 

narozenin atd.)? 

□Ano  □Ne    

24. Chystáte se na některý z našich plesů, během letošní plesové sezóny? 

□Ano  □Ne 

25.  Jste spokojeni s celkovým vybavením restaurace?  

□Ano   □Ne 

26. Na tuto otázku odpovězte pouze, pokud na předchozí jste odpověděli Ne.  Co byste 

v restauraci z vybavení změnili? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………….  

27. Využili byste naši restaurace k rodinným oslavám? 

□Určitě ano 

□Pouvažuji o tom, ale zjistím si služby a ceny u konkurence 

□Ne, uveďte důvod ……………………………………………………………………. 

 28. Připadá vám cena za ubytování v Hotelu Akord *** přijatelná? (Dvoulůžkový 

pokoj 2 osoby 1290). Cena za ubytování zahrnuje snídani, parkování a internet. 

□Ano   □Ne 



29. Zde máte možnost napsat veškeré připomínky a návrhy k provozu restaurace. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

 


