
Příloha č. 1:  

 

Dotazník spokojenosti zákazníka 
 

Vážení respondenti, 

Jsem studentem III. ročníku, Technické univerzity v Ostravě, Ekonomické fakulty. A tímto 

bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na měření spokojenosti 

zákazníků společnosti Mcdonald‘s v Ostravě - Porubě. Výstup tohoto dotazníku bude 

následně použit pro bakalářskou práci s obdobným tématem.  

Veškeré Vámi poskytnuté údaje budou anonymní a použity pouze pro potřeby výše uvedené 

práce.  

1. Jste: 

 muž 

 žena 

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?  

 do 25 let 

 26-35 let 

 36-45 let 

 46 a více let 

3. Jaký nejvyšší stupeň vzdělání jste úspěšně absolvoval? 

 základní 

 střední odborné bez maturity  

 středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

 vyšší odborné vzdělání 

 absolvent vysoké školy 

 

 



4. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí k nákupu ve fast foodu? 

 Sortiment 

 Cena 

 Kvalita produktů 

 Rychlost servisu 

 Jiný 

5. Jaké formě stravování u fast foodu dáváte přednost? 

 McCAFÉ 

 Restaurace 

6. Jak často nakupujete v tomto fast foodu? 

 1x za měsíc 

 2x za měsíc 

 1x týdně 

 častěji než 1x týdně 

7. Máte nějaký vybraný produkt z nabídky podniku McDonald‘s, který preferujete před 

ostatními? 

 Ano 

 Ne 

8. Jaký konkrétní produkt preferujete před ostatními? 

 Saláty 

 Dezerty 

 Cheesburger, 

 Hranolky 

 BigMac 

 McWrap 

 Sendviče 

 Jiné 

 

 



9. Jste spokojen/a s nabídkou produktu společnosti McDonald‘s? 

 Spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Nespokojen/a 

10. Jak hodnotíte jednotlivé služky služeb podle své poslední návštěvy ve fast foodu (1 – 

výborné, 2 - dobré, 3 – uspokojivé, 4 – spíše neuspokojivé, 5 – neuspokojivé)? 

Složka: Číselné hodnocení (1 -5) 

Kvalita jídla  

Velikost porce  

Profesionalita servisu  

Čistota prostředí  

Atmosféra zařízení   

Připravenost zařízení na dětského návštěvníka  

 

Děkuji Vám, že jste věnoval/a svůj čas k vyplnění tohoto dotazníku. 
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