
Příloha č.1: Dotazník

Vážený respondente,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zabývá analýzou chování zákazníků
na trhu ubytovacích služeb. Jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut.

Dotazník je plně anonymní. Data, která získám po jeho vyhodnocení, použiji ve své
bakalářské práci.

Děkuji Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Dagmar Jeřábková

1. Využíváte někdy ubytovacích služeb?
 Ano
 Ne ( Přejděte na otázku číslo 12 )

2. Jak často využíváte ubytovacích služeb?
 Zpravidla 1x týdně a častěji  Zpravidla 1-2x měsíčně
 Zpravidla 1-2x za čtvrtletí  Zpravidla 1-2x za pololetí
 Zpravidla 1-2x za rok  Méně častěji

3. Kterou kategorii nejčastěji využíváte? Pokud nevíte, přejděte k další otázce.
* tourist
** economy
***  standard
**** first class
***** luxury

4. Kde hledáte informace o ubytovacích zařízeních?
 Internetový vyhledávač
 Internetový katalog
 Informační centrum
 Jiné, uveďte:

5. Pokud jste v otázce číslo 4 uvedli možnost „Internetový vyhledávač“,
zaškrtněte který využíváte nejvíce:

 Google
 Seznam
 Centrum
 Jiný, uveďte:

6. Pokud jste v otázce číslo 4 uvedli možnost „Internetový katalog“, zaškrtněte
který využíváte nejvíce:

 www.ubytovani.net
 www.ubytko.cz
 www.penziony.cz
 Jiný, uveďte:



7. Jaký je nejčastější důvod ubytování?
 Pracovní (služební) cesta
 Dovolená
 Společenská akce
 Dlouhodobý pracovní pobyt
 Jiný, uveďte:

8. Vyberte tři faktory, které Vás nejvíce ovlivňují při výběru ubytovacích služeb a
označte je číslem 1 až 3. ( 1 ovlivňuje nejvíce)

Lokalita ……
Personál ……
Čistota ……
Pohodlí ……
Cena ……
Parkování ……
Služby ( donáška na pokoj, kadeřník, ... ) ……
Možnosti trávení volného času ( noční život, wellness, ... ) ……

9. Jak jsou pro Vás důležité tyto faktory?
Vyžaduji Nevyžaduji,

ale uvítám Nehraje roli

Internet
Sociální zařízení  při pokoji
Restaurace při ubytovacím
zařízení
Televize
Lednice

10. Jaké možnosti trávení volného času byste uvítali? Máte možnost více odpovědí.
 Wellness  Zimní sporty
 Letní sporty  Turistika
 Cyklistika  Společenské hry
 Noční život  Jiné, uveďte:

11. Jaký druh platby preferujete?
 V hotovosti
 Kartou
 Převodem na účet

12. Jaký byl hlavní důvod ubytování v tomto zařízení?

13. V jakém městě (okrese) máte trvalé bydliště?

14. Věk
 18-29 let  30-39 let
 40-49 let  50-59 let
 60  a více let

15. Pohlaví
 Muž
 Žena



Příloha č.2: Dotazník v anglickém jazyce

Dear respondent,

I would like to ask you to fill in this questionnaire which deals with the analysis of consumer
behaviour in the accommodation market. It will take you 5 minutes at maximum.
The questionnaire is completely anonymous. I would like to use the data that I will get in my
bachelor work.
Thank you for your help and time spent by filling in this questionnaire.

Dagmar Jeřábková

Do you sometimes use accommodation services?
 Yes
 No (Continue by question number 12 )

How often do you use accommodation services?
 Usually 1x a week and more  Usually 1-2x a month
 Usually 1-2x a quarter  Usually 1-2x a half-year
 Usually 1-2x a year  Less often

Which category do you most frequently use? If you do not know, continue with question
number 4.

 * tourist
 **  economy
 ***  standard
 **** first class
 ***** luxury

Where do you search the information about accommodation?
 Internet searcher
 Internet catalogue
 Information Center
 Other, write down:

Supposing you have chosen option “Internet searcher” in question no. 4, mark one you
use the most:

 Google
 Seznam
 Centrum
 Other, write down:

Supposing you have chosen option “Internet catalogue” in question no. 4, mark one you
use the most:

 www.ubytovani.net
 www.ubytko.cz
 www.penziony.cz
 Other, write down:



What is the most common reason for accommodation?
 Business trip
 Holiday
 Social Events
 Long-term working visit
 Other, write down:

Identify THREE factors that influence you most when choosing accommodation.
Evaluate these free factors using the no. 1, 2 or 3 when one means that it influences you
most.

Location ……

Staff ……

Purity ……

Comfort ……

Price ……

Parking ……

Services (delivery to a room, hairdresser, ... ) ……

Leisure opportunities (nightlife, wellness, ... ) ……

How are these factors important to you?

I require

Not
required
but
welcome

Not important

Internet
Social facilities in the room
Restaurant in the place of
accommodation
Television
Fridge

How would you like to spend your free time? You can choose more than one answer.
 Wellness  Winter sports
 Summer sports  Tourism
 Cycling  Social games
 Nightlife  Other, write down:

What kind of payment do you prefer?
 In cash
 Payment card
 Account transfer



What was the main reason for this accommodation?

In which city (country) you are permanent resident?

Age
 18-29  30-39
 40-49  50-59
 60 and more

Sex
 Man
 Woman



Příloha č.3: Dotazník – četnost odpovědí

1. Využíváte někdy ubytovacích služeb?
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 96 100 %
Ne 0 0 %

2. Jak často využíváte ubytovacích služeb?
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Zpravidla 1x týdně a častěji 11 11 %
Zpravidla 1-2x měsíčně 19 20 %
Zpravidla 1-2x za čtvrtletí 20 21 %
Zpravidla 1-2x za pololetí 12 13 %
Zpravidla 1-2x za rok 27 28 %
Méně častěji 7 7 %

3. Kterou kategorii nejčastěji využíváte? Pokud nevíte, přejděte k další otázce.
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

* tourist 6 6 %
** economy 16 17 %
*** standard 63 66 %
**** first class 11 11 %
***** luxury 0 0 %

4. Kde hledáte informace o ubytovacích zařízeních?
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Internetový vyhledávač 87 91 %
Internetový katalog 15 16 %
Informační centrum 7 7 %
Jiný 16 17 %

5. Pokud jste v otázce číslo 4 uvedli možnost „Internetový vyhledávač“, zaškrtněte který
využíváte nejvíce:

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost
Google 43 49 %
Seznam 40 46 %
Centrum 4 5 %
Jiný 0 0 %

6. Pokud jste v otázce číslo 4 uvedli možnost „Internetový katalog“, zaškrtněte který
využíváte nejvíce:

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost
www.ubytovani.net 6 38 %
www.ubytko.cz 1 6 %
www.penziony.cz 6 38 %
Jiný 3 19 %

7. Jaký je nejčastější důvod ubytování?
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Pracovní (služební) cesta 51 53 %
Dovolená 44 46 %
Společenská akce 0 0 %
Dlouhodobý pracovní pobyt 1 1 %
Jiný 0 0 %



8. Vyberte tři faktory, které Vás nejvíce ovlivňují při výběru ubytovacích služeb a označte
je číslem 1 až 3. ( 1 ovlivňuje nejvíce)

Absolutní četnost Relativní četnost

1 2 3 Body 1 2 3 Body

Lokalita 20 17 41 177 21 % 18 % 43 % 61 %
Personál 5 1 0 7 5 % 1 % 0 % 2 %
Čistota 18 28 15 119 19 % 29 % 16 % 41 %
Pohodlí 7 11 7 50 7 % 11 % 7 % 17 %
Cena 20 31 28 166 21 % 32 % 29 % 58 %
Parkování 7 4 2 21 7 % 4  % 2 % 7 %
Služby 4 1 0 6 4 % 1 % 0 % 2 %
Možnosti trávení
volného času 16 2 3 29 17 % 2 % 3 % 10 %

9. Jak jsou pro Vás důležité tyto faktory?
Absolutní četnost Relativní četnost

Vyžaduji Nevyžaduji,
ale uvítám

Nehraje
roli Vyžaduji Nevyžaduji,

ale uvítám
Nehraje

roli
Internet 17 41 38 18 % 43 % 40 %
Sociální zařízení při
pokoji 79 15 2 82 % 16 % 2 %

Restaurace 30 44 22 31 % 46 % 23 %
Televize 33 33 30 34 % 34 % 31 %
Lednice 19 46 31 20 % 48 % 32 %

10. Jaké možnosti trávení volného času byste uvítali? Máte možnost více odpovědí.
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Wellness 56 58 %
Zimní sporty 33 34 %
Letní sporty 45 47 %
Turistika 50 52 %
Cyklistika 29 30 %
Společenské hry 13 14 %
Noční život 32 33 %
Jiné 6 6 %

11. Jaký druh platby preferujete?
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost
V hotovosti 36 38 %
Kartou 55 57 %
Převodem na účet 5 5 %

12. Věk
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost
18-29 let 35 36 %
30-39 let 34 35 %
40-49 let 15 16 %
50-59 let 7 7 %
60  a více let 5 5 %

13. Pohlaví
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost
Muž 51 53 %
Žena 45 47 %



Příloha č.4: Zjednodušené srovnání tříd kategorií ubytovacích zařízení

· Každodenní úklid pokoje
· 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového

ovladače /nebo nabízí možnost TV zapůjčit /
· Stůl a židle
· Mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu
· Služby recepce k dispozici
· Možnost přijetí a odesílání faxů
· Veřejně přístupný telefon pro hosty
· Snídaňová nabídka
· Nabídka nápojů v hotelu
· Možnost uložení cenností

· Každodenní úklid pokoje, každodenní výměna ručníků
na požádání

· 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového
ovladače /nebo nabízí možnost TV zapůjčit /

· Světlo na čtení vedle lůžka
· Přísada do koupele nebo sprchový gel / mýdlo
· 1 ručník, 1 osuška na osobu, poličky na prádlo
· Nabídka hygienických předmětů
· Kreditní karty
· Snídaně formou bufetu nebo odpovídající snídaňový

lístek
· Možnost uložení cenností

· 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového
ovladače , rozhlas

· Telefon v pokoji , noční stolek, světlo ke čtení
· Přístup na Internet v pokoji nebo ve veřejných

prostorách
· Topení v koupelně, vysoušeč vlasů, kosmetické

ubrousky
· Zrcadlo na výšku postavy, místo pro uložení

zavazadla/kufru
· Šitíčko, pomůcky na čištění obuvi, služba prádelny a

žehlení
· Polštář a přikrývka navíc na požádání
· Recepce otevřena 14 hodin, telefonicky dostupná 24

hodin denně, personál hovořící dvěma jazyky
· Místa k sezení v prostoru recepce, pomoc se zavazadly
· Pomůcky na čištění obuvi na požádání, služba prádelny

a žehlení
· Polštář a přikrývka navíc na požádání
· Centrální trezor nebo trezor na pokoji
· Přehledný systém vyřizování stížností
· Restaurace otevřená alespoň 5 dnů v týdnu



· Čalouněné křeslo/pohovka se stolkem
· Kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, pilníček

na nehty, bavlněné tampony), kosmetické zrcátko, velká
odkládací plocha v koupelně

· Osušky, pantofle na požádání, krejčovská služba –
drobné opravy

· Přístup na Internet a internetový terminál, možnost IT
podpory

· Recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24
hodin

· Hotelová hala s místy k sezení a nápojovým servisem,
hotelový bar

· Snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek
prostřednictvím Room Service

· Minibar nebo nápoje 24 hodin denně prostřednictvím
Room Service

· Restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 6
dnů v týdnu

· Zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů

· Produkty osobní péče v lahvičkách , župan na pokoji
· Internet - PC v pokoji, trezor v pokoji
· Služba žehlení (navrácení do 1 hodiny), služba čištění

obuvi,
· Concierge, bagážista, dveřník
· Recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál (

čeština / alespoň dva světové jazyky )
· Prostorná hala recepce s místy k sezení a nápojovým

servisem, hotelový bar
· Osobní uvítání každého hosta
· Minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím

Room Service 24 hodin denně
· Restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 7

dnů v týdnu
· Kontroly Mystery Guest

· Snídaňová nabídka na požádání
· Kontaktní osoba přítomná v uvedených časech, non stop

dosažitelná telefonicky
· Sprchový kout + WC na chodbě max. na 10 pokojů /

není-li na pokoji /
· Umyvadlo na pokoji
· Židle, skříň, police či zásuvky na prádlo
· Mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu
· Výměna ložního prádla a ručníků min. 1x týdně
· Veřejně přístupný telefon pro hosty
· Možnost uložení cenností
· Nabídka nápojů  / k dispozici kdekoli v penzionu /



· Snídaňová nabídka na požádání
· Úsek příjmů hostů / recepce či vhodný prostor /
· Kontaktní osoba přítomná v uvedených časech, non stop

dosažitelná telefonicky
· Sprchový kout + WC na chodbě max. na 10 pokojů /

není-li na pokoji /
· Umyvadlo na pokoji, odkládací plocha
· Mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu,

osuška na požádání, sklenka
· Stůl, 1 možnost k sezení na každé lůžko, lampička ke

čtení u každého lůžka
· Barevný TV včetně dálkového ovládání / možnost

zapůjčit není-li na pokoji/
· Služba buzení
· Možnost uložení cenností

· Rozšířená nabídka snídaní
· Úsek příjmů hostů / recepce či vhodný prostor /, sedací

souprava v domě
· Kontaktní osoba přítomná v uvedených časech, non stop

dosažitelná telefonicky, dorozumění v cizím jazyce
· Sprchový kout /WC na pokoji, sprchový závěs/ vanová

zástěna
· Nabídka hygienických potřeb
· Místo pro odložení zavazadla / kufr box na pokoji,

zrcadlo na výšku postavy
· Osvětlení u stolu, noční stolek, lampička ke čtení u

každého lůžka
· Šampon, sprchový gel, kapesníčky, vysoušeč vlasů
· Telefon s provolbou ven / na požádání /, psací potřeby
· Výměna ložního prádla a ručníků min. 2x týdně
· Veřejný PC s Internetem
· Trezor v budově / není-li na pokoji /

· Snídaně formou bufetu, večerní nabídka jídel na přání
· Úsek příjmů hostů s možností sezení, kontaktní osoba

přítomná non stop
· Sprchový kout /WC na pokoji, sprchový závěs/ vanová

zástěna
· Kosmetické výrobky, kosmetické zrcátko, vysoušeč

vlasů, župan na požádání
· Výměna ložního prádla denně na požádání
· Pohovka s konferenčním stolkem na pokoji
· Pračka pro hosty / služba praní, žehlící prkno a žehlička /

služba žehlení
· Internetové připojení, WiFi, bezdrátové na pokoji
· Trezor na pokoji
· Parkoviště / v areálu penzionu /



Příloha č.5: Seznam ubytovacích zařízení v Novém Jičíně

Hotely:
Hotel Praha
Hotel Kalač
Rustys hotel & restaurant
Hotel Zámeček pod hradem
Hotel Salaš

Penziony s restaurací:
Penzion Na Skalkách
Penzion Lamberk
Penzion u Zvonu
Penzion Šatlava
Penzion Bocheta
Penzion Hotel McLimon
Penzion kavárna SEBA
Penzion krytý bazén
Penzion a kavárna u Dubu
Penzion u Holubů
Penzion Starojická pizza

Ubytovny:
Lyžařská chata na Svinci
Ubytovna DOZZ
Ubytovna Gól
Turistická ubytovna Na lesní

Adresy a stručná charakteristika

Hotel Kalač
Dvořákova 1947
741 01 Nový Jičín

 556 766 111
fax: 556 766 110
e-mail: recepce@hotelkalac.cz
http://www.hotelkalac.cz
kapacita 164 + 2 apartmány

Hotel Praha
Fotogalerie
Lidická 6
741 01 Nový Jičín

 556 701 229
fax: 556 701 229
e-mail: recepce@prahahotel.cz
http://www.prahahotel.cz
kapacita 44 + 9 přistýlek

mailto:recepce@hotelkalac.cz
http://www.hotelkalac.cz/
http://www.novy-jicin.cz/modules/fotogalerie/fotogalerie.html?op=zobraz_galerii&galerie=18
mailto:recepce@prahahotel.cz
http://www.prahahotel.cz/


Rustys Hotel & Restaurant
K. Schwarze 13
741 01 Nový Jičín

 556 707 722, mobil: 606 651 247
fax: 556 712 161
e-mail: info@hotelrustys.cz
http://www.hotelrustys.cz
kapacita 38 + 7 přistýlek

Hotel Zámeček pod hradem
Starý Jičín 11
742 31 Starý Jičín

 556 752 262
fax: 556 752 261
e-mail: reserve@zamecek-staryjicin.com
http://www.zamecek-hotel.cz
kapacita 44 + 10 přistýlek

Penzion Bocheta
Pod Skalkou 1
741 01 Nový Jičín

 556 729 743, 605 163 458
e-mail: penzionbocheta@email.cz
www.penzionbocheta.cz
4 dvoulůžkové pokoje a 1 apartmán
bezbariérový přístup: 1 pokoj je bezbariérový

Penzion "Hostinec" Šatlava
Kostelní 37
741 01 Nový Jičín

 556 700 137, 556 708 591
fax: 556 701 250
e-mail: hostinec.satlava@tiscali.cz
kapacita 8 + 6 přistýlek

Penzion Hotel Mc Limon
Malostranská 583
742 42 Šenov u Nového Jičína

 556 712 761
Fax: 556 712 762
e-mail: mclimon@mclimon.cz
http://www.mclimon.cz
ubytování:
kapacita: 30 osob pro ubytování

mailto:info@hotelrustys.cz
http://www.hotelrustys.cz/
mailto:reserve@zamecek-staryjicin.com
http://www.zamecek-hotel.cz/
mailto:penzionbocheta@email.cz
http://www.penzionbocheta.cz/
mailto:hostinec.satlava@tiscali.cz
mailto:mclimon@mclimon.cz
http://www.mclimon.cz/


Penzion Lamberk
Valašská 1016
741 01 Nový Jičín

 556 701 510, mobil: 736 178 034
e-mail: penzionlamberk@seznam.cz
http://www.lamberk.estranky.cz
kapacita 12

Penzion Na Skalkách
Skalky 932
74101 Nový Jičín

 556 708 817// VIFI, mobil: 777 780 520
fax: 556 708 817
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
http://www.naskalkach.cz
ubytovací kapacita: 30 lůžek na penzionu
40 lůžek na chatové osadě

Penzion & Kavárna „U Dubu“
Štefanikova 14
74101 Nový Jičín
recepce: 773 134 987
fax: 556 705 825
e-mail: PenzionDub@seznam.cz
http://www.penzion-udubu.cz/

Penzion Starojická pizza
Starý Jičín 20
742 31 Starý Jičín

 556 752 000, mobil: 603 483 401
e-mail: penzionstarojickapizza@seznam.cz
http://www.starojicka-pizza.cz

Penzion U Holubů
Libor a Kateřina Holubovi
Kostelní 36
74101 Nový Jičín

 556 708 131, mobil: 777 973 863
e-mail: penzionuholubu@seznam.cz
http://www.penzionuholubu.infomorava.cz/
kapacita 9

Penzion U Zvonu
Štefánikova 4
741 01 Nový Jičín

 556 771 010, mobil: 603 464 806
e-mail: penzion-u-zvonu@quick.cz
http://web.quick.cz/penzionuzvonu
kapacita 16

mailto:penzionlamberk@seznam.czseznam.cz
http://www.lamberk.estranky.cz/
mailto:nemeckova@nemeckova.com
http://www.naskalkach.cz/
mailto:PenzionDub@seznam.cz
http://www.penzion-udubu.cz/
mailto:penzionstarojickapizza@seznam.cz
http://www.starojicka-pizza.cz/
mailto:penzionuholubu@seznam.cz
http://www.penzionuholubu.infomorava.cz/
mailto:penzion-u-zvonu@quick.cz
http://web.quick.cz/penzionuzvonu


Lyžařská chata na Svinci
Kojetín 56
741 01 NovýJičín

 556 708 306, mobil: 731 475 597
e-mail: info@chata-svinec.com
http://www.chata-svinec.com
http://www.skisvinec.cz

Ubytovna DOZZ
Zdeněk Dobrozemský
Nádražní 21
741 01 Nový Jičín

 mobil: 720 309 313
e-mail: dozz@atlas.cz

Ubytovna GÓL
Purkyňova 45
741 01 Nový Jičín

 556 709 255, mobil: 737 901 369
fax: 556 709 255
e-mail: ubytovnagol@seznam.cz
http://www.ubytovnagol.cz

Turistická ubytovna "Na Lesní"
paní Šmejkalová
Lesní 53
741 01 Nový Jičín

 mobil: 602 748 104, 602 483 646
e-mail: info@turistickaubytovna.eu
http://www.turistickaubytovna.eu
kapacita celkem 21 osob
pokoje 2 a 3 lůžkové (i pro invalidy)

mailto:info@chata-svinec.com
http://www.chata-svinec.com/
http://www.skisvinec.cz/
mailto:dozz@atlas.cz
mailto:ubytovnagol@seznam.cz
http://www.ubytovnagol.cz/
mailto:info@turistickaubytovna.eu
http://www.turistickaubytovna.eu/


Příloha č.6: Příklady internetových vyhledávačů

Internetový vyhledávač Google

Internetový vyhledávač Seznam



Internetový vyhledávač Centrum



Příloha č.7: Příklady internetových katalogů

Internetový katalog www.penziony.cz

Internetový katalog www.ubytovani.net



Internetový katalog www.ubytko.cz


