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Dobrý den, 

jsem studentka 3. ročníku VŠB – TUO Ostrava a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění 

krátkého dotazníku k mé bakalářské práci (BP), ve kterém se zaměřuji na spokojenost 

zákazníků se službami Českých drah, zejména ve vlacích ex (expres). Věřím, že si najdete 

chvilku, neboť tím pomůžete nejen mně s mojí BP., ale i možnosti zlepšit kvalitu služeb ve 

vlacích, ve kterých právě vy jezdíte . 

Předem Vám moc děkuji a přeji šťastnou cestu ;) 

S pozdravem a přáním pěkného dne L. V.  

Demografické otázky 

 

1. Pohlaví 

 

a) Muž  b) žena 

 

2. Věk 

 

a) 16-26 let  b) 27 – 40 let  c) 41- 55 let  d) více než 56 let 

 

3. Do které kategorie patříte? 

 

a) Student    b) podnikatel    c) zaměstnanec 

d) důchodce   e) nezaměstnaný   f) jiná, doplňte 

 

4. Jaký je Váš čistý měsíční příjem 

 

a) Méně než 8 000 Kč   b) 8 001 – 15 000 Kč  

c) 15 001 – 25 000 Kč   d) více než 25 001 kč 

 

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

a) Základní  b) vyučen  c) středoškolské   

d) vyšší odborné e) vysokoškolské 

 

 

6. Jaká je velikost Vašeho bydliště dle počtu obyvatel? 



 

a) 0-500   b) 501-1 000  c) 1 001-10 000 

d) 10 001-50 000  e) 50 001-100 000 f) více než 100 001 obyvatel 

 

 

Marketingový výzkum 

 

1. Pro jaké účely nejčastěji využíváte jízdu vlaky Ex? 

 

a) Za prací, za studiem  b) za zábavou   c) jiné, doplňte 

 

2. Jak často využíváte dopravu společnosti ČD, a.s.? 

 

a) Každý den    b) 1- 3 krát týdně 

c) 1 -2 krát měsíčně   d) méně než jednou za měsíc 

 

3. Myslíte si, že cena jízdenek odpovídá kvalitě služeb ve vlacích Ex? 

 

a) Ano    b) Ne 

 

4. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli ne, doplňte důvod. 

 

5. Jste spokojen/a s četnosti spojů vlaků Ex na trase Praha- Ostrava?  

 

a) Spokojen/a   b) spíše spokojen/a  

c) spíše nespokojen/a   d) nespokojen/a 

 

6. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli nespokojen/a  či spíše nespokojen, 

napište, ve kterém časovém rozmezí byste uvítal/a vyšší četnost vlaků. 

 

 

7. Jste spokojen/a s nabídkou a tomu odpovídající cenou občerstvení ve vlacích Ex?  

 

a) Spokojen/a   b) spíše spokojen/a  

c) spíše nespokojen/a   d) nespokojen/a 

 

8. Pokud ne, uveďte, co konkrétně Vám v nabídce schází. 

9. Chybí Vám ve vlacích Ex nějaké služby? 

 

a)  Ne     b) ano 

 

10. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli ano, napište které.  



 

 

11. Jste spokojen/a s čistotou a vybavením toalet ve vlacích Ex?  

 

a) Spokojen/a   b) spíše spokojen/a  

c) spíše nespokojen/a   d) nespokojen/a 

 

12. Je personál ve vlacích Ex vždy příjemný a ochotný Vám zodpovědět případné 

otázky týkající se služeb Českých drah? 

 

a) Ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

13. Jak se Vám líbí areál nádraží v Ostravě Svinově?  

 

a) Líbí  b) spíše líbí  c) spíše nelíbí   

d) nelíbí   e) nemůžu posoudit, nikdy jsem zde nebyl/a 

 

14. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli nelíbí či spíše nelíbí, napište,  co byste 

změnili  

 

 

15. Jak se Vám líbí areál hlavního nádraží v Praze? 

 

a) Líbí  b) spíše líbí  c) spíše nelíbí   

d) nelíbí   e) nemůžu posoudit, nikdy jsem zde nebyl/a 

16. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli nelíbí či spíše nelíbí, napište, co byste 

změnili. 

 

17. Vyznáte se v informačních tabulích o odjezdech a příjezdech vlaků? 

 

a) Ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

18. Čemu dáváte přednost při výběru vlaku? 

 

a) Ceně   b) pohodlí   c) jiné 

 

19. Pokud jste v předcházející odpovědi uvedli jiné, doplňte důvod. 

 


