
Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 

 



 



Příloha č. 2 – Informované souhlasy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Příloha č. 3 – Přepis rozhovoru č. 1 

Produkt 

1. Můžeš prosím stručně charakterizovat Z1, Z2 a Z3? 

Ano, samozřejmě. Z1 představuje základnu, která nabízí možnost půjčení lodí 

a koloběžek. Je zde navíc lanové centrum i možnost občerstvení. Z2 poskytuje 

ubytování. Je to restaurace v romantické klidné části u řeky. Má dobrou výchozí 

pozici u cyklostezky. Z3 je prostorný kemp v příjemné části u řeky s občerstvením 

a parkovištěm. 

2. Jak velká je konkurence v lokalitě, kde působí společnost X? 

Konkurence tu je, ale máme nejširší síť a nabídku služeb. Tak velký tu nikdo není. 

3. Jaké hlavní pilíře služeb společnost X poskytuje? 

Naše společnost je především půjčovnou lodí a koloběžek. Dále poskytujeme hlavně 

služby ubytovací a stravovací (bufety). 

4. Jaké další služby společnost X poskytuje? 

Naši klienti mohou využít služeb zapůjčení dalšího sportovního materiálu. 

5. Na Všech třech vybraných základnách se dá využít i stravovacích služeb, 

je to tak? Jak se na těchto základnách občerstvení liší? 

Z1 a Z3 disponují bufetem, takže lze říct, že je zde možnost rychlého občerstvení. 

Na Z3 je navíc možnost zakoupit si točenou zmrzlinu. Z2 je restaurací. 

6. Disponuje společnost X nějakými partnery? Pokud ano, o jaké partnery 

se jedná a jak probíhá daná spolupráce? 

Ano, disponuje. Seznam partnerů je volně dostupný na našich webových stránkách. 

Přesný odkaz ti dám samozřejmě k dispozici, všechny potřebné informace jsou 

veřejné. 

Cena 

1. Jakých možností plateb za služby může zákazník využít? 

Zákazník může platit za naše služby převodem, pomocí platební brány, na místě 

v hotovosti nebo platební kartou. 

2. Liší se ceny služeb během sezóny? Pokud ano, jak? 

Ano, ale liší se pouze ceny ubytování (hlavní a mimosezonní). Tato problematika 

však nespadá do zaměření diplomové práce, proto ji nemusíme probírat. 



3. Nabízí společnost X zvýhodněný ceník? Pokud ano, jaký? Pro koho je určen? 

Ano, nabízí. Konkrétně se jedná o zvýhodněný ceník pro školní a sportovní skupiny 

dětí. Zvýhodnění se cenově liší přibližně o 20 %. 

4. Odměňuje společnost X nějakým způsobem zákazníky, kteří služeb využili 

vícekrát? Jak? 

Ano, odměňuje. Zákazníkům poskytneme 5% slevu, kterou mohou uplatnit na další 

využití služby. 

5. Má společnost X vytvořené nějaké hotové balíčky služeb pro zákazníky? Pokud 

ano, jste schopni vytvořit balíčky na míru dle individuálních potřeb zákazníků? 

Ano, naše společnost má vytvořený určitý seznam již hotových balíčků. Jejich výčet 

je zveřejněn na našich webových stránkách. Balíčky jsou většinou nakombinovány 

i s ubytováním. Navíc je možné vytvořit balíčky i individuálně na základě domluvy 

se zákazníkem. 

Distribuce 

1. Jaký je přístup na základny společnosti X? 

Na základny je možno se dostat pěšky i autem (parkoviště jsou samozřejmě klientům 

k dispozici). V blízkosti všech základen se nachází navíc vlakové zastávky. 

2. Kde se mohou zákazníci dozvědět informace o základnách a jejich službách? 

Informace se mohou dozvědět na našich webových a Facebookových stránkách, 

osobně na provozovnách a přímo v kanceláři sídla naší společnosti. 

3. Využívá společnost X některé portály pro distribuci/prodej svých služeb? 

Ano využívá. V minulosti jsme využívali Slevomat. Nyní využíváme Booking, Chilero 

a Cs-chalupy. 

4. Z webových stránek Z1 jsem se dočetla, že během vedlejší sezóny (květen 

a říjen) je otevřeno v sobotu a v neděli od 9:00 do 18:00 a při hlavní sezóně 

(červen–září) denně, také od 9:00 do 18:00. Z webových stránek Z2 a Z3 

mi nebyla otevírací doba jasná. Můžeš mi tedy tyto informace doplnit? 

Do konce května bývá otevřeno: Z1: 9–18, denně; Z2: 9–18, pá–ne; Z3 12–18, po–

pá a 9–18, so–ne. Od června jsou Z2, Z3 otevřeny každý den 9–18. Z1 již od 8:30. 

Otevírací doba se mění dle opatření vlády a počasí. 



Propagace 

1. Jakým způsobem se společnost X snaží přilákat nové zákazníky? 

Komunikačními formami (řešily jsme viz distribuce – bod č. 2). 

2. Jaké formy propagace společnost X v současnosti využívá? 

Regionální rádia, sociální sítě (Facebook, Instagram, YouTube), webové stránky, 

veletrhy cestovního ruchu. 

3. Zvažuje společnost X využívat kromě současných forem i nějakou další formu 

propagace? 

Ne, ale zvažujeme se více zaměřit na Instagram. 

4. Využíváte některé portály/agentury atd. pro propagaci společnosti X a jejich 

služeb? 

Ano, využíváme některé zážitkové portály. O marketing se stará pověřená 

pracovnice, ta vše ví. 

Materiální průkaznost 

1. Jaký vliv má na otevírací dobu základen počasí? Upravuje se nějakým 

způsobem tato doba? Jak se řeší rezervace v případě špatného počasí? 

V případě žádné rezervace a špatného počasí je zavřeno, provozovatel si vyhrazuje 

právo na změnu otevírací doby na základě nepřízně počasí. V případě špatného 

počasí rezervace obvoláváme a zjišťujeme stav. 

2. Kolik lodí, koloběžek a kol společnost X vlastní? Kolik jich je možné si zapůjčit 

na Z1, Z2 a Z3? 

Vlastníme přibližně 150 lodí, 150 koloběžek, 12 retro kol, vše se počítá dohromady. 

Na provozovny se materiál převáží a skladuje dle rezervací a aktuální logistiky. 

3. Jak hodnotíš současné vybavení společnosti X? 

Každý rok je realizován nákup nových koloběžek, lodí, pádel, barelů a vest. Dochází 

k pravidelné obměně opotřebovaného zboží. 

4. Proběhly v nedávné době na Z1, Z2 a Z3 nějaké úpravy a rekonstrukce? 

Pokud ano, jaké? 

Z1 – úprava venkovního prostoru, Z2 – malování, úprava venkovního prostoru, 

Z3 – v loňském roce byl vystavěn kompletně nový bufet. 



Lidé 

Personál 

1. Kolik osob je ve společnosti X zaměstnáno na HPP (celoročně, sezónně)? 

Jaké jsou jejich pozice? 

Medailonky jednotlivých zaměstnanců jsou uvedeny na webových stránkách 

společnosti. Kromě nich společnost X navíc zaměstnává přibližně 5 zaměstnanců 

cateringu – kuchař, servírky, pomoc v kuchyni. Jedná se ale o zaměstnance celé 

společnosti X. 

2. Kolik má společnost X brigádníků (celoročních, sezónních)? Jaké jsou jejich 

pozice? Kolik jich je přímo zainteresováno na Z1, Z2 a Z3? 

Naší společností projde ročně až 300 brigádníků (za celou společnost). 

Může se jednat o jednorázovou výpomoc nebo dlouhodobou spolupráci. Pozice 

nejsou pevně stanovené a střídají se i směny na provozovnách. 

3. Jak se počet zaměstnanců/brigádníků mění během sezóny? 

Na sezónu (zhruba od června) se brigádníci nabírají. V zimě pracují převážně 

zaměstnanci a přibližně 15 brigádníků. 

4. Jaké požadavky a kritéria musí splňovat zaměstnanec/brigádník, aby mohl 

pro společnost X pracovat?  

Požadavky jsou individuální dle pozice. Všeobecně se jedná o spolehlivost, 

zodpovědnost a samostatnost. 

5. Musí zaměstnanci/brigádníci absolvovat nějaké kurzy/semináře či školení 

pro výkon práce? Pokud ano, jaké? 

Školení se absolvují dle dané pozice. Školení probíhá na tyto pozice: instruktor 

v lanovém centru, instruktor na vodě, pracovník informačního centra, řidič, 

pracovník kiosku, barman, servírka a manažer. 



Zákazníci 

1. Cílí společnost X na nějakou konkrétní skupinu zákazníků? Pokud ano, 

na jakou? 

Ano, zaměřuje se na rodiny, skupiny a školní skupiny. 

2. Máte přehled o tom, jaké skupiny zákazníků nejvíce využívají služeb Z1, Z2 

a Z3? Pokud ano, kdo jimi je? 

Nejčastějšími zákazníky těchto základen jsou rodiny s dětmi. 

3. Máte přehled o tom, v jaké dny je návštěvnost Z1, Z2 a Z3 nejsilnější? 

Pokud ano, v jaké? 

Návštěvnost je nejvyšší první a poslední prázdninový víkend. Dále o víkendech 

a o prázdninách. 

Procesy 

1. Jakým způsobem si mohou zákazníci rezervovat služby na Z1, Z2 a Z3? 

Sami přes webové stránky, přes email, přes telefon či osobně na provozovnách. 

2. Disponuje společnost X rezervačním systémem? Pokud ano, převládá spíše 

počet uskutečněných rezervací předem nebo objednávek na místě? 

Ano, převládá počet rezervace předem. 

3. Jak dlouho obvykle trvá obsloužit příchozího zákazníka? Má společnost X 

nějak rozdělené odbavování objednávek přímo na místě a předem 

uskutečněných rezervací? 

Od letošní hlavní sezony je odbavování rozděleno. Odbavení trvá přibližně 2–15 

minut dle velikosti skupiny zákazníků. 

4. Jak probíhá v ideálním případě proces půjčení/vrácení vybavení u služeb: 

a. Splouvání řeky: 

Vyřízení rezervace, předání vybavení, doplutí, předání vybavení zpět. 

b. Koloběžky/kola. 

Vyřízení rezervace, předání vybavení, předání vybavení zpět. 



Příloha č. 4 – Finální verze dotazníku 

 

 



Příloha č. 5 – Finální verze dotazníku s předpokladem 

nejčastějších odpovědí 

 

 



Příloha č. 6 – Přepis rozhovoru č. 4 

Jak si jistě pamatuješ, v rámci předchozího rozhovoru jsi měla za úkol stanovit u všech 

otázek a faktorů dotazníku vždy jednu odpověď, o které si myslíš, že ji označí největší 

množství respondentů. V rámci tohoto rozhovoru se proto budeme zabývat pouze faktory, 

u kterých nedošlo k naprosté shodě mezi předpokládanou a skutečnou nejčastější 

odpovědí. Ráda bych tě tedy poprosila o slovní vyjádření následujícího: 

1. F2 – Čistota: Kromě výsledku spokojenosti na Z3 jsi se s nejčastějšími výsledky 

F2 shodla. Proč jsi předpokládala, že na Z3 bude nejvíce odpovědí spadat 

do kategorie nespokojen/a? 

Protože máme na Z3 v perných dnech problém s udržením čistoty při tak velkém 

množství návštěvníků a jejich neukázněnosti. Dále vím, že je to častý bod špatných 

recenzí, které řešíme. 

2. F3 – Dopravní dostupnost: Ohledně F3 jsi se s nejčastějšími výsledky neshodla. 

Důležitost základen jsi odhadla nesprávně. U Z1 a Z2 jsi se spletla 

ve spokojenosti. Proto by mě zajímalo, proč jsi předpokládala, že na Z1 budou 

klienti pouze spokojeni s F3 a na Z2 nespokojeni s F3? 

Mé předpoklady vycházely z následujícího: Na Z3 je velké parkoviště s dostatečnou 

kapacitou parkovacích míst, ale za poplatek. V blízkosti se nachází i vlaková 

zastávka. Na Z1 je parkoviště malé. Je zde možnost zaparkovat i na centrálním 

parkovišti, to je ale často plné a rovněž placené. Vlaková zastávka je v tomto případě 

od základny vzdálenější než u základny v předchozím případě. Od Z2 je vlaková 

zastávka vzdálena nejvíce a parkovat zde není možné. 

3. F5 – Rozsah poskytovaných služeb: V této otázce jsi předpokládala, že na Z3 

dopadne F5 z hlediska spokojenosti o jeden stupeň hůře, než na Z1 a Z2. 

Proč tomu tak bylo? 

Byl to pouze odhad. Zmíněné jsem usuzovala z toho, že o víkendech, když je hezky, 

vzniká někdy na Z3 problém kvůli nedostatečné kapacitě koloběžek. Což znamená, 

že i zákazníci s rezervacemi zde čekají na koloběžky. 



4. F6 – Kvalita poskytovaných služeb: Také jsi předpokládala, že nejhojnějším 

výsledkem Z1 a Z3 v rámci F6 bude pouze možnost spokojen/a. S výsledkem Z2 

jsi se plně shodla. Proč jsi předpokládala, že v tomto případě dopadne Z2 lépe 

než další dvě základny? 

Předpoklad byl označen na základě vnímaní recenzí v době vyplňování dotazníku. 

5. F8 – Sortiment lodí/koloběžek: U F8 jsi měla za to, že klienti budou 

se sortimentem v nejvíce případech spokojeni a bude pro ně důležitý. Proč jsi 

nezvolila variantu velmi spokojen/a – velmi důležitý? 

Tuto variantu jsem nezvolila, protože dle mého názoru není sortiment pro zákazníky 

tak důležitý jako třeba cena. Nemáme v sortimentu například některé typy vybavení 

jako menší raft nebo koloběžku s držákem na pití – toho jsme si vědomi. 

6. F9 – Technický stav lodí/koloběžek: U F9 jsi v rámci spokojenosti 

předpokládala, že technický stav lodí/koloběžek dopadne v nejvíce případech 

o stupeň hůře. Jak tedy hodnotíš současný technický stav lodí/koloběžek? 

Vidím lodě/koloběžky nejprve samozřejmě jako úplně nové a pak vidím jejich 

postupné opotřebení, protože je mám na očích každý den v sezóně. Každý rok 

se dokupuje nová část lodí/koloběžek, ale starší kusy samozřejmě zůstávají. Máme 

tedy v provozu všechny funkční kusy a snažíme se, aby byl jejich technický stav 

co nejlépe udržován. 

7. F10 – Technický stav souvisejícího: Nejčastější odpověď u F10 byla pro SŘ i JK 

velmi spokojen/a – velmi důležitý. Ty sis myslela, že pro nejvíce zákazníků bude 

F10 pouze důležitý. Navíc jsi předpokládala, že u SŘ bude nejvíce klientů s F10 

nespokojeno. Proč jsi uvedla tak velký rozdíl mezi SŘ a JK ve spokojenosti 

s technickým stavem souvisejícího? 

Velký rozdíl jsem usuzovala na základě vnímané zpětné vazby od zákazníků. 

8. F16 – Odbornost personálu: Co se týče F16, tvůj předpoklad nejčastějšího 

výsledku byl spokojen/a – důležitý, šetření ale ukázalo, že nejčastější odpověď 

byla velmi spokojen/a – velmi důležitý. Předpokládáš tedy v odbornosti 

personálu nějaké mezery? 

Vždy je co zlepšovat. Zejména u zaučování, které u nás probíhá hojně, může dojít 

k drobné neznalosti. Méně důležité jsem označila, protože většina zákazníků 

je zkušených a již se neptají obsluhy na zacházení s vybavením. 



9. F17 – Počet přítomného personálu: Zde jsi u Z1 nesprávně odhadla pouze 

důležitost. U Z3 jsi předpokládala, že nejčastější odpovědí bude možnost 

spokojen/a, namísto možnosti velmi spokojen/a, která ve skutečnosti vyšla. 

Proč jsi zvolila tuto možnost? 

Tuto možnost jsem označila z toho důvodu, protože Z3 se potýká s vlnami zákazníků, 

které je těžké odhadnout. 

10. F18 – Pružnost odbavování objednávek/rezervací: U F18 jsi měla za to, 

že nejvíce klientů označí možnost, že jsou na Z1 a Z3 s tímto faktorem 

pouze spokojeni, nikoliv velmi spokojeni. Vidíš v F18 nějaké nedostatky? 

Ano vidím – zejména o víkendech se snažíme o co nejrychlejší odbavení, 

ale zákazníci jsou často nepřipraveni a zdržují například rozpočítáváním ceny mezi 

členy své posádky. Vznikají tak zbytečné fronty. Snažíme se to odbourat možností 

platby předem a rychlejším odbavením. 

11. F20 – Technický stav sociálních zařízení: U F20 sis myslela, že bude pro nejvíce 

respondentů pouze důležitý a také jsi neodhadla výsledek Z1. Proč jsi 

předpokládala, že Z1 vyjde v šetření negativně? 

Protože jsem si vědoma toho, že je sociální zařízení zastaralé. Nicméně areál není 

náš, jsme v pronájmu, tudíž tu panuje složitější komunikace ohledně finančních 

investic. 

12. F21 – Počet sociálních zařízení: U F21 jsi předpokládala, že Z3 dopadne 

v šetření lépe, bohužel se tak ale nestalo. Respondenti uváděli, že počet 

sociálních zařízení je dle nich nedostačující. Souhlasíš s tímto tvrzením? 

V letošním roce jsme se setkali s největší návštěvností, takže ano, za takového stavu 

by si Z3 zasloužila skutečně více sociálních zařízení. 

13. F25 – Rozsah nabízeného sortimentu: Poslední faktor, u kterého jsi neodhadla 

nejčastější odpověď byl F25. Měla jsi za to, že nejčastější odpovědí u Z2 bude 

varianta spokojen/a – velmi důležitý, skutečně vyšel ale výsledek lepší. 

Shledáváš zde tedy F25 nedostatečným? 

Myslím si, že tato základna měla jisté nedostatky v rozsahu nabízeného sortimentu. 

Proto pro další sezonu chystáme značnou změnu celého konceptu. 

 


