
Templářské sklepy Čejkovice 

(Jak vybírá víno český zákazník) 

 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Věk 

a) 18 – 26 

b) 27 – 49 

c) 50 – 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a) Základní 

b) Střední bez maturity 

c) Střední s maturitou 

d) Vysokoškolské               

    

4. Kde jste poprvé slyšeli o Templářských sklepech? 

a) Od přátel 

b) V tisku 

c) V rádiu/televizi 

d) Na internetu 

e) Na doprovodných akcích Templářských sklepů 

f) Na výstavách a degustacích 

g) Ve vinotéce 

h) V restauraci 

i) V supermarketu 

j) Jinde (uveďte)................ 

 

  

 



5. Kde jste poprvé koupili víno z Templářských sklepů? 

a) V Templářských sklepech 

b) Ve vinotéce 

c) V restauraci 

d) V supermarketu 

e) Na benzinové stanici 

f) Jiné místo (uveďte)........................ 

 

6. Kde nejčastěji kupujete vína z Templářských sklepů? 

a) V Templářských sklepech 

b) Ve vinotéce 

c) V restauraci 

d) V supermarketu 

e) Na benzinové stanici 

 

7. Kupovali by jste víno ve Vašem okolí v Templářské vinotéce? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. Jaká vína preferujete? 

a) Bílá 

b) Červená 

c) Růžová 

 

9. Víte, jaký obraz mají Templářské sklepy v logu? 

a) Meč 

b) Přilbu 

c) Kopí 

d) Kříž 

  

 



10. Kolik jste ochotni zaplatit za láhev vína (0,7l – jakostní, bez přívlastku)? 

a) Méně než 99 Kč 

b) 100 -160 Kč 

c) Nevadí i více než 160 Kč 

 

11. Jak jsou pro Vás při kupování vína důležité následující faktory? (Označte křížkem, 

odpovězte prosím na každý faktor) 

 Velmi 

důležité 

Docela 

důležité 

Celkem 

nedůležité 

Zcela 

nedůležité 

Cena     

Původ hroznů     

Zda jde o víno s přívlastkem     

Design lahve     

Design etikety     

Všeobecná pověst vinařství     

 

12. Kupujete raději vína tuzemská nebo zahraniční? 

a) Tuzemská 

b) Zahraniční 

c) Orientuji se na značku podle předchozí zkušenosti, zemi původu neřeším 

 

13. Byli byste ochotni kupovat některá vína Templářská vína v krabicových 

obalech při zachování stejné kvality vína? 

a) Ano, určitě 

b) Jednou za čas z důvodu úspory, proč ne 

c) Ne, nikdy 

 

14. Máte nějakou oblíbenou odrůdu vína, kterou preferujete? 

a) Mám ...... 

b) Nemám 

 

 



 

15. Co byste u Templářských sklepů zlepšili? 

........................................................................................................ 

 

16. Jaké výrobky Vám v nabídce chybí? (nealko vína, mošty, ......) 

........................................................................................................ 

 

 

 


