
Dotazník k diplomové práci:
k:      do 18  18-30  30-50  50 a více

Pohlaví:
muž
žena

Bydlišt :___________________________

I)Obecné informace
1) Jste v Ivan icích poprvé?

JIŽ JSEM IVAN ICE NAVŠTÍVIL
NE, JSEM TU POPRVÉ

2) Co bylo podn tem Vaší návšt vy?
návšt va u p íbuzných
krásná p íroda
památky

co jiného ____________
3) Jaký byl pro Vás nejd ležit jší zdroj o Ivan icích?

Internet ________________
Kniha
Leták
Známí

4)       Co Vás v Ivan icích nebo jeho okolí nejvíce zaujalo a co se vám naopak nelíbí?
          _______________________________________________________________
          _______________________________________________________________
          _______________________________________________________________

5)  Jak by jste ohodnotil(a) následující od 1 do 5  (1 je nejlepší a 5 nejhorší):

istota m sta
Parkování ve m st  a okolí
Kvalita restaurací
Odpo inkové plochy (parky…)
Kultura ve m st
Obchody

II) Kulturní informa ní centrum (KIC)

6) Navštívil(a) jste  Kulturní informa ní centrum (KIC)?
ano
ne
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7)  Pokud ano byl(a) jste spokojen(a) s obsluhou (personálem) – ochota, p ipravenost, slušnost?
Velmi
spokojen

Spokojen Spíše
spokojen

Velmi
nespokojen

Nespokojen  Spíše
nespokojen

          8)    Myslíte si, že zam stnanci Kulturního informa ního centra mají dostate né
                 informace a jsou vybaveni odbornými znalostmi?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

9)Jste p esv eni, že aktuální program akcí je dostate  pestrý?
Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

10) Které služby Vám v nabídce KIC chybí?
Prodej suvenýr
Prodej map
Služby pr vodce
Jiné ___________________________________________________

11) Je v KIC dostatek informa ních materiál  (mapy, pr vodci, brožury)?
Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

     12)  Jste p esv eni, že svou návšt vu Ivan ic ješt  n kdy v budoucnu zopakujete?
Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

     13)  Doporu il(a) by jste návšt vu Ivan ic svým známým?
Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

III) Produkt

    14)  Pokud by m sto Ivan ice poskytovalo delší pobyt v Ivan icích s tématickým zam ením.
          Nap .: Víkend za poznáním, který by obsahoval ve i v restauraci,ubytování, poznávání
          okolí a pam tihodností Ivan ic atd. m li by jste o takový pobyt zájem?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

15)  Jakou nápl  „víkendového balí ku“ by jste  uvítaly(zatrhn te prosím 3 varianty, které by Vám nejvíce
vyhovovaly)?

Poznávání Ivan ic a okolí
Ve e s živou hudbou + poznávání Ivan ic a okolí + kulturní program
Ch estový gurmán (pokrmy z ch estu, p ednáška o ch estu, p ípadn  výuka va ení pokrm  z ch estu)
Ve e s ochutnávkou a p ednáškou o vínu + poznávání okoli + kulturní program
Ve e s historickou tématikou, dobový tanec a zp v + poznávání okolí

16) Kolik by jste byli ochotní do takového pobytu investovat?
1000 – 1500
1500 – 2000
více než 2000

17) O jaký standart ubytování by jste m li zájem?
Hotel
Penzion
Ubytovna
V soukromí
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