
PŘÍLOHY 

Dotazník 

Dobrý den, 

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci bakalářské práce na téma Image 

značky Adidas Originals. Cílem tohoto dotazníku je analyzovat image dané značky a s 

jeho pomocí navrhnout kroky k jejímu zlepšení. Vyplnění dotazníku Vám zabere 

maximálně 10 minut. Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v 

anonymní podobě, budou využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným 

užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: 

januhlir94@gmail.com. 

Znáte značku adidas Originals? 

a) ano 

b) ne 

Jaký máte postoj ke značce adidas Originals? 

a) pozitivní 

b) neutrální 

c) negativní 

Vlastníte nějaký produkt značky adidas Originals? 

a) ano 

b) ne 

Jak hodnotíte Vaši zkušenost s produkty adidas Originals (1: výborně, 5: 

nedostatečně) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

  



Plánujete si v budoucnu nějaký z produktů značky adidas Originals pořídit? 

a) ano 

b) ne 

Plánujete si v budoucnu nějaký z produktů značky adidas Originals pořídit znovu? 

a) ano 

b) ne 

Napište 3 slova, která se vám jako první vybaví ve spojení se značkou adidas 

Originals 

_________________________________ 

Jaké produkty značka adidas Originals nabízí? 

a) formální oblečení 

b) neformální oblečení pro každodenní nošení 

c) oblečení pro výkonnostní sport 

Dokážete ke značce adidas Originals přiřadit nějaký konkrétní sport? 

a) ano 

b) ne 

Jaký? 

_________________________________ 

Dokážete ke značce adidas Originals přiřadit nějakého hudebního umělce? 

a) ano 

b) ne 

Jakého? 

_________________________________ 

  



Na škále 1-7 označte, jaké vlastnosti značku adidas Originals vystihují 

Moderní 1-2-3-4-5-6-7 Zastaralá 

Úspěšná 1-2-3-4-5-6-7 Neúspěšná 

Uvolněná 1-2-3-4-5-6-7 Upjatá 

Pokroková 1-2-3-4-5-6-7 Konzervativní 

Stylová 1-2-3-4-5-6-7 Nestylová 

Jedinečná 1-2-3-4-5-6-7 Tuctová 

Zajímavá 1-2-3-4-5-6-7 Nudná 

Kvalitní 1-2-3-4-5-6-7 Nekvalitní 

Jakou barvu si spojíte se značkou adidas Originals? 

_________________________________ 

Znáte logo adidas Originals? 

a) ano 

b) ne 

Stručně logo popište. 

_________________________________ 

Co se Vám na značce líbí? 

_________________________________ 

Co se Vám na značce nelíbí? 

_________________________________ 

Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

Věk 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Jan Uhlíř 


