
Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, které nezabere více než pár 

minut. Moc mi tím pomůžete při následném zpracování mé bakalářské práce na téma 

Margetingový výzkum vnímání hodnoty značky Skechers. Jedná se o značku zaměřenou 

převážně na sportovní a volnočasovou obuv a oblečení. 

Zpracovaná data budou použita, publikována a uchována v anonymní podobě. 

Pokud máte zájem o výsledky dotazování či máte nějaké připomínky a dotazy ohledně 

dotazníku, neváhejte mne kontaktovat na emailu: sedkla@seznam.cz 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Klára Sedláková 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Žena 

o Muž 

2. Jaký je Váš věk? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Do 20 let 

o 21-25 let 

o 26-30 let 

o 31 a více let 

3. Jak často sportujete? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Jednou až dvakrát týdně 

o Třikrát až čtyřikrát týdně 

o Pětkrát a vícekrát týdně 

o Jednou až třikrát do měsíce 

o Vůbec nesportují 

o Jiná… 



4. Jaké sportovní značky považujete za největší konkurenci Skechers na trhu? 

(Napište alespoň 3) 

 

 

5. Seřaďte sportovní značky dle svých preferencí: 

(1. - nejoblíbenější, poslední – nejméně oblíbená) 

o Under Armour 

o Skechers 

o Adidas 

o New Balance 

o Nike 

o Asics 

6. Jak jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při koupi sportovní obuvi? 

(Změňte pořadí položek dle svých preferencí (1. - nejdůležitější, poslední – nejméně 

důležité)) 

o Design 

o Cena 

o Značka 

o Použitá technologie 

o Odolnost/trvanlivost 

7. Setkali jste se již se značkou Skechers? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Ano, vlastním produkt/y této značky. 

o Ano, ale nikdy jsem nevlastnil žádný její produkt. 

o Ne, slyším o ní poprvé. 

8. Pro ty, kteří vlastní/vlastnili nějaký produkt značky Skechers, o jaký se jednalo? 

(Vyberte jednu nebo více odpovědí. Ostatní prosím otázku přeskočte.) 

o Obuv 

o Oblečení 

o Doplňky (hodinky, batohy) 

o Jiná… 



9. Jak jste byli spokojeni s produkty značky Skechers? 

(Pouze pokud máte s produkty značky Skechers vlastní zkušenost. Ostatní prosím otázku 

přeskočte. 1 hvězda – nejhorší, 5 hvězd – nejlepší) 

  

10. Víte, odkud značka Skechers pochází? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Velká Británie 

o Francie 

o Japonsko 

o Spojené státy americké 

o Austrálie 

o Nevím 

11. Víte, jakou technologii značka Skechers používá? 

(Vyberte jednu odpověď) 

 

12. Pokuste se ohodnotit následující tvrzení o značce Skechers? 

(Pouze pokud máte s produkty značky Skechers vlastní zkušenost. Ostatní prosím otázku 

přeskočte.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Vybavíte si nějakou známou osobnost či sportovce sponzorovanou značkou 

Skechers? 

(Pokud ne, otázku prosím přeskočte.) 

 

 

14. Při výběru sportovní obuvi či oblečení si raději vyberu nákup: 

(Rozdělte 100 bodů.) 

V kamenném obchodě / Na e-shopu 

15.  Víte, v jakých obchodních centrech v Praze se nacházejí značkové prodejny 

Skechers? 

(Pokud ne, otázku prosím přeskočte.) 

 

 

16. Doporučil byste značku Skechers svým známým? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Ano, doporučil.  

o Doporučil bych jim raději jinou značku. 

o Ne, nedoporučil. 

o Nemohu posoudit, protože se značkou nemám osobní zkušenost. 

17. Čím se při výběru sportovního oblečení či obuvi necháváte nejvíce ovlivnit? 

(Změňte pořadí položek dle svých preferencí (1. – nejvíce, poslední – nejméně)) 

o Vlastní zkušeností 

o Doporučením od známých 

o Reklamou 

o Známými osobnostmi/sportovci 

o Časopisy 

18. Jak hodnotíte propagaci značky Skechers? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Výborná 

o Dostatečná 



o Nedostatečná 

o Vysoce nedostatečná 

19. S čím si spojujete značku Skechers? 

(Vyberte jednu odpověď) 

o Volnočasová/módní obuv 

o Sportovní obuv 

o Speciální technologie 

o Sportovní obečení  

o S ničím si ji nedokáži spojit 

o Jiná… 

20. Myslíte si, že by se měly sportovní značky zaměřovat primárně na sportovní 

sortiment nebo i na volnočasové/módní zboží? 

(Rozdělte 100 bodů.) 

Primárně sportovní sortiment / I volnočasové/módní zboží 

 


