
 

Příloha 1 

Dotazník pro zlepšení služeb obchodu Sportex.cz 

Milí zákazníci 

S vyplněním tohoto dotazníku nám velmi pomůžete zlepšit naše služby a přispějete ke 

spokojenosti současným i budoucím zákazníkům. Budeme velmi rádi, když se k daným 

otázkám upřímně vyjádříte. Vámi poskytnuté informace a údaje budou použity pouze 

pro potřebu obchodu Sportex.cz a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů nebudou zneužity. Dotazník vznikl ze spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze. Předem děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku, který Vám 

nezabere více než 5 minut. 

 

1) Kolikrát jste nakupoval/a v internetovém obchodu Sportex.cz? 

 A) 1x 

 B) 2x 

 C) více než 2x 

 

2) Jak jste se o nás dozvěděli? 

 A) Vyhledávání na internetu – pokud jste odpověděli A – ot 4 

 B) Přes doporučení známých 

 C) Reklama 

 D) Jinak – vypište 

 

3) Jakým internetovým vyhledávačem jste nás našli? 

 A) Seznam 

 B) Google 

 C) Atlas 

 D) Centrum 



 

E) Jiný – vypište 

 

4) Nakupujete u konkurence? 

 A) Ano 

 B) Ne 

 

5) Jaké produkty nakupujete u konkurence a proč? 

 Rozepisovací 

6) Co u nás oceňujete nejvíce? 

 A) Výhodná cena 

 B) Dostupnost skladem 

 C) Individuální přístup 

 D) Přehlednost nákupu 

 E) Jiné- vypište 

 

7) Jak jste byli spokojeni s dodáním vašeho zboží? 

 A) Byl/a jsem s dodáním spokojen/a 

 B) Doručení s velkou časovou prodlevou 

 C) Zboží mi nebylo doručeno vůbec 

 D) Doručeno mi bylo něco jiného, než jsem si objednal 

 E) Jiné – vypište 

 

8) Chybí vám u nás kromě České pošty, PPL a messengera po Praze ještě nějaký druh 

přepravce? (Při odpovědi Ne –ot 10) 

 A) ANO 

 B) NE 



 

 

 

9) Jaký druh přepravce Vám chybí? 

Rozepisovací 

 

10) Do jakého dne vám bylo doručeno Vámi objednané zboží? 

 A) Do druhého dne 

 B) Do 3 dnů 

 C) Více jak 3 dny- byl/a jsem informován/a o termínu předpokládaného doručení 

 D) Více jak 3 dny- nikdo mne o pozdním doručení neinformoval 

 E) Zboží jsem si vyzvedl/a osobně na prodejně 

 

11) Jak jste spokojeni s cenami obchodu Sportex.cz? 

 A) Cena odpovídá kvalitě 

 B) Ceny jsou vyšší, než jsem očekával/a 

 C) Ceny jsou nižší, než jsem očekával/a 

 D) Nemohu posoudit 

 

12) Všímáte si cenových zvýhodnění, slev, doprodejů a akcí? 

 A) Ano, vždy si prohlédnu všechny výhodné nabídky 

 B) Ano, prohlédnu si jich pár 

 C) Občas se podívám 

D) Spíše ne

E) Ne, nezajímají mě

 

 



 

 

 

13) Jak jste spokojeni s nabídkou produktů e-shopu sportex.cz? 

 A) Malý výběr, málo nabízených produktů 

 B) Velký výběr, rozmanitost 

 C) Ani moc, ani málo 

 D) Jiné – vypište 

 

14) Informace na stránkáchSportex.cz o jednotlivých produktech jsou: (při odpovědi A 

navíc otázka 15) 

 A) Nedostatečné-málo informací 

 B) Dostatečné – základní informace 

 C) Nadprůměrné- více informací než kdekoliv jinde 

 

15) Jaké informace Vám chybí? 

 Rozepisovací 

 

16) Jak hodnotíte internetové stránky obchodu Sportex.cz? 

 A) Přehledné 

 B) Moderní 

 C) Zajímavé 

 D) Aktuální 

 E) Propracované (technologicky) 

  

17) Pohlaví 

 A) Žena 

B) Muž 



 

 

 

18) Věk 

 A)méně než 15 

 B)15-25 

 C)26-35 

 D)36-50 

 E)51 a více 

 

19) Je něco, co Vám u nás chybí? (Nepovinná) 

 Rozepisovací 

 

20) Pokud máte nějaké připomínky k obchodu Sportex.cz, budeme rádi, když se o ně 

podělíte. (Nepovinná) 

 Rozepisovací 

 



 

 

Příloha 2 

Podoba poslaného e-mailu s dotazníkem 

Odesílatel: obchod@sportex.cz 

Předmět: Náš obchod podle Vašich představ 

Text: Jste spokojeni s nákupen v našem obchodě Sportex.cz? Jsme na sebe kritičtí a 

snažíme se naše služby stále vylepšovat.  

   

Budeme srdečně rádi, když nám pomůžete vyplnit náš dotazník, který jsme vytvořili ve 

spolupráci s UK Fakulty tělovýchovy a sportu. Dostanete možnost se přímo vyjádřit a 

kriticky nám sdělit svůj názor o chodu našeho obchodu. Dotazník nezabere více jak 

4min času a je zcela anonymní. Údaje poslouží pouze k našim účelům.  

   

Vyplnit dotazník  

   

Novinky z dnešního dne:    

Dáváme zboží zdarma, více informaci..    

K dnešnímu dni jsme opět zlevnili přepravu PPL za 129,- Kč včetně dobírky, více 

informací..    

--------------------------------------------------------------------------------------  

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a získejte přehled o akcích a novinkách.  

http://www.facebook.com/sportex.cz    

Přejeme Vám pěkný den    

Svatoslavova 503/17, Praha 4, 140 00  

www.sportex.cz , obchod@sportex.cz  

tel.. +420 721 347 527    

-------------------------------------------  

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2evyplnto%2ecz%2fdatabaze%2ddotazniku%2fmarketingovy%2dmix%2de%2dshopu%2dspo%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2fzbozi%2dzdarma%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2fclanky%2fdoprava%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2fclanky%2fdoprava%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fsportex%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3aobchod%40sportex%2ecz


 

 

Tento e-mail Vám byl odeslán, protože jste registrovaný zákazník nebo jste přihlášen k 

odběru e-mailového zpravodaje.  

V případě, že si již nepřejete zasílat další informace z emailového zpravodaje můžete 

zrušit svoji registraci na této adrese:  

http://www.sportex.cz/odhlaseni-zpravodaje/  

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2615352674&to=http%3a%2f%2fwww%2esportex%2ecz%2fodhlaseni%2dzpravodaje%2f


 

 

Příloha 3 

Vzhled webových stránek obchodu Sportex.cz 

 

Zdroj www.sportex.cz ze dne 28. 6. 2011 

 


