
 

Příloha č. 1: Dotazník k bakalářské práci 

1. Jaké značky si vybavíte, když se řekne „outdoorové oblečení“?  

 

2. Pokud nakupujete outdoorové oblečení, je pro Vás důležitá značka?  

 značky pro mě nejsou v této oblasti důležité  

 mám jednu oblíbenou značku, kterou nakupuji často  

 značky střídám, nemám jednu vyhraněnou 

 Jiné: 

 

3. Představte si, že jdete na výlet do přírody. Které značky outdoorového oblečení 

si pravděpodobně oblečete? 

 

4. Které z těchto značek outdoorového oblečení znáte? 

Alpine Pro/ Envy / Hannah / Loap / Husky / Moira / The North Face / Salomon / 

Columbia / Jack Wolfskin / Nordblanc / Hudy/ Craft/ Woolrich / Alpisport / 

Ferrino  / Rock Horn / Jiné: 

5. Znáte značku Alpine Pro? (ano  otázka č. 6, ne  otázka č. 19) 

 ano  

 ne  

6. Jaké asociace se Vám vybaví, když se řekne Alpine Pro? (Mohou to být 

podstatná jména, přídavná jména, jakékoli charakteristiky, emoce) 

 

 

7. Co se Vám na značce Alpine Pro nejvíc líbí? (Vyberte pouze 1 možnost.) 

 Design produktů   

 Kvalita produktů   

 Cena  

 Balení  

 Prodejny  

 Přístup zaměstnanců  

 Jiné:  

8. Co se Vám na značce Alpine Pro naopak nejméně líbí? (Vyberte pouze 1 

možnost.) 

 Design produktů   

 Kvalita produktů   

 Cena  

 Balení  

 Prodejny  

 Přístup zaměstnanců  

 Jiné: 

9. Jak stylová Vám připadá značka Alpine Pro? 

 Škála (1= Stylová, 5 = Bez stylu) 
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10. Jak se Vám líbí vzhled produktů této značky vzhledem ke konkurenčním 

značkám?  

 Škála (1=nadprůměrně hezký design;  3=průměrný design; 5= 

podprůměrný design) 

11. Jaké je Vaše hodnocení kvality produktů značky Alpine Pro? 

 Škála (1=kvalitní, 5= nekvalitní)  

12. Jaké je Vaše hodnocení ceny produktů značky Alpine Pro? 

 Cena odpovídá kvalitě 

 Cena je příliš vysoká vzhledem ke kvalitě produktů 

 Cena je příliš nízká vzhledem ke kvalitě produktů 

 Jiné:  

13. Doporučili byste tuto značku dalším lidem? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Nevím  

 Spíše ne 

 Určitě ne 

14. Vybavíte si logo, které má značka Alpine Pro?  

 Ano 

 Ne 

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ano", zkuste logo vlastními slovy 

popsat. 

 

16. Vybavíte si slogan značky Alpine Pro?  

 Ano  

 Ne 

17. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ano", zkuste logo vlastními slovy 

popsat. 

 

18. Vybavíte si nějakou známou osobnost nebo událost, kterou firma Alpine Pro 

podporuje?  

 Ano  

 Ne 

19. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "ano", napište, prosím, jakou známou 

osobnost nebo událost jste si ve spojení se značkou Alpine Pro vybavili? 

 

20. Zakoupil/a jste už někdy nějaký produkt značky Alpine Pro? 

 Ano, jeden produkt. 

 Ano, více než jeden produkt. 

 Ne. 

21. Byl/a jste spokojen/a se zakoupeným produktem? A proč? 
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22. Pohlaví 

 Žena  

 Muž  

 

23. Věková kategorie: 

 18 – 25 let 

 25 – 40 let 

 40 – 55 let 

 55 + 

24. V jakém kraji bydlíte? 

 Hlavní město Praha 

 Jihočeský kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Pardubický kraj 

 Plzeňský kraj 

 Středočeský kraj 

 Ústecký kraj 

 Vysočina 

 Zlínský kraj 

 

 


