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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1- Provozovna Contours 

 

Zdroj: http://www.contours.cz/pobocka.php?id=3 

Příloha č. 2- Provozovna Expresky 

 

Zdroj: http://www.expreska.cz/fitness-expreska-praha-repy  

http://www.contours.cz/pobocka.php?id=3
http://www.expreska.cz/fitness-expreska-praha-repy
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Příloha č. 3-  Otázky pro rozhovor s respondentkami 

Otázky pro rozhovor 

Jméno: 

Věk: 

Čas návštěvy: 

Zkušenosti s fitness, jaké sporty preferujete: 

Vzdělání, zaměstnání: 

1) Věděla již dříve, že existují fitness centra určená přímo určená pro ženy? (Jak 

jste se o nich dozvěděla?  Zaujaly Vás?) 

2) Slyšela jste už někdy dříve konktrétně  o našich dvou fitness centrech?  

3) Jakou formu propagace byste uvítala, aby Vás zaujala? 

4) Jaký způsob dopravy jste zvolila pro přepravu do fitness centra? (Byla zde 

možnost zaparkovat? Je vzdálenost fitness centra od zastávky přijatelná?) 

5) Jak probíhala prvotní komunikace? (Doba objednání na hodinu, dovolali jste se 

na pobočku, jak dlouho trvala odpověď na email, byla ze strany fitness centra 

snaha se přizpůsobit vašim časovým možnostem?) 

6) Jaké jste měli pocity před vstupem do fitness centra? Jak na Vás působila 

provozovna zvenku? Jaký byl Váš první dojem z provozovny uvnitř? Co se Vám 

líbilo a nelíbilo? 

7) Jaký byl Váš první dojem z trenérky? (Jaké bylo uvítání? Jak dlouho trvalo, než 

se vám trenérka začala věnovat? Začala vaše hodina v objednaný čas? 

8) Jaká jste měla očekávání od cvičení? Splnilo cvičení vaše očekávání? 

9) Co se vám na cvičení líbilo /nelíbilo? 

10) Přizpůsobila trenérka cvičení vašim cílům, zdravotnímu stavu, věku, fyzické 

kondici? Myslíte si, že je cvičení, které jste absolvovala je vhodné pro Vaši 

věkovou kategorii? 

11) Chybělo Vám v některém fitness centru nějaký druh cvičení/ pomůcka?  

12) Odpovídá velikost provozovny počtu lidí, kteří tam byli v danou dobu s Vámi? 

13) Je počet strojů a pomůcek, který byl adekvátní k velikosti provozovny? 

14) Jednala s Vámi trenérka tak, že jste vše pochopila? Byla podle Vás trenérka 

dostatečně profesionální/ vyškolená?  Byla schopná zodpovědět všechny vaše 
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dotazy? Věnovala se Vám trenérka dostatečně? Věnovala se trenérka po celou 

dobu Vám? 

15) V případě, že jste byla spokojená se cvičením, zakoupila byste si některé 

z členství? A které?  Z jakého důvodu byste zvolila tento druh členství?  

16) Odpovídá podle Vás úroveň fitness centra ceně? (Co vstupní členský poplatek?) 

17) Je pro Vás cena ve fitness centru dostupná? 

18) Snažila se Vás trenérka přesvědčit k zakoupení členství?  

19) Jaký je komfort obou provozoven? Zázemí (záchody, sprchy, šatny), prostředí 

(barvy, atmosféra, vzduch, teplota), ostatní (čistota, hygienické potřeby) 

20) Obě fitness centra nabízí možnost nutričního poradenství, bylo Vám něco 

ohledně toho doporučeno, uvažujete o tom? Proč? Pokud Vám bylo nabídnuto 

nutriční poradenství, byla by cena za něj pro Vás přijatelná? 

21) Byl Vám nabídnut nějaký produkt z doplňkového zboží? Obě fitness centra 

nabízí prodej doplňkového zboží (voda, l- karnitin, tyčinky,…). Všimla jste si 

cen tohoto sortimentu? Zdála se Vám cena přijatelná? 

22) Spokojenost s otevírací dobou 

23) Probíhala nějaká následná komunikace ze strany fitness centra? Jak probíhala?  

Co na ní říkáte? 

24) Které cvičení Vás celkově víc oslovilo, bavilo Vás? 

25) Bylo by pro Vás rozhodující, že je jeden fitness klub dražší? 

26) Které fitness klub byste zvolila z hlediska dostupnosti? 

27) Které fitness klub byste si vybrala na základě obsluhujícího personálu a proč? 

28) Která z provozoven na Vás působila celkově lepším dojmem z hlediska 

prostředí? 

29) Který klub byste preferovala z hlediska spokojenosti s procesem (domluva 

hodiny, rychlost obsluhy, průběh cvičení,… 

30) Který klub Vás celkově více oslovilo a jaké jsou toho hlavní příčiny? 

31) Máte něco dalšího, co byste ráda zmínila? 

 


