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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážené klientky, 

dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká 

spokojenosti v Expresce Jiřího z Poděbrad. Dotazník má posloužit k odhalení 

nedostatků a následné nápravě, aby se Vám co nejlépe cvičilo. Zároveň bude dotazník 

použit ke zpracování mé Diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a získaná data 

nebudou nijak zneužita. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte právě jednu odpověď, 

která nejlépe odpovídá Vašemu přesvědčení. 

Tereza Machutová, trenérka a studentka UK FTVS

Úvodní část

1. Jak jste se dozvěděla o Expresce?

a) z reklamy (plakát, internet,letáček…)

b) od známých/kamarádek

c) bydlím v blízkosti pobočky

d) jinak, vypište ………………………………………

2. Jak dlouho už chodíte cvičit do Expresky?

a) Max. 1 měsíc    b)1 – 3 měsíce    c)3 – 6 měsíců    d) 6 – 12 měsíců    e)Více než rok

3. Jak často chodíte cvičit?

a)   4 – 7 krát týdně    b)   2 – 3 krát v týdně    c)  1 krát týdně    d)   1 krát za 2 týdny  

e)  1 krát za měsíc     f)   méně často

4. Jaká je vzdálenost pobočky od Vašeho bydliště?

a) Do 10ti minut   b)   11 – 30 minut   c)   31 – 60 minut    d)   Více než 60 minut

Personál

5. Jak je pro Vás důležitá odbornost personálu/trenérek?

a)   Zcela důležitá  

b)   Spíše důležitá  

c)   Ani důležitá ani nedůležitá

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

6. Jak jste spokojena s odborností personálu/trenérek?

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože........................................................................................



7. Jak je pro Vás důležitá ochota personálu/trenérek?

a)   Zcela důležitá  

b)   Spíše důležitá

c)   Ani důležitá ani nedůležitá    

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

8. Jak jste spokojena s ochotou personálu? 

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

Čistota

9. Jak je pro Vás důležitá čistota provozovny?

a)   Zcela důležitá   

b)   Spíše důležitá  

c)   Ani důležitá ani nedůležitá

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

10. Jak jste spokojena s čistotou toalet a sprchy? 

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

11. Jak jste spokojena s čistotou a pořádkem v šatně?

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

12. Jak jste spokojena s čistotou a pořádkem v cvičebních zónách? (kruh, kardio 

zóna)

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................



Druhy členství a ceny

13. Jak je pro Vás důležitá možnost vybrat si z nabízených druhů členství?

a)   Zcela důležitá

b)   Spíše důležitá   

c)   Ani důležitá ani nedůležitá

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

14. Jak jste spokojena s nabízenými druhy členství?

a) Zcela spokojena
b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................
c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................
d) Spíše nespokojena, protože..........................................................................................
e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

15. Jak jsou pro Vás důležité ceny při nákupu členství/cvičebního plánu?

a)   Zcela důležité  

b)   Spíše důležité   

c)   Ani důležité ani nedůležité 

d)   Spíše nedůležité  

e)   Zcela nedůležité

16. Jak jste spokojena s cenami členství/cvičebních plánů? 

a) Zcela spokojena
b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................
c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................
d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................
e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

17. Jak jsou pro Vás důležité speciální akce na nákup členství/plánů, které pro Vás 

v průběhu celého roku připravujeme?

a)   Zcela důležité

b)   Spíše důležité 

c)   Ani důležité ani nedůležité 

d)   Spíše nedůležité

e)   Zcela nedůležité

18. Jak jste spokojena se speciálními akcemi? 

a) Zcela spokojena
b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................
c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................
d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................
e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................



Otevírací doba

19. Jak je pro Vás důležitá otevírací doba?

a)   Zcela důležitá

b)   Spíše důležitá  

c)   Ani důležitá ani nedůležitá    

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

20. Jak jste spokojena s naší otevírací dobou?

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

Cvičení

21. Jak je pro vás důležitá možnost využít i doplňková cvičení mimo kruh? (kardio 

stroje, Slimbelly, vibrační plošina)

a)   Zcela důležitá  

b)   Spíše důležitá  

c)   Ani důležitá ani nedůležitá    

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

22. Jak jste spokojena s možnostmi doplňkových cvičení mimo kruh? 

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože.............................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože.....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

23. Jak jsou pro Vás důležité pomůcky a náčiní ke cvičení? (činky, gumy, bosu, 

trampolínka, ...)

a)   Zcela důležité

b)   Spíše důležité  

c)   Ani důležité ani nedůležité   

d)   Spíše nedůležité

e)   Zcela nedůležité



24. Jak jste spokojena s množstvím a typem pomůcek a náčiní? 

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože...........................................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože....................................................................

d) Spíše nespokojena, protože.........................................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.........................................................................................

25. Jak je pro Vás důležitá možnost využít speciální hodiny v naší pobočce? 

(zumba, bříško)

a)   Zcela důležitá

b)   Spíše důležitá   

c)   Ani důležitá ani nedůležitá   

d)   Spíše nedůležitá  

e)   Zcela nedůležitá

26. Jak jste spokojena se speciálními hodinami?

a) Zcela spokojena

b) Spíše spokojena, protože....................................................................

c) Ani spokojena ani nespokojena, protože............................................

d) Spíše nespokojena, protože.................................................................

e) Zcela nespokojena, protože.................................................................

f) Nevím, na žádné speciální hodině jsem nebyla.  

27. Z jakého důvodu jste ještě nenavštívila žádnou ze speciálních lekcí?

a) O speciálních lekcích jsem nevěděla

b) Nevyhovují mi časy speciálních hodin,chodila bych v..............................................

c) Nechce se mi za speciální hodiny připlácet

d) Nezaujal mě typ speciálních hodiny, chtěla bych......................................................

e) Jiný, vypište...............................................................................................................

Závěr

b) Jak jste celkově spokojena s Expreskou Jiřího z Poděbrad?

a) Zcela spokojena
b) Spíše spokojena, protože............................................................................................
c) Ani spokojena ani nespokojena, protože....................................................................
d) Spíše nespokojena, protože........................................................................................
e) Zcela nespokojena, protože........................................................................................

28. Napadá Vás cokoliv, co byste ještě chtěla změnit nebo s čím jste nespokojená? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Pokračujte na ot. 28



29. Věk

a)   Méně než 15 let    b)  15 – 20 let    c)  21 – 30 let    d)  31 – 40 let    e)  41 – 50 let    

f)  51 – 60 let   g)   Více než 60 let

30. Váš čistý měsíční příjem

a) Do 10 000 Kč

b) 10 – 20 tisíc Kč

c) 21 – 30 tisíc Kč

d) 31 – 40 tisíc Kč

e) 41 – 50 tisíc Kč

f) Více než 50 tisíc Kč

31. Nejvyšší dosažené Vzdělání

a) Základní vzdělání

b) Středoškolské vzdělání bez maturity

c) Středoškolské vzdělání s maturitou

d) Vyšší odborné vzdělání

e) Vysokoškolské vzdělání

32. V současné době jsem:

a) Pracující

b) Studentka

c) Na mateřské dovolené

d) V důchodu

e) Nezaměstnaná

f) Jiné

Děkuji Vám za vynaloženou námahu, ochotu a čas, který jste strávily vyplňováním 

dotazníku.



Příloha č. 2: Ceník služeb Expreska JZP

Ceník EXPRESKA

Jednorázové zápisné.................................................................... 600,-

Cvičební plány:

3M plán........................... 690 Kč/měsíc, 53 Kč/vstup..........................................2 070,-
6M plán........................... 650 Kč/měsíc, 50 Kč/vstup..........................................3 900,-
12M plán......................... 590 Kč/měsíc, 45 Kč/vstup..........................................7 080,-
24M plán......................... 490 Kč/měsíc, 38 Kč/vstup.......................................11 760,-

Balíčky Exclusive:
Výživový plán 3M.................................................................................................4 990,-
(zápisné → 600,- + 3M cvičební plán → 2070,- + výživový plán → 2 320,-)

Výživový plán 6M.................................................................................................7 990,-
(zápisné → 600,- + 6M cvičební plán → 3 900,- + výživový plán → 3 490,-)

Výživový plán 12M.............................................................................................12 990,-
(zápisné → 600,- + 12M cvičební plán → 7 080,- + výživový plán → 5 310,-)

Nutriční specialistka:
První konzultace pro nečlenky...........................................................................400,-

První kontultace pro členky..................................................................................250,-

Speciální hodiny 
(krásné bříško)

Hodina pro nečlenky............................................................................................50,-

Hodina pro členky.....................................................................................................20,-



Příloha č. 3: Interiér Expresky JZP

Recepce

Kruh s posilovacími stroji a mezistanovištěmi



Kardio zóna

Šatna


