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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážený zákazníku, 

 dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém můžete 

vyjádřit míru Vaší spokojenosti s námi poskytovanými službami. Výsledky 

dotazníku povedou k analýze současné situace a snaze naše služby více zkvalitnit. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Pokud není 

uvedeno jinak, vždy kroužkujte pouze jednu odpověď. Děkujeme za Vaše názory. 

 

1) Jak dlouho navštěvujete Tenis Centrum Dobříš? 

a) 9 let  b) 6 - 8 let c) 3 - 5 let d) 1 - 2 roky e) méně než 1 rok 

2) Jak často navštěvujete Tenis Centrum Dobříš? 

a) 3x týdně a více b) 2x týdně c) 1x týdně d) méně než 1x týdně 

3) Doba, kdy nejčastěji navštěvujete Tenis Centrum Dobříš: 

a)  7:00 – 12:00 b) 12:00 – 16:00 c) 16:00 – 19:00 

d) 19:00 – 22:00 

4) Jste členem Tenis Centra Dobříš? (Pokud „NE“, pokračujte otázkou č. 7) 

a) Ano  b) Ne 

5) Jak dlouho jste členem Tenis Centrum Dobříš? 

a) 9 let  b) 6 - 8 let c) 3 - 5 let d) 1 - 2 roky        e) méně než 1 rok 

6) Jste spokojen/a s cenou za členství v Tenis Centrum Dobříš? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

7) Jste spokojen/a s otevírací dobou? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

8) Jste spokojen/a s přehledností internetových stránek? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne  

e) nemohu posoudit 

9) Vyhovuje Vám současný rezervační systém tenisových dvorců? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

10) Pokud přijdete bez rezervace, je pro Vás volný tenisový dvorec? 

a) Ano, vždy b) Většinou ano c) Většinou ne  d) Ne, nikdy 

11) Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v zimním období? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 



12) Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v letním období? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

13) Jste spokojen/a s kvalitou tenisových dvorců? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne  

14) Jste spokojen/a s chováním pracovníků (správců)? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

15) Jakou další službu využíváte kromě tenisových dvorců (možno více 

odpovědí)? 

a) Lekci s tenisovým trenérem b) Vyplétání raket  

c) Nákup a testování tenisového zboží d) žádnou 

16) Jste spokojen/a s vybaveností zázemí Tenis centra Dobříš? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

17) Jste spokojen/a s čistotou šaten a sociálních zařízení? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

18) Jste spokojen/a s nabídkou občerstvení?  

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

V případě nespokojenosti, jaké občerstvení Vám chybí? 

________________________________________________________________ 

19) Navštěvujete i jiné tenisové kluby? 

a) Ano  b) Ne 

Pokud ano, uveďte prosím, z jakého důvodu: 

________________________________________________________________ 

20) S jakou pravděpodobností byste doporučil/a využívání služeb Tenis Centra 

Dobříš svým přátelům, známým a kolegům? Ohodnoťte na stupnici 0 – 10, 

kde 0 = zcela nepravděpodobně a 10 = zcela pravděpodobně 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21) Jaké je prosím Vaše pohlaví? 

a) Muž  b) Žena 

22) Jaký je prosím Váš věk? 

a) 18 – 25 b) 26 – 35 c) 36 – 45 d) 46 – 55 e) 56 – 65 

f) 66 a více  

23) Místo Vašeho bydliště: 

a) Dobříš b) do 10 km od Dobříše c) do 15 km od Dobříše 

d) více než 15 km od Dobříše 



24) Uveďte prosím jakékoliv další návrhy na zlepšení Tenis Centra Dobříš: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



Příloha č. 2: Přepis rozhovoru 

Jak Tenis Centrum Dobříš vznikalo? 

„Tenis centrum vzniklo v roce 2008, kdy byly vystavěny 2 kurty s umělým 

povrchem. Tehdejší majitel nakoupil rovnou i nafukovací halu, aby mohlo být otevřeno 

celoročně.  V roce 2010, kdy jsem se na výstavbě podílel finančně již i my (majitel a jeho 

bratr), vznikly další 3 dvorce s antukovým povrchem. V roce 2013 došlo k odkupu 

zbývající části majetku od bývalého majitele a v tenis centru neměl již nikdo jiný podíl. 

V roce 2014 se nám podařil velký úspěch a to vyplatit současného nájemce na 

provozování klubu TK Dobříš, který je hned přes ulici. Vlastníkem tohoto areálu je město 

a nám se v návaznosti na vyplacení předešlého vlastníka podařilo uzavřít s městem 

dlouhodobou smlouvu na 40 let a tak došlo ke spojení obou areálů do jednoho. Město se 

tak zbavilo odpovědnosti za tento areál a nám to poskytlo vynikající šanci se rozrůst.“ 

Jaké produkty a služby momentálně nabízíte? 

„Tak samozřejmě naší hlavní službou je poskytování tenisových dvorců 

veřejnosti. Jako další bych uvedl tenisovou školu, v které jsem současně také majitelem. 

S tou jsme začali v roce 2006 a od té doby postupně rosteme až do současné podoby, kdy 

jsme si mohli dovolit už zmíněné odkupy tenisových klubů. Dále našim zákazníkům 

nabízíme vyplétání raket, přesně podle jejich požadavků. Máme také smlouvy s dvěma 

tenisovými značkami. Jejich zboží si zákazníci u nás mohou vyzkoušet a poté i nakoupit. 

Nejvíce prodáme asi tenisových raket, kde je možnost si je zkusit i přímo na kurtu a hrát 

s nimi.  

V tenis centru také najdete občerstvení, kde poskytujeme pro naše zákazníky základní 

pokrmy a nápoje.“ 

Kdo je vašimi zákazníky? 

„Dá se říci, že se neorientujeme na žádnou sortu lidí, kdo přijde a zaplatí, může jít 

hrát, tedy pokud má správnou obuv! Nejvíce chodí dětí, je to způsobeno především naší 

tenisovou školou, těch je asi 80 za den. Pokud bych to měl popsat, dopoledne chodí spíše 

movitější zákazníci, kteří si platí individuální lekce a mají v tuto část dne čas. Poté je od 

12 -17 hodin zabrána většina kurtů právě tenisovou školou vyučující děti. Od 16 hodin 

začínají chodit všichni ostatní zákazníci. Pokud nepočítám tenisovou školu, přijde 

v průměru 20 zákazníků v zimním období a 35 v letním za den. Samozřejmě v létě se to 

odvíjí od počasí, dovolených a prázdnin. Zde bych i rád zmínil, že máme v současnosti 



problém s počtem žen, které nás navštěvují. Bohužel až 70% dívek skončí mezi 18. a 20. 

rokem života s tenisem.“ 

Máte nějakou konkurenci? 

„Konkurenci vidím především v ostatních sportech, protože všechna sportoviště 

na Dobříši jsou soustředěna zde, v jedné ulici. Pokud máte na mysli přímo tenis, tak bych 

konstatoval, že v blízkém okolí ne. Nejbližší tenisové centrum je vzdáleno asi 15 

kilometrů.“ 

Jak máte nastaveny ceny? 

„Myslím si, že ceny jsou u nás velmi rozumné. Vše je na stránkách nebo je 

poskytne obsluha. Hlavní výhodu u nás vidím v členství, kde si hráč zaplatí pouhých 2500 

Kč a může chodit v letním období dle libosti, neomezen hodinami. V zimě je hala dražší, 

ale řekl bych, že ceny nejsou nastaveny výše, než je má konkurence. Zákazníci musí 

chápat, že provoz nafukovací haly není levnou záležitostí a celé tenis centrum musíme 

uživit skoro půl roku z pouhých 2 kurtů.„ 

Jak je řešena otázka personálu? 

„V minulosti se tu pracovníci dost střídali, většinou tu vydrželi jednu sezónu a 

poté odešli jinam. Od našeho převzetí klubu se snažíme najít stálé a kvalitní zaměstnance, 

i když víme, že ne o všech se to dá v současnosti říci. Když jsme podávali poslední 

nabídku na zaměstnance recepce, ozvalo se nám asi 20 lidí, bohužel žádný z nich nebyl 

na takové úrovni, jakou bychom si přáli u našeho zaměstnance mít.“ 

Mohl byste mi popsat aktuálně, co se děje v klubu z pohledu materiálního prostředí? 

„Od doby, kdy jsme převzali TK Dobříš, investujeme především tam, protože je 

to potřeba. Areál Tenis Centra Dobříš, toho původního myslím, je nový a tedy v pěkném 

stavu, o starém areálu tenisových kurtů se to ale už moc říct nedalo. Nyní je opravená 

celá provozovna starého areálu a 3 z 5 tenisových kurtů. Také jsme místo starého 

betonového dvorce udělali nový, zmenšený s umělým povrchem, na kterém trénují ty 

nejmenší děti. V budoucnosti nás rozhodně ještě čekají další nutné opravy v tomto areálu, 

jako lavičky, ploty a samozřejmě modernizace zbývajících 2 kurtů.„ 

  



Jakým způsobem si mohu zarezervovat dvorec? 

„Způsobů je více. Osobně na recepci, či telefonem. Poslední 2 roky už máme i on-

line rezervační systém. Pro jeho užívání ale musíte být přihlášen správcem a mít 

přístupové údaje.“ 

 

Jaké formy propagace v současnosti využíváte? 

„Máme internetové a facebookové stránky. Musím se ale přiznat, že v současnosti 

moc aktuální nejsou, protože nemáme člověka, který by se o ně staral. Jinou formu 

propagace nemáme.“  
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