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PŘÍLOHY

Příloha 1 - Dotazník

Vážení respondenti,

jmenuji se Jiří Šíma a tento rok píši bakalářskou práci na téma „Marketingový mix Fitboxu Kladno“. Prosím vás 

o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na poskytované služby a váš názor na ně. Vaše odpovědi 

pomohou zkvalitnit nabízené služby i jejich nabídku. Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu 

z nabízených odpovědí. Dotazník je samozřejmě anonymní a zabere vám pouze několik minut. Pokud vyplníte 

tištěný dotazník, nevyplňujte elektronický a naopak. 

Předem děkuji za váš čas a spolupráci.

1. Jak jste se dozvěděl/a o Fitboxu Kladno?
a) Tištěná reklama (letáky, kamelot,…)
b) Elektronické zdroje (FB, internetové stránky Fitbox Kladno) 
c) Od známých
d) Jinak………………………… 

2. Odkud nejčastěji chodíte/jezdíte do Fitboxu Kladno?

a) Z domova
b) Ze zaměstnání
c) Ze školy
d) Odjinud – uveďte prosím odkud………………………… 

3. Jaký je prosím Váš vztah ke sportu?

a) Aktivní sportovec na vrcholové úrovni
b) Aktivní sportovec na rekreační úrovni
c) Převážně pasivní sportovec
d) Sport mě nezajímá

4. Jak často navštěvujete Fitbox Kladno?

a) Více než 3x týdně
b) Přibližně 2 – 3x týdně
c) Přibližně 1x týdně
d) Přibližně 1x za 14 dní
e) Méně často

5. Jak jste spokojen/a s nabídkou služeb? (Pokud jste nespokojen (a), prosím Vás o vypsání doporučení ke 

zlepšení.)

a) Nabídka druhů cvičení:
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení……………………………………………………………………………………………..

b) Rozvrh lekcí v rámci týdne:   
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení………………………………………………………………………………………….....

c) Průběh lekce:
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení……………………………………………………………………………………………
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6. Které cvičení navštěvujete nejčastěji? (vyberte prosím pouze 1 odpověď)

a) Fit Box
b) Body ball
c) Cross fitness
d) Pole Dance
e) Mix pro chlapy
f) Flexi
g) Individuální soukromé lekce

7. Jaký je Váš zájem o následující připravované služby? Na škále od 1 (mám velký zájem) do 7 (nemám 

vůbec zájem) označte jednu možnost u každé položky.

a) Taebo 1 2 3 4 5 6 7
b) Aerobic 1 2 3 4 5 6 7
c) Trampolínky 1 2 3 4 5 6 7
d) Bosu 1 2 3 4 5 6 7
e) Taneční hodiny 1 2 3 4 5 6 7

8. Jaký je Váš hlavní důvod návštěvy Fitboxu Kladno? (vyberte prosím pouze 1 odpověď)

a) Zdravotní důvody
b) Snížení váhy
c) Vytvarovaní a zpevnění těla
d) Udržení či zvýšení fyzické kondice
e) Součást tréninkového procesu k dalším sportům
f) Pro zábavu a radost
g) Relaxace a odpočinek
h) Možnost seznámení
i) Jiný………………………… 

9. Využíváte možnost nákupu produktů v prostoru recepce? (Pokud ano, vyberte prosím konkrétní 

produkt. Možnost vybrat více položek. Pokud ne uveďte prosím důvod/y.) 

a) Ano

 Nápoje

 Spalovače tuku a doplňky stravy

 Doplňky pro Fitbox

 Jiné…………………………
b) Ne

 Vysoká cena

 Nevyhovuje mi výběr

 Nakupuji jinde

 Jiné…………………………

10. Využil/a byste na recepci možnost platby kartou?

a) Ano
b) Ne
c) Nevím/je mi to jedno

11. Napište, podle Vás, adekvátní částku za cvičební lekci.

................................... Kč
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12. Jak jste spokojen/a s webovými stránkami Fitboxu Kladno? (Pokud jste nespokojen/a, prosím Vás o 

vypsání doporučení ke zlepšení.)

a) Vzhled webových stránek: 
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení……………………………………………………………………………………

b) Přehlednost webových stránek:
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení……………………………………………………………………………………

c) Aktuálnost informací na webových stránkách:
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

Doporučení…………………………………………………………………………………

13. Hodiny kterého trenéra navštěvujete nejčastěji (vyberte prosím pouze jedno jméno)? Dále prosím 

ohodnoťte vedení lekce u každého z trenérů, které jste se zúčastnil/a. (Oznámkujte jako ve škole.)

a) Dančy 1 2 3 4 5
b) Aranky 1 2 3 4 5
c) Terezy 1 2 3 4 5
d) Lukáše 1 2 3 4 5
e) Ondry 1 2 3 4 5

14. Jak jste spokojen/a s kvalitou následujících služeb? (Oznámkujte jako ve škole.)

a) Otevírací doba 1 2 3 4 5
b) Poloha a dostupnost 1 2 3 4 5
c) Vizuální dojem interiéru 1 2 3 4 5
d) Čistota a hygiena 1 2 3 4 5
e) Vybavenost šaten a sprch 1 2 3 4 5
f) Vybavenost cvičebních prostor 1 2 3 4 5
g) Šíře nabízených služeb 1 2 3 4 5
h) Odbornost personálu 1 2 3 4 5
i) Ochota a vstřícnost personálu 1 2 3 4 5

15. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

a) Žena
b) Muž

16. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny patříte.

a) do 19 let
b) 20 – 29 let
c) 30 – 39 let
d) 40 – 49 let
e) 50 let a více
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17. Jaký je Vás průměrný měsíční hrubý příjem?

a) Do 9 999 Kč
b) 10 000 – 19 999 Kč
c) 20 000 – 29 999 Kč
d) 30 000 – 39 999 Kč
e) 40 000 – 49 999 Kč
f) 50 000 Kč a více

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a) Základní
b) Střední bez maturity
c) Střední s maturitou
d) Vyšší odborné (Dis.)
e) Vysokoškolské (Bc.)
f) Vysokoškolské (Ing., Mgr.)
g) Doktorské a vyšší

19. Jaký je prosím Váš rodinný status?

a) Svobodný(á) bez partnera/ky
b) Svobodný(á) v partnerském vztahu
c) Ženatý/vdaná bez dětí
d) Ženatý/vdaná s dítětem/dětmi
e) Rozvedený/á

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.
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Příloha 2 – Částečný přepis interview

Tazatel (Jiří Šíma):

První otázka je celkem jasná, jak tě napadlo založení fitka?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

Už od malička jsem byla hodně sportovní dítě. Dělala jsem bojová umění a v tom jsem se našla. Po 

zranění už jsem nemohla bojovat na tak vysoké úrovni a musela jsem přestat a našla jsem si sedavé 

zaměstnání. Už v tu chvíli jsem věděla, že chci dělat něco jiného a že v takovéhle práci nevydržím.

Tazatel (Jiří Šíma):

A jak si přišla právě na fit box? Nikdy jsem o tom neslyšel, dokud si mi o tom ty neřekla.

Dotazovaná (Dana Hrmová):

V Čechách to ještě není tak rozšířený. Já to poprvé viděla na dovolené v Itálii. Prezentovali tam 

v hotelu nový typ fitness cvičení, tak jsem to šla zkusit. Už tam mě to zaujalo natolik, že jsem byla 

rozhodnutá propagovat toto cvičení i u nás. Po návratu na Kladno už to šlo velmi rychle. Udělala jsem 

si kurz na trenéra, dala výpověď v práci a vzala si půjčku na podnikání v oblasti sportu. 

Tazatel (Jiří Šíma):

A to sis dělala nějaký průzkum trhu? Přijde mi to jako dost riskantní řešení dát výpověď a vzít si 

půjčku.

Dotazovaná (Dana Hrmová):

No, ptala jsem se známých a kamarádů, zda by něco takového navštěvovali. Ukázala jsem jim nějaká 

videa a říkali, že to vypadá jako super cvičení a že by do toho určitě šli. To pro mne byl dostatečný 

motiv. A co se týče té půjčky, ta je fakticky psaná na Lukáše (její přítel, v současnosti manžel, pozn. 

autora), který má stálý příjem, takže to nebyl problém. Je a bude s tím spousta práce, ale pořád mě to 

víc baví než sedět 12 hodin denně na židli. 

Tazatel (Jiří Šíma):

Podle rozvrhu tu máte otevřeno až odpoledne. To sis zjišťovala, jak asi tak otevírají takováhle centra?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

Kvůli trenérskému kurzu jezdím do fitka do Prahy, takže bych ani dříve otevřít nemohla. Ale i když to 

v Praze skončím dřív, tak si myslím, že přes den by sem stejně nikdo nechodil.
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Tazatel (Jiří Šíma):

Pro svoji bakalářskou práci bych tu chtěl rozdat dotazník. Mám ho už částečně sestavený s sebou 

a s tebou jsem se chtěl domluvit na několika otázkách. Třeba jestli kromě fit boxu plánuješ i nějaké 

jiné lekce?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

Obávám se, že zatím fit box není tak populární a lidem se na něj nebude chtít chodit. I tak bych ráda, 

aby se zde cvičil převážně tento druh cvičení. Bude rozdělen pro začátečníky a později pro pokročilé. 

Do budoucna bych zařadila i nějaké taneční hodiny jako je třeba zumba. Pokud by to bylo možné tak 

se zkus zeptat v dotazníku i na taebo, bosu nebo aerobik.

Tazatel (Jiří Šíma):

Dobře, zeptám se. Dále by mne zajímalo jak je to tu s placením. Všiml jsem si, že tu prodáváš 

i spoustu doplňků stravy i vybavení na sport, ale neviděl jsem platební terminál. Myslíš, že by lidé 

využili platbu kartou?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

Na platební terminál jsem se informovala, ale poplatky za instalaci i používání jsou hrozně veliké. 

Lidé o tom budou vědět, cena lekcí není žádná velká položka, a když budou chtít nějaký větší nákup, 

tak prostě musí přijít s hotovostí. 

Tazatel (Jiří Šíma):

Když jsi narazila na tu cenu za lekci, tak tu jsi určila jak?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

No popravdě jsem si prošla tady okolní fitka, abych viděla, co a za kolik nabízejí a nastavila jsem 

podobný ceny za lekce.

Tazatel (Jiří Šíma):

A jaký máš plány do budoucna? Chtěla bys být propagátorka fit boxu v České Republice?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

To teda určitě ne. Zatím mě to baví a chci do toho dát všechno, ale dokážu si představit, že za rok s fit 

boxem skončím a budu dělat zase jiný cvičení. Asi uvidím podle lidí, jak to bude bavit je i mě. 

Každopádně budeme chtít najít větší prostory. Už teď po otevření se mi to tu zdá malý, ale bylo to 

jediné dostupné místo.
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Tazatel (Jiří Šíma):

Všiml jsem si, že ti sem chodí i maminky. Budeš mít nějaké speciální hodiny i pro děti?

Dotazovaná (Dana Hrmová):

Fit box je takové univerzální cvičení a není potřeba hodinu pro děti upravovat. Každopádně já k dětem 

vztah nemám, s Lukášem žádný neplánujeme a ještě dlouho nechceme. Pokud tedy bude zájem o 

cvičení s dětmi, povede ho určitě někdo jiný.
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