
Příloha – Dotazník 

Vážený zákazníku, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se zaměřuje na zjištění 

spokojenosti se službami Family Fitness. Dotazník bude sloužit jako podklad pro 

bakalářskou práci na téma Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Family 

Fitness Olgy Šípkové. Výsledek průzkumu poslouží jako podklad pro vylepšení 

nabízených služeb. 

Dotazník je zcela anonymní! Vyplnění Vám nezabere více jak  

5 minut. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtávejte pouze 1 možnou odpověď. 

Děkuji za spolupráci     Aneta Slobodníková 

       Studentka UK FTVS 

1. Jak často využíváte našich služeb? 

 1xtýden  

 2-3x/týden  

více/týden  

1x/14 dní  

1x/měsíc 

nepravidelně 

 

2. Otevírací doba je pro mě: 

 velmi důležitá  důležitá  méně důležitá nepodstatná 

Úroveň otevírací doby je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

3. Komunikace pracovníků recepce je pro mě: 

 velmi důležitá  důležitá méně důležitá nepodstatná 

Úroveň komunikace pracovníků recepce je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

4. Rozsah nabízených služeb je pro mě: 

 velmi důležitý  důležitý méně důležitý nepodstatný 

Úroveň rozsahu nabízených služeb je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 



 

5. Jaké služby Family Fitness využíváte? (možno více odpovědí) 

 Posilovna 

 Skupinová cvičení 

 Masáže 

 Saunový svět 

 Solárium  

 Vacu Shape 

 Photon Therma Wave 

 

6. Jaké skupinové lekce navštěvujete? Přejděte na otázku č. 7, pokud skupinové 

lekce nenavštěvujete. 

 body styling   Movie danca   TRX 

 bosu      pilates    TRX bosu 

 Crossfit   problémové partie             TRX břišní pekáč 

 dance aerobik  spinning (S + břišní pekáč)  TRX funkční trénink  

 expander fitness  step                           TRX HIIT 

 fit trénink   tabata training    yoga  

 flexibility   taichi     yogalates 

 Gravity   těhulky     zumba 

 HIT4FIT   trampolínky                dětská cvičení 

 kruhový trénink  trio body     rodiče s dětmi 

 

7. Obsah služeb je pro mě: 

 velmi důležitý  důležitý méně důležitý nepodstatný 

Úroveň obsahu služeb je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

8. Přístup instruktorů/trenérů je pro mě: Přejděte na otázku č. 9, pokud služeb 

instruktorů/trenérů nevyužíváte. 

 velmi důležitý  důležitý méně důležitý nepodstatný 

Úroveň přístupu instruktorů/trenérů je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

 



9. Kvalita sportovního vybavení posilovny/sálů pro skupinová cvičení je pro 

mě: 

 velmi důležitá  důležitá méně důležitá    nepodstatná 

Úroveň kvality sportovního vybavení posilovny/sálů pro skupinová cvičení 

je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

10. Hygiena a čistota Family Fitness je pro mě: 

 velmi důležitá  důležitá méně důležitá nepodstatná 

Úroveň hygieny a čistoty Family Fitness je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

11. Interiér Family Fitness (vizuální vzhled) je pro mě: 

 velmi důležitý  důležitý méně důležitý nepodstatný 

Úroveň interiéru Family Fitness je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

12. Vybavení šaten je pro mě: 

 velmi důležité  důležité méně důležité   nepodstatné 

Úroveň vybavení šaten je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

13. Poskytování dětského koutku je pro mě: Přejděte na otázku č. 14, pokud 

dětský koutek nevyužíváte. 

velmi důležité  důležité méně důležité nepodstatné 

Úroveň poskytování dětského koutku je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

14. Jakou formou si platíte vstup do Family Fitness?  

 Jednotlivé vstupy 

 Permanentka 

 Kredit 

 Měsíční členství  

 Roční členství v měsíčních splátkách 

 Rodinné členství 

 Multisportovní karta 



 

15. Využíváte náš e-shop? Při zvolení možnosti NE, přejděte na otázku č. 17. 

ANO  NE 

 

16. Možnost e-shopu je pro mě: 

 velmi důležitá  důležitá méně důležitá nepodstatná 

Úroveň e-shopu je: 

 vynikající      dobrá   uspokojující      neuspokojující 

 

17. Čím Vás Family Fitness zaujalo? 

 Dostupnost 

 Hlídání dětí 

 Široká nabídka služeb 

 Příjemné prostředí 

 Jiné:…………………………………………………………… 

  

18. Vaše pohlaví 

žena  muž 

 

19. Jaký je prosím Váš věk? 

 Do 19 let 

 20 – 29 let 

 30 – 39 let 

 40 – 49 let 

 50 let a více 

 

20. Vaše návrhy na zlepšení Family Fitness. Za Vaše podněty budeme velice 

vděční. 

 

 

 

 

 


