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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážení klienti, 

velice si vážíme Vaší přízně, abychom se mohli ještě zlepšit a poskytovat Vám lepší služby, 

připravili jsme si pro Vás dotazník. Prosíme o jeho vyplnění. Dotazník je zaměřen na analýzu současné 

marketingové komunikace Fyziofitness Černošice (dále jen Fyziofitness). Slouží pro účely diplomové 

práce a na základě výsledků budou navržena opatření, která by měla vést k lepší komunikaci s vámi – 

našimi klienty. 

Tento dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut. 

 

Děkujeme Vám za vaše názory, 

Barbora Dohnalová a tým Fyziofitness Černošice 

 

1) Vybavíte si, kde jste narazili na reklamu na jakékoliv fitness centrum? (možné zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Reklama v televizi 

b) Reklama v rádiu 

c) Tisková reklama 

d) Reklama na internetu 

e) Letáky 

f) Reklama na Facebooku 

g) Nevybavuji si žádnou 

h) Jinde, kde__________________________________________ 

 

2) Zapamatovali jste si nějakou reklamu na fitness centrum? Napište prosím, kde jste se s ní setkali 

a čím Vás reklama zaujala? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



3) Jste fanouškem facebookových stránek Fyziofitness Černošice? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud jste zaškrtli, že ne, prosím napište proč.  

_________________________________________________________________ 

 

4) Jak často navštěvujete facebookové stránky Fyziofitness? 

a) Vůbec 

b) Nepravidelně 

c) Několikrát měsíčně 

d) Několikrát týdne 

e) Denně 

 

5) V následující tabulce prosím zhodnoťte facebookové stránky Fyziofitness. 

(vyberte prosím možnost na škále 1 -6, s tím, že 1 – velmi spokojen, 6 – nespokojen 

 1 2 3 4 5 6 

Osobní přnos 
      

Design 
      

Obsah 
      

Přehlednost 
      

Celkový dojem 
      

 

Pokud jste v tabulce nevyplnili 1, prosím napište proč. Budeme také rádi za vaše jakékoliv 

připomínky či postřehy k facebookovým stránkám. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

6) V následující tabulce prosím zhodnoťte webové stránky Fyziofitness. 

(vyberte prosím možnost na škále 1 -6, s tím, že 1 – velmi spokojen, 6 – nespokojen) 

 
1 2 3 4 5 6 

Osobní přínos 
      

Design 
      

Obsah 
      

Přehlednost 
      

Celkový dojem 
      

 

Pokud jste v tabulce nevyplnili 1, prosím napište proč. Budeme také rádi za vaše jakékoliv 

připomínky či postřehy k webovým stránkám. 



_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) Sledujete videa, které jsou v poslední době pravidelně umisťovány na kanál YouTube? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud jste vybrali možnost ANO, prosím napište nám, co si o nich myslíte. Pokud NEsledujete, 

proč? 

_________________________________________________________________________ 

 

8) Jak často navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

a)nárazově 

b) 1x – 2x měsíčně 

c) 1x týdně 

d) 2x týdně 

e) 3x týdně 

f) více 

 

9) Jak dlouho už navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

a) 0 – 3 měsíce 

b) 4 – 11 měsíců 

c) 1 – 2  roky 

d) 3 roky a déle 
 

10) Jaké jsou vaše hlavní důvody návštěvy Fyziofitness? (možné zaškrtnout více odpovědí) 

a) Zdravotní 

b) Chci zhubnout 

c) Chci zvýšit kondici 

d) Kolektiv 

e) Jiné _____________________________________ 

 

11) Proč jste si vybral/a k návštěvě právě Fyziofitness. (možní zašrtnout více odpovědí) 

a) Kvalita služeb 

b) Dostupnost 

c) Cena 

d) Prostředí 

e) Jiné _____________________________________ 

 

12) Jak jste se o Fyziofitess dozvěděl/a? 

a) Z webových stránek 

b) Z facebookových stránek 

c) Od známého/ kamaráda 

d) Z tiskových médií 

e) Venkovní reklama – banner 

f) Jiné _____________________________________ 
 

13) Jakým způsobem zaznamenáváte změny nebo novinky ve Fyziofitness? 

a) Na facebookových stránkách 

b) Na webových stránkách 

c) Po telefonu 



d) Jiné ______________________________________  



14) Jste? 

a) Muž 

b) Žena 
 

15) Kolik Vám je let? 

a) Méně než 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51  -60 let 

f) 61 let a více 
 

16) Jaký je Váš měsíční příjem? 

a) Do 15 tisíc měsíčně 

b) 15 – 25 tisíc měsíčně 

c) 26 -35 tisíc měsíčně 

d) 36 – 45 tisíc měsíčně 

e) 46 – 55 tisíc měsíčně 

f) Více jak 56 tisíc měsíčně  
 

17) Jaké je vaše PSČ bydliště? 

_____________________ 

 

18) Uveďte prosím jakékoliv další připomínky, stížnosti, náměty, poznámky…. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Příloha č. 2: Návrh rozhlasové reklamy – Expres rádio

 



Příloha č. 3: Vzhled webových stránek Fyziofitness Černošice 

 

 

 

Příloha č. 4: Vzhled Facebooku Fyziofitness Černošice 

 


