
Příloha č. 1 

AB squash centrum 

Milí návštěvníci centra, prosím Vás o spolupráci s vyplněním tohoto dotazníku, který 

Vám zabere jen pár minut. Tento dotazník je součástí marketingového výzkumu pro mou 

bakalářskou práci. Dotazníky jsou anonymní a výsledky budou využity do mé bakalářské 

práce a také budou sloužit vedení AB squash centra pro získání informací o spokojenosti 

s poskytovanými službami a díky těmto výsledkům mohou provést případné změny v centru, 

aby bylo dosaženo té nejvyšší spokojenosti. 

 

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 
�  muž 
�  žena 

 
 

2. Do které věkové kategorie patříte? 
�  Do 18 let 
�  19 - 35 let 
�  36 - 55 let 
�  56 let a výše  

 
 

3. Do které kategorie obyvatel podle profese patříte?  
�  Student 
�  Zaměstnaný 
�  Nezaměstnaný 

 
 

4. Jak často navštěvujete toto sportovní centrum? 
�  1-3 za týden 
�  1-3 za měsíc 
�  Méně  

 
 

5. Kdy navštěvujete centrum nejčastěji? 
�  Kdykoli přes týden 
�  Spíše pátek a víkend 
�  Pouze víkend  

 
 

6. V kterých hodinách centrum navštěvujete? 
�  Dopoledne (800 - 1200 hod) 
�  Odpoledne (1300 – 1800 hod) 
�  Večer (1900 – 2300 hod) 

 
 



7. Které z poskytovaných služeb využíváte nejčastěji? 
�  Squash 
�  Cvičení pro svěžest, Taj-Chi 
�  Qi Gong (čchi kung) 
�  Masáže 
�  Spinning 
�  Vodoléčba 
�  Whirpool 
�  Solárium  

 
 

8. Jste spokojen(a) s cenami za služby, které využíváte? 
� Ano, spokojen(a) 
� Celkem spokojen(a) 
� Ne, nespokojen(a) 

 
Pokud ne, uveďte prosím, u jaké služby vám cena nevyhovuje a jaká cena by podle vás byla 
přijatelná____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
9. Jste spokojen(a) s obsluhou a přístupem k zákazníkům (tedy k Vám)? 

�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a)  
�  Ne, nespokojen(a) 

  
Pokud ne, co Vám nevyhovuje a jak byste si představoval ideální přístup a obsluhu?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

10. Jste spokojen(a) se stavem a vybavením sociálního zařízení (sprchy, toalety, šatny…)? 
�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojen(a) 

 
Pokud jste odpověděli ne, napište prosím Vaše námitky, co Vám nevyhovuje a návrhy na 
zlepšení_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Jste spokojen(a) s rozsahem a výběrem zboží na baru? 
�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojena 
�  Tuto službu nevyužívám 

 
Pokud ne, uveďte co postrádáte či s čím jste nespokojeni 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

12. Využíváte některé z doplňkových služeb jako je trenér, sparingpartner či zapůjčení 
sportovních potřeb? 

�  Ne, nevyužívám 
�  Někdy  
�  Ano, využívám:   

�  trenér 
�  sparingpartner 
�  raketa  
�  míček  
�  brýle 
�  fén na vlasy  

 
 

13. Jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytovaných služeb? 
�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojen(a) 

 
 
Pokud jste neoznačil(a) výbornou kvalitu služeb, je nějaká, s kterou jste nespokojen(á) a co 
byste u této služby změnil(a)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

14. Doporučil(a) byste návštěvu AB squash centra svým přátelům? 
�  ano  
�  ne 

 
 
 
 
 
 
Děkuji Vám moc za spolupráci! Pěkný zbytek dne a sportu zdar ☺! 
 
Petra Schmidtová, studentka sportovního managementu VŠB – TU OSTRAVA 
 



Příloha č. 2 

Draps Sport Bar 

Milí návštěvníci centra, prosím Vás o spolupráci s vyplněním tohoto dotazníku, který 

Vám zabere jen pár minut. Tento dotazník je součástí marketingového výzkumu pro mou 

bakalářskou práci. Dotazníky jsou anonymní a výsledky budou využity do mé bakalářské 

práce a také budou sloužit vedení Draps Sport Baru pro získání informací o spokojenosti 

s poskytovanými službami a díky těmto výsledkům mohou provést případné změny v centru, 

aby bylo dosaženo té nejvyšší spokojenosti. 

 

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 
�  muž 
�  žena 

 
 

2. Do které věkové kategorie patříte? 
�  Do 18 let 
�  19 - 35 let 
�  36 - 55 let 
�  56 a výše  

 
 

3. Do které kategorie obyvatel podle profese patříte?  
�  Student 
�  Zaměstnaný 
�  Nezaměstnaný 

 
 

4. Jak často navštěvujete toto sportovní centrum? 
�  1-3 za týden 
�  1-3 za měsíc 
�  Méně často 

 
 

5. Kdy navštěvujete centrum nejčastěji? 
�  Kdykoli přes týden 
�  Spíše pátek a víkend 
�  Pouze víkend  

 
 

6. V kterých hodinách centrum navštěvujete? 
�  Dopoledne (800 - 1200 hod) 
�  Odpoledne (1300 – 1800 hod) 
�  Večer (1900 – 2400 hod) 
 

 



7. Které z poskytovaných služeb využíváte nejčastěji? 
�  Squash 
�  Badminton 
�  Stolní tenis 
�  Masáže 
�  Bar 

 
 

8. Jste spokojen(a) s cenami za služby, které využíváte? 
� Ano, spokojen(a) 
� Celkem spokojen(a)  
� Ne, nespokojen(a) 

 
Pokud ne, uveďte prosím, u jaké služby vám cena nevyhovuje a jaká cena by podle vás byla 
přijatelná____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
9. Jste spokojen(a) s obsluhou a přístupem k zákazníkům (tedy k Vám)? 

�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a)  
�  Ne, nespokojen(a) 

 
Pokud ne, co Vám nevyhovuje a jak byste si představoval ideální přístup a obsluhu?  
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

10. Jste spokojen(a) se stavem a vybavením sociálního zařízení (sprchy, toalety, šatny…)? 
�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojen(a) 

 
Pokud nejste spokojen(a), napište prosím Vaše námitky co Vám nevyhovuje a návrhy na 
zlepšení_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
11. Jste spokojen(a) s rozsahem a výběrem zboží na baru? 

�  Ano, spokojena(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojen(a) 
�  Tuto službu nevyužívám 

 
Pokud ne, uveďte co postrádáte či s čím jste nespokojeni 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



12. Využíváte některé z doplňkových služeb jako je trenér, sparingpartner či zapůjčení 
sportovních potřeb? 

�  Ne 
�  Někdy  
�  Ano :   

�  raketa  
�  míček  
�  košík  

 
 
 

13. Uvítal(a) byste některou z těchto doplňkových služeb? 
� možnost zapůjčení fénu 
� zapůjčení ručníku 
� iontové nápoje 
� jiná služba _________________________________________ 

 
 
 

14. Jste spokojen(a) s celkovou kvalitou poskytovaných služeb? 
�  Ano, spokojen(a) 
�  Celkem spokojen(a) 
�  Ne, nespokojen(a) 

 
 
 
Pokud jste neoznačil(a) výbornou kvalitu služeb je nějaká, s kterou jste nespokojen(á) a co 
byste u této služby změnil(a)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

15. Doporučil(a) byste návštěvu Draps Sport Baru svým přátelům? 
�  ano  
�  ne 

 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Vám moc za spolupráci! Pěkný zbytek dne a sportu zdar ☺! 
 
Petra Schmidtová, studentka sportovního managementu VŠB – TU OSTRAVA 
 
 



Příloha č. 3  Ceník služeb v AB Squash Centru 
 

 
 
 
 



Příloha č. 4  Ceník služeb v Draps sport baru 

 
SQUASH      8:00 – 15:00 hod.   15:00 – 24:00 hod. 
1 hrací jednotka (30 min.)    85 Kč          120 Kč  
1 hrací jednotka (30 min.) studenti   75 Kč            85 Kč 
 
BADMINTON 
1 hrací jednotka (30 min.)    70 Kč    90 Kč 
1 hrací jednotka (30 min.) studenti  60 Kč    70 Kč 
 
STOLNÍ TENIS         8:00 – 24:00 hod. 
1 hrací jednotka (30 min.)        30 Kč 
 
 
PŮJČOVNÉ  
Raketa   35 Kč 
Míček, košík   20 Kč 
 
 
CENÍK MASÁŽÍ  
KLASICKE (zdravotní, sportovní)  45 min  270,- 

 Celé tělo  90 min  450,-  
 

LYMFATICKÁ MASÁŽ  60 min  300,- 
  120 min  500,-  
 

HAWAISKÁ MASÁŽ  60min   400,- 
90 min  600,- 

 
MEDOVÁ MASÁŽ  40-60 min 400,- 
 
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY 60 min   400,- 

90 min   600,- 
 



Příloha č. 5  Mapa polohy AB Squash Centra  

 

 

 



Příloha č. 6  Mapa polohy Draps sport baru 

 

 

 


