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Příloha č. 1:  

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

v rámci své bakalářské práce si Vás, jako studentka Ekonomické fakulty Vysoké 

školy báňské TUO dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník bude 

sloužit k marketingovému výzkumu. Zajímá mě, co si myslíte o fitness centrech ve 

Vašem okolí. Věnujte, prosím, přibližně 5 min. svého času na vyplnění dotazníku. 

Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou využity pouze pro potřeby 

tohoto výzkumu. Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 

Jana Nezvalová, studentka 3. Ročníku oboru Ekonomická žurnalistika 

 
 
1. Jaké fitness centra ve Vašem okolí znáte? Napište, prosím, maximálně 6 názvů. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Které fitness centrum navštěvujete? Napište, prosím, maximálně 2 názvy. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3.Do jaké míry jsou pro Vás následující vlastnosti důležité při výběru fitness centra? 
Seřaďte faktory od nejvíce důležitých po nejméně ( 1 – nejvíce důležité, 5 – nejméně 
důležité) 

 

Nízká cena   1 2 3 4 5 

Kvalita služeb  1 2 3 4 5 

Známost fitness centra 1 2 3 4 5 

Předchozí zkušenost 1 2 3 4 5 

 

4. Zvýrazněte na číselných škálách, do jaké míry podle vás splňují Vámi preferované 
fitness centra dané vlastnosti. -2…naprosto nesplňuje, 0…nevím, 2…naprosto 
splňuje Do políček se značkami (B) a (C) doplňte, prosím, Vámi preferované značky 
z otázky č. 2 
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Značka (A) STUDIO (B) ………. (C) ………. 

Nízká cena  -2     -1     0     1     2  -2     -1     0     1     2 
 -2     -1     0     1     

2 

Kvalita 
služeb  -2     -1     0     1     2  -2     -1     0     1     2 

 -2     -1     0     1     
2 

Známost  -2     -1     0     1     2  -2     -1     0     1     2 
 -2     -1     0     1     

2 

Zkušenost  -2     -1     0     1     2  -2     -1     0     1     2 
 -2     -1     0     1     

2 

 

V následujících otázkách zakroužkujte, prosím, odpovídající variantu. 

5. Jste muž nebo žena? 

a) muž 

b) žena 

6. Kolik je Vám let? 

a) 15 – 25     b)  26 – 35 

c) 36– 45    d)  46 – 55 

e) 56 a více 

 

7. Do které příjmové skupiny byste se sám(a) zařadil(a)? 

a) nižší třída 

b) střední třída 

c) vyšší třída 
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Příloha č. 2:  

Rozhovor – seznam otázek  

Otázka č. 1: Jaký je cíl Vašeho podnikání? 

Otázka č. 2: Jaké jsou dle Vás největší příležitosti a hrozby v podnikání? 

Otázka č. 3: Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho podniku? 

Otázka č. 4: Jak na Váš podnik působí vlivy vnějšího prostředí? 

Otázka č. 5: Jak byste definoval své postavení na trhu z hlediska konkurence? 

Otázka č. 6: Jak byste hodnotil pět konkurenčních sil v Porterově modelu? 

Otázka č. 7: Jak byste hodnotil relativní tržní podíl na trhu u jednotlivých Vámi 

nabízených služeb?  

Otázka č. 8: Jakou propagaci používáte při zviditelnění své firmy? 

Otázka č. 9: Na jaký cílový segment se zaměřuje Váš podnik? 

Otázka č. 10: Jakým způsobem se snažíte udržet krok s konkurencí? 

Otázka č. 11: Jaká je Vaše vize do dalších let? 
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Příloha č. 3: 

Popis služeb 

Moderova metoda 

Je to komplexní, rychlé a efektivní nalezení a odstranění zdravotních problémů, bloků 

a bolestí. U většiny zákroků lze zlepšení zdravotního stavu pocítit téměř okamžitě. 

Pokud se jedná o složitější případ je třeba absolvovat zhruba tři terapie.  

Moderova metoda je alternativní metoda, která pomáhá s bolestí zad, hlavy a kloubů. 

Umí napravit vysunuté obratle, blokace páteře, vybočení páteře, bolavá ramena, 

lokty a bolesti kyčlí. Moderova metoda je kombinace různých léčebných metod a 

působení léčivé energie [19]. 

Terapie tělové svíce 

Tělové svíce jsou vyráběny z bavlny a včelího vosku. Do včelího vosku se přidávají 

různé esence. Svíce používané ve Studiu terapie&fitness Michael Moder obsahují 

kurkumu. Kurkuma je složka, která zaručuje silný a protizánětlivý účinek. Tělové 

svíce se zapálí a přiloží se na postižené místo nebo dráhu. Teplo a bioenergie 

vytvořené hořením svíce změkčuje v těle nahromaděný maz a tzv. komínovým 

efektem ho z těla vytahuje ven. Tímto způsobem napomáhá k likvidaci zánětů 

v organismu. Pomocí svící se aktivuje lymfatický systém organismu, který podporuje 

detoxikaci a tok energie v těle [19]. 

Analýza těla – Bodystat 

Jedná se o měření profesionálním analyzátorem, který zjistí složení těla (procento 

tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou 

potřebu při zvoleném stupni aktivity. Přístroj se liší od jednoduchých domácích 

analyzátorů v mnoha parametrech. Používají se kvalitní elektrody.  

Pomocí přístroje je možno sledovat přehledně průběh hubnutí. Přístroj je dobrá 

pomůcka při sestavení jídelníčku. Pomůže zvolit stupeň a dávky pohybové aktivity 

[19]. 
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