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PŘÍLOHY 

1. Dotazník 

DOTAZNÍK 

Rebranding Golfového Clubu Ostrava 

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: 
„Rebranding Golf Clubu Ostrava“. Výsledky budou sloužit pouze pro účely diplomové práce a 
nebudou nikde jinde zveřejňovány. 
 

Předem děkuji za vyplnění. 

Bc. David Bruckner 
student Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor sportovní management 

1. Vyjádřete Vaši míru spokojenosti se současnou grafickou podobou loga GCOVA? 

 spokojeni 

 spíše spokojeni 

 spíše nespokojeni 

 nespokojeni 

2. Víte, jaké barvy obsahuje logo GCOVA? 

 červená, modrá zelená 

 červená, modrá, bílá 

 modrá, bílá, zelená 

 červená, bílá, zelená 

3. Víte, co má současná podoba loga GCOVA znázorňovat? 

 ano 

 ne 

 nevím 

4. Vystihuje podle Vás současná podoba loga příbuznost s golfovým prostředím? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

5. Uvítali byste změnu loga GCOVA?? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 
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6. Vyjádřete vaši míru spokojenosti se současnou podobou webových stránek GCOVA? 

 velmi spokojeni 

 spíše spokojeni 

 spíše nespokojeni 

 nespokojeni 

 

7. Uveďte náměty ke zlepšení webové prezentace GCOVA? 
 

uveďte prosím jaké …………………………………………………………. 

 

8. Uvítali byste, kdyby vznikl facebookový profil GCOVA? 

 ano 

 ne 

9. Jak se dozvídáte o novinkách v klubu? 

 prostřednictvím e mailu (newsletter) 

 prostřednictvím internetových stránek klubu 

 prostřednictvím SMS 

 jiná možnost, uveďte prosím jaká ……………………………………………………………………… 

10. Přijde vám, že jste o dění v klubu dostatečně informováni?? 

 ano 

 ne 

11. Jaký je Váš věk? 

 14  26 let 

 27  36 let 

  37  48 let 

 49 – 57 let 

 58 – 65 let 

 66 let a více 

12. Respondent je? 

 muž 

 žena 

  

POZOR FILTR 

V případě, že respondent odpověděl na otázku č. 3 spíše nespokojeni nebo 

nespokojeni, tak přejděte k otázce č. 7. Ostatní pokračují následujícími otázkami.  
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2. Rozhovor 

ROZHOVOR 

O rozhovor jsem požádal prezidenta Golfového Clubu Ostrava pana Martina Povu. 

Otázky se týkaly především loga a webové prezentace. 

1. Když řeknu slovo golf, co se Vám vybaví jako první? 

 

2. Jak dlouho GCOVA existuje? 

 

3. Kolik členů má GCOVA? 

 

4. Jakým materiálním zázemím golfový klub disponuje? 

 

5. Co má vystihovat současná podoba loga golfového klubu? 

 

6. Měnilo se již někdy v minulosti logo společnosti? 

 

7. Jak by podle Vás mělo vypadat nové logo GCOVA? 

 

8. Měly by být v novém logu zachovány stávající barvy? 

 

9. Jakou denní návštěvnost mají Vaše stránky? 

 

10. Co by mělo být podle Vás na webové prezentaci změněno? 

 

11. Uvažoval jste někdy, že by součástí webové prezentace byl e-shop s golfovým zbožím? 

 

12. Má současná webová prezentace vnitřní administrační rozhraní? 

 

13. Jakým způsobem oznamujete členům klubu o novinkách? 

 

14. Uvažujete o založení facebookového profilu? 

 



 

3. Grafická podoba původn
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vodní webové prezentace GCOVA 



 

4. Nová podoba webové pr
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vé prezentace GCOVA 


