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Příloha č.1 – Dotazník 

1. Jak jste se dozvěděla o tomto fitness centru? 

 od známých 

 z internetu 

 z reklamy 

 jiné (prosím uveďte) 

 

2. Jak často navštěvujete toto fitness centrum? 

 jednou týdně 

 dvakrát až třikrát týdně 

 nepravidelně 

 častěji 

 

3. Uveďte jak často v týdnu danou službu využíváte a jak jste sní spokojena. 

 (na stupnici  5-0, kdy 5 = 5x týdně, maximální spokojenost; 1 = jednou týdně a méně, 

nejnižší spokojenost, 0 = neužívám) 

 

4. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité následující faktory a jak jste s nimi spokojena. 

(na stupnici  5-1, kdy 5 = nejvíce , 1 = nejméně)  

Faktory Spokojenost Důležitost 

Prostředí fitness centra   

Úroveň šaten a sociálního zařízení   

Profesionalita personálu   

Příjemnost a ochota personálu   

Kvalita nabízených služeb   

Sortiment nabízeného zboží na baru   

Kapacita fitness centra   

Dětský koutek   

Cena permanentky na PowerPlate   

Cena permanentky na VacuShape   

Cena lymfodrenáže   

Cena Kavitace   

Rezervační systém   

Provozní doba   

Internetové stránky   

Dopravní dostupnost   

 

SLUŽBA JAK ČASTO SPOKOJENOST 

PowerPlate   

VacuShape   

Cardio zóna (stroje na zahřátí)   

Kavitace   

Lymfodrenáže   
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5. Chybí Vám možnost platit kartou? 

 ANO  NE

 

6. Uvítala byste rozšíření otevírací doby? 

 ANO, v ranních hodinách 

 ANO, o víkendech a o svátcích 

 

 NE, není potřeba

7. Jaké jsou Vaše zkušenosti s lymfodrenáží a kavitací? 

 nezkoušela jsem, cena je příliš vysoká 

 nezkoušela jsem, nemám potřebu 

 nezkoušela jsem, nevěřím v účinnost  

 vyzkoušela jsem, ale cena je vysoká 

 pravidelně tyto procedury podstupuji  

 vyzkoušela jsem, ale tato procedura mne nezaujala 

 

8. Zdá se Vám nabídka služeb dostatečná? 

 Ano  Ne (napište, které služby byste uvítala): 

 

…………………………………………………………………… 

9. Daří se Vám rezervovat se v pro Vás nejvhodnějších termínech? 

 bez problémů 

 většinou ano 

 často musím zvolit kompromis 

 zřídka, vhodné termíny jsou většinou 

obsazeny 

 

10. Doporučila byste toto fitness centrum známým? 

 již jsem doporučila, s kladnou 

odezvou 

 již jsem doporučila, ale nabídka 

nezaujala 

 zatím nebyla příležitost, 

ale doporučila bych 

 nedoporučila bych 

 

11. Pokud máte nějaké další připomínky, návrhy nebo doporučení uveďte je prosím 

zde: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za Váš čas 
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Příloha č. 2 – Grafy 

Obr. 2.1 – Platba kartou 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 2.2 – Nabídka služeb 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 2.3 – Poziční mapa: klientky Vacu Shape (vybrané faktory) 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 2.4 – Poziční mapa: klientky Power Plate (vybrané faktory) 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 2.5 – Další připomínky, návrhy nebo doporučení 

 

Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 3 – logo Hany Bany 

 

Obr.3.1 – logo a napis 

 
 

Obr. 3.2 – šedé logo 
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Příloha č.4 – Licence Power Plate 

Obr. 4.1 – Licence Power Plate Level 1: Health and fitness  
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Příloha č. 5 – Vacu Shape 

Trénink ve VacuShape probíhá chůzí na běžeckém pásu po dobu 30-ti minut, 

problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině. Střídavým podtlakem je krev 

nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových 

buněk ke svalům, neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je monitorována 

tepová frekvence tak, aby se jednalo po celou dobu o aerobní cvičení, kdy je spotřeba energie 

hrazena z 80 % tuky a pouhých 20 % tvoří cukry. 

Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který 

zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování 

kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. 

Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější. [13] 

Obr. 5.1 – přístroje Vacu Shape 

 

Zdroj: [13] 
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Příloha č. 6 – Power Plate 

Power plate pracuje na bázi mimovolních tělesných reflexů. Jsou vyvolány speciální 

vibrací působící na vysoký počet svalových vláken, která nejsou při běžném tréninku 

ovlivnitelná. Umožňuje tak cvičenci snadný, bezpečný a vysoce efektivní trénink, kdy za 

pouhých 30 minut dosáhne stejných výsledků jako při běžném cvičení trvajícím 1 až 1,5 

hodiny. [13]  

Obr. 6.1 – přístroje Power Plate 

 

Zdroj: [13] 
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Příloha č. 7 – fitness centrum 

Obr. 7.1 – Vchod do fitness centra 

  

Obr. 7.2 – mapa 
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Obr. 7.3 – cardio zóna 

 

Obr. 7.4 – recepce 
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Příloha č.8 – Permanentka a darkový poukaz 

 

Obr. 8.1 – permanentka pro Power Plate 

 

Obr. 8.2 – Dárkový poukaz 

 


