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Příloha č. 1: Rozhovor s manažerkou 

 
1. Kdy bylo Pure fitness v Ostravě založeno? 

2. Jaké jsou Vaše cíle, jak krátkodobé tak dlouhodobé? 

3. Jaká je vaše současná strategie podniku ? 

4. Koho považujete za největší konkurenty ve svém okolí? 

5. Jakým způsobem spolupracujete se svými partnery uvedenými na webových stránkách? 

6. V čem spočívá vaše konkurenční výhoda oproti ostatním? Čím se vaše fitness centrum 

odlišuje? 

7. Na jaké spektrum zákazníků se zaměřujete nejvíce? 

8. Jaké výhody poskytujete stávajícím zákazníkům? 

9. Jakým způsobem propagujete fitness centrum? 

10. Využívá vaše fitness centrum přímý marketing, který spočívá v přímém oslovení 

zákazníků pomocí různých nástrojů.? 

11. Má vaše fitness centrum nějakého sponzora či sponzory? 

12. Kdo jsou vaši dodavatelé a jaké s nimi máte vztahy?  

13. Jakým způsobem motivujete své zaměstnance? 

14. Na www stránkách lze galerii vidět solárium a saunu, tyto služby poskytujete členům 

klubu zdarma? 

15. Na lekce se nemusí zákazníci žádným způsobem přihlašovat, abyste měli přehled kolik 

lidí přijde? Tedy rozvrh je přesně daný? 

16. Plánujete do budoucna nějaké změny? 

17. Má Vaše fitness nějakou organizační strukturu? Pokud ano, jaká je hierarchie 

organizačního uspořádání? 

18. Jakými schopnostmi a kvalifikaci musí vaši zaměstnanci disponovat? 

19. Posíláte své zaměstnance na nějaké školení? 

20. Jaké vztahy panují mezi zaměstnanci jak řídícími, tak řadovým
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Příloha č. 2: Dotazník pro zákazníky 

 
Dobrý den, 
 
jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, oboru Sportovní management. 
V současné době vypracovávám diplomovou práci na téma Návrh strategie pro fitness 
centrum. Žádám Vás o spolupráci vyplněním tohoto dotazníku, který je anonymní a veškeré 
údaje slouží pouze ke zpracování mé diplomové práce 
 

Děkuji za Váš čas                Pavla Poloková 
 

U každé otázky prosím zvolte pouze jednu odpověď a tu zakroužkujte. 

 
1. Jaké je Vaše pohlaví? 
 
a) Muž 
b) Žena 

 
2. Jak často navštěvujete Pure fitness? 
 
a) Nepravidelně 
b) 1-2 x týdně 
c) 3-4 x týdně 
d) Každý den 
e) Jen o víkendu 

 
3. Odkud jste se dověděli o Pure fitness? 
 
a) Internet 
b) Doporučení od známého 
c) Rádio 
d) Sociální síť Facebook 
e) Jiné – uveďte 
 

4. Jsou podle Vás webové stránky přehledné? 
 
a) Ano 
b) Ne 
c) Částečně 
d) Nevím 

 

5. Je podle Vás propagace Pure fitness v médiích dostatečná? 
 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 
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6. Odkud se nejčastěji dozvíte o akcích Pure fitness? 
 
a) Přímo ve fitness centru 
b) Na webových stránkách 
c) Na facebooku 
d) Od dalších zákazníků 

 
7. Je podle Vás kvalita služeb úměrná ceně? 
 
a) Ano 
b) Ne 
c) Záleží podle konkrétní služby 

 
8. Je Pure fitness v blízkosti Vašeho bydliště? 
 
a) Ano 
b) Ne, musím dojíždět 
 
9. Uvítali byste Pure fitness i v jiném obchodním centru v Ostravě? Pokud ano, napište 

k odpovědi také kde. 
a) Ano 
b) Ne 
c) Je mi to jedno 
d) Nevím 

 
10. Je něco co byste změnili či uvítali v jakémkoliv směru? V případě, že ano, prosím 

uveďte. 
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Příloha č. 3: Internetová stránka  
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Příloha č. 4: Nabídka služeb 
 

Posilovna - Vybavená moderními stroji značky Matrix. K dispozici jsou prostory fitness se 

zabudovanými TV monitory, multifunkční systémy pro posilovací cvičení. 

Cardio zóna – Supermoderní zařízení pro kardio cvičení značky Matrix, kde zákazník může 

trénovat svůj srdeční a oběhový systém i za podpory profesionálních trenérů v pravidelných 

kardio lekcích 

Osobní trenér - Osobní trenér vytvoří tréninkový plán odpovídající Vaším tréninkovým 

požadavkům a možnostem. Vybere vhodné cviky, upozorní na případné chyby, okamžitě 

reaguje a pomáhá maximálně využít každou minutu Vašeho času. Osobní trenér má rozsáhlé 

odborné znalosti v oblasti zdravotní a rehabilitační péče. Zná nejúčinnější a nejnovější 

techniky tréninku, trendy zdravé výživy a doplňků stravy. Orientuje se ve specializovaném 

cvičení pro těhotné ženy a seniory. Osobní trenér se stará o to, že fyzická aktivita je 

příjemnou formou trávení volného času. Cvičení se stává zábavou a zjistíte, že je ve Vás víc, 

než jste si mysleli. Osobní trenér se tak může stát rádcem a přítelem pro Váš nový životní 

styl! 

Program pure life - Program Pure Life sestává ze dvou 45minutových lekcí s osobním 

trenérem. Během těchto lekcí trenér ověří váš současný zdravotní stav, kondici a cíle, kterých 

chcete dosáhnout. Na základě těchto informací vám pak trenér připraví osobní aerobní a 

posilovací tréninkový program. Také vám poradí v oblasti zdravé výživy a motivace. 

6. měsíční cesta - je výjimečnou cestou do světa krásných těl a úspěchů pro všechny členy 

našeho klubu včetně Vás! Program je vytvořen tak, aby Vás motivoval k vytrvalému tréninku 

a úsilí, díky kterému dosáhnete vysněného cíle. Během 6měsíční cesty neustále sledujeme 

Váš pokrok a na jeho základě hodnotíme Vaše úsilí. 

 

Vedené lekce: 

Bodystiling - Kombinace aerobního cvičení, které slouží k zahřátí celého těla a posilování. 

Bodystyling pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu. 

Brišní buchty - 5 minut intenzivního cvičení na břícho pod vedením trenéra. 

Circuit training - Tento trénink je specifický rozvojem silových a vytrvalostních schopností. 

Je velmi oblíben u výkonnostních sportovců. Principem je střídání malých a velkých 

svalových partií na různých stanovištích v časovém limitu. 

Cycling - Ve kterém jsou použity různé tréninkové techniky a motivační strategie, které 

simulují prožitek ze skutečné jízdy. Vhodné pro všechny úrovně. 
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Dance - Pure se pyšní kvalitními a různorodými lekcemi, které jsou našim členům 

k dispozici, a to včetně jógy, pilates, body pump, kruhového tréninku, spinningu, aerobiku, 

salsy a tance 

Dance aerobik - Aerobikové choreografie s tanečními prvky. 

Fitball - Cvičení na velkých míčích, kterým se vám podaří dokonale protáhnout tělo, ale také 

vytvarovat některé problémové partie. Velký míč je totiž výborným nástrojem pro posílení 

i relaxaci. Jen pouhým posazením nás totiž nutí zapojit svaly a udržovat rovnováhu. A aniž 

bychom se nějak více snažili, již tímto způsobem posilujeme záda a svaly kolem páteře. 

Jukari fit to flex - Plynule, dynamicky a zábavným způsobem zvýšíte pružnost Vašeho těla. 

Protáhnete svaly, posílíte páteř a zvýšíte pohyblivost kloubů a rozsah pohybů pomocí pásky 

Jukari BandTM. 

Jukari fit to fly - JUKARI Fit to Fly dělá z fitness opět zábavu, zavádí nový způsob pohybu 

ve cvičení a je dostupné pro všechny ženy bez ohledu na jejich fyzickou úroveň. Hodinové 

cvičení se provádí na speciálně zkonstruovaném nářadí s názvem FlySet. Výsledkem je 

cvičení, které přináší pocit létání a prostřednictvím kardio, silového, balančního a core 

tréninku zpevňuje a protahuje celé tělo.  V roce 1989 způsobila značka Reebok revoluci ve 

fitness pro ženy, když vytvořila Step Reebok. Nyní společnost zveřejnila svůj záměr spustit 

novou formu cvičení – JUKARI Fit to Fly. Cvičení je prvním, které vzešlo z nového 

dlouhodobého partnerství s celosvětově proslulou artistickou skupinou Cirque du Soleil. 

JUKARI Fit to Fly není ale jenom zábava, je to hodinové efektivní procvičení celého těla 

během kardio tréninku, silového, balančního a core tréninku. Vyškolený instruktor vede lekci 

s maximálně 12 osobami a cvičení probíhá pomocí sady FlySet. Toto nářadí visí v tělocvičně 

ze stropu, bylo navržen speciálně pro JUKARI Fit to Fly. Tvoří ho pevné třípramenné lano 

připevněné ke stropu s možností otáčet se v rozsahu 360°. Má nastavitelnou délku a dva 

úchyty. Do úchytů se vkládá FlyBar, neoprenem potažená ocelová hrazda o hmotnosti cca 

2 kg, jejíž výšku lze během cvičení měnit. Vzniká tak cvičební nářadí, které posiluje 

a protahuje tělo, a vy máte během cvičení pocit, že létáte. 

Latino mix dance - Latinskoamerické tance v sobě skrývají neobyčejné kouzlo a vášeň. Když 

se zaposloucháte do taktů hudby, která je provází, tak pochopíte jaké kouzlo v sobě má. 

Do latinskoamerických tanců se zapojuje celé tělo a proto si při jejich tanci i nádherně 

zformujete postavu. Ale na druhou stranu nejsou až tak fyzicky náročné jako jiné sporty. 

Pilates - Je metoda cvičení vhodná pro udržení kondice v každém věku. Jde o systém přesně 

propracovaných vyrovnávacích a posilovacích cviků – metoda PILATES, díky nimž budete 

mít vypracované zádové, břišní a hýžďové svaly bez přetěžování a vyčerpání organismu. 
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Touto metodou Vaši postavu dovedete k zeštíhlení a zpevnění postavy. Má pozitivní účinek 

na ohebnost svalů a kloubů. 

Power Yoga - Powerjóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, rozvoj fyzických 

a psychických schopností, odbourání stresu a napětí. Je vhodná jako prevence před bolestí 

zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové 

návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení svalů celého 

těla, jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve fyzické a duševní harmonii. 

Problem zones - Cvičení se zaměřuje na formování postavy v problémových oblastech 

bříška, boků a stehen. 

Pure pump - Přenesli jsme posilovnu do studia. Při tomto celkovém tělesném cvičení se 

používají činky a desková závaží. Vhodné pro všechny úrovně. 

Sexy dance - Hodina moderního tance, kde se naučíte svůdně rozpohybovat svá těla 

a zároveň se zapotíte. 

Step - Step aerobik je intenzivní cvičení, při kterém dochází k překonávání výškového rozdílu 

a tím i k vyšší spotřebě energie. Má výborné účinky na formování stehen a hýždí a zároveň 

zvyšování fyzické kondice. 

STEP POWER – Hodina zaměřená na posilování se STEPY. 

Yoga - Zaměření na správné provedení základních jógových ásan. Jejich působení na 

organismus. Zaměříme se i na vnitřní harmonii. Nejdůležitější je zastavit tok myšlenek, 

zklidnit se a naslouchat svému tělu a pocitům. Ranní jóga vás nabije energií a dobrou náladou 

do nadcházejícího dne. 

Zumba - Jde o spojení tance a fitness, inspirované latinskými rytmy. O jedinečnou rovnováhu 

mezi kondičním tréninkem a cvičením pro tvarování postavy. ZUMBU přitom zvládne každý. 

Rychlé výsledky jsou možné díky kombinaci kardio tréninku s prvky silového cvičení 

a tvarováním postavy. ZUMBA je návyková. Je to skvělé cvičení pro tělo, mysl i duši. Navíc 

jde o skvělou zábavu. Je vhodná pro každého. 

 


