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Příloha číslo 1: Dotazník 

 
1. Jaký je váš věk? 

 
a) 15 – 20 let 
b) 20 – 30 let 
c) 30 – 45 let 
d) nad 40 let 

 
2. Které služby nejvíce využíváte? 

 
a) posilovna 
b) spinning 
c) cardio zóna 
d) pilates 

 
 
3. Jak často chodíváte do fitcentra? 
 

a) několikrát do týdne 
b) 1x za týden 
c) 1x za 2 týdny 
d) 1x za měsíc 

 
4. Preferujete: 

 
a) „obyčejné a samostatné“ fitness-centrum 
b) účelový komplex (fitness-centrum nabízející wellness služby a příp. další doplňkové 

služby) 
 
5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce za b): 

 
a) využíváte těchto služeb pravidelně 
b) alespoň 1x jste tyto služby sami vyzkoušeli 
c) líbí se Vám možnost a příležitost využití těchto služeb (zatím pasivně) a nezavrhujete 

možnost využití v budoucnu dle potřeb 
d) jiná odpověď: ………………………. 

 
6. Jaká forma platby za využití služeb fitness-center Vám nejvíce vyhovuje: 

 
a) hotovost a platba za jednotlivé vstupy 
b) předplacená permanentka na určitý počet vstupů 
c) měsíční stanovený poplatek a volný vstup kdykoliv (např. forma uzavřeného členství) 

 
 
 
 
 
 
 



  

7. S jakým tvrzením vztahu slibované služby v reklamě (v televizi, rádiu, časopisu, na 
internetu apod.) a reálné služby ve fitness-centru souhlasíte? 

 
a) reklama byla sama o sobě více kvalitní a přesvědčivější než služby ve fitness-centru – 

nedostalo se mi některých slibovaných služeb anebo neodpovídalo technického 
vybavení 

b) skutečná kvalita služeb odpovídala reklamě a stejně tak i mým představám 
c) služby byly ještě kvalitnější, než jsem sám/sama očekával/a 
d) na dané fitness-centrum jsem neshlédnul/a žádnou reklamu 

 
 
8. Odpovídá technické vybavení fitness-center Vašim představám a potřebám? 

 
a) ano 
b) částečně, chybí mi: ………………… 
c) vůbec ne, chybí mi: ………………… 

 
9. Jak často využíváte nebo jste v minulosti užívali služeb odborného trenéra? 

 
a) pravidelně 
b) příležitostně 
c) alespoň 1x 
d) ani jednou, jsem soběstačný/á a trenéra nepotřebuji 

 
10. Jak často využíváte nebo jste v minulosti užívali poradenských služeb a konzultací 
v oblasti výživy, fitness, tělesné hmotnosti, kulturistiky nebo sestavení tréninkového 
plánu? 

 
a) pravidelně 
b) příležitostně 
c) alespoň 1x 
d) ani jednou, jsem soběstačný/á a trenéra nepotřebuji 

 
11. Které z těchto fitness-center Vás zaujalo více? Z jakého důvodu? 
 
I. Fit klub  …………………………………………. 
II. Lipovka relax club  …………………………………………. 
 
12. Nabídku služeb kterého centra shledáváte za rozsáhlejší? 
 
13. Která nabídka je Vám (možná) naopak bližší? 
 
12. Co se Vám líbí nejvíce z oblasti fitness a sportu? 
…………………………………………………………………………… 
13. Co považujete za přednost každého z center? Co Vás tedy zaujalo nejvíce? Ať už 
z nabídky služeb nebo benefitů, zařízení apod. 
………………………………………………............................................. 
14. Jaký je váš názor na uvedené ceny s běžným průměrem nebo s cenami, na které jste 
zvykli vy sami? 
 



  

Příloha číslo 2: Nabízené služby – Lipovka Relax club 

 
LIPOVKA relax club 

 
Nabízené služby 
 
I. SPORT, FITNESS 

• špičkově vybavená posilovna s nejnovějšími modely strojů 
• Cardio zóna (3x běžící pásy, 3x cross trapery, 2x summit trapery, 5x ergometry, 2x 

ergometry s opěrkou, 2x veslování, 3x steppery) 
• Aerobní místnost (Box, Kick Box, Thaibox, Fitbox, Pilates, Aerobic, Aerobody 

 
II. RELAX, WELLNESS 

• solárium 
• suchá finská sauna 
• whirlpool 
• masáže (klasické, sportovní, relaxační, reflexní a mnohé další) 

 
III. DOPL ŇKOVÉ SLUŽBY 

• sport bar (mj. také široký sortiment doplňků výživy) 
Penzion 

• dvoulůžkové pokoje (11 dvoulůžkových pokojů, z toho 2 luxusní apartmány) 
• hlídané parkoviště 
• wifi připojení zdarma 
• hosté vstup do fitness zdarma 
 

 
Ceník (v závorce uvedeny ceny pro studenty) 
Posilovna 

- jednorázový vstup 55 Kč (45 Kč) 
- zvýhodněná permanentka na 10 vstupů 400 Kč (350 Kč) 
- měsíční předplatné s neomezeným vstupem 550 Kč (500 Kč) 

Osobní trenér 
- 1 hodina 250 Kč (nezahrnut vstup) 
- možnost předplacení včetně vstupní konzultace, sestavení jídelníčku a tréninkového 

plánu, zaškolení a ukázka cviků 
Aerobní místnost 

- aerobic 45 Kč 
- fitbox 80 Kč 
- pronájem aerobního sálu - odstupňováno dle osob i času (150 Kč - 350 Kč) 

Odborná konzultace (oblast kulturistiky, fitness, výživy, tělesné hmotnosti) 
- 1 hodina 300 Kč 
- sestavení tréninkového plánu 200 Kč 
- sestavení jídelníčku 400 Kč 

 
Další služby: 
- školení instruktoři, kteří ochotně a odborně svým klientům poradí 
 
 



  

 
Příloha číslo 3: Nabízené služby – Fitklub-centrum 

 
FIT KLUB Přerov 

 
Nabízené služby 
 
I. SPORT, FITNESS 

• Fitness (24 posilovacích stanovišť, strečinková zóna a 11 cardio stanovišť 
vybavených špičkovými stroji) 

• Cardio zóna s Cardio Cinema systémem (11 cardio strojů světové značky + novinka 
„Cardio Cinema systém“ = možnost sledování LCD televize při cvičení) 

• Spinning (různé varianty – lekce formovací, redukční, kondiční a intervalové + 
úvodní školení pro začátečníky) 

• Aerobní sál (kondiční hodiny: BOSU Mix, Taebo, Fitness Box, posilovací hodiny: 
Bodyforming, Břicho, Bodystyling, Fit po 40, Muscle Power, náprava svalových 
dysbalancí: Pilates, BOSU Core, Power jóga, Balantes, Záda, Zdraví 50+) 

• Personal Training Solutions (osobní trenér) 
• Osobní zóna (strečinková zóna) 
 

II. RELAX 
• Klasická Finská sauna a vlhká Vario sauna 
• Solárium 
• Masáže (sportovní a regenerační, Baňkování, Dornova Metoda) 
 

III. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
klimatizace, řada moderních cvičebních pomůcek k dispozici, diagnostické vyšetření, 
poradenství v oblasti zdravé výživy a doplňkové stravy, vytvoření pohybového programu na 
míru, ukázková hodina s trenérem a vysvětlením posilovacích a cardio strojů 
 
sport bar (wifi) 
dětský koutek (možnost hraní, kreslení, učení angličtiny, kvalifikované chůvy), prostorné 
šatny a sociální zázemí 
 
Benefity – služby navíc 
 

• ručník při každém vstupu do klubu, značkové hygienické prostředky ve sprchách a 
šatnách, denní tisk a časopisy volně k dispozici, ozvučení a provonění šaten, 1x volný 
vstup a možnost si vyzkoušet členství 

 
Cena, poplatky 

• princip klubového členství z důvodu zachování osobního přístupu ke klientům a 
vysoce nadstandardních služeb – neomezený přístup do všech prostor pro členy klubu 

 

 

 


