PŘÍLOHY
Příloha č.1: Formulář pro polostrukturovaný rozhovor

Dobrý den.
Dovoluji si Vás požádat o krátký rozhovor, týkají se Vaší spokojenosti s naším fitness
centrem a s prací Vašeho trenéra. Vaše odpovědi si sice zaznamenávám, ale ujišťuji Vás, že je
použiji pouze ke hromadnému zpracování v rámci přípravy mojí diplomové práce a nijak
nebudou spojovány s Vaší konkrétní osobou.

1

Můžete mi sdělit Váš věk?

2

Můžete mi sdělit Vaše vzdělání?

3

Můžete mi sdělit Vaše zaměstnání?

4

Můžete mi sdělit Vaši výšku a váhu?

5

Co Vás vedlo k tomu, že jste zvolila Dostupnost (blízkost pracoviště nebo
hotelové fitness centrum Living Well. bydliště)
Zvolte prosím jeden hlavnídůvod z těchto
Vybavení fitness centra (další wellness
možností:
služby)
Individuální péče, potřeba vedení
Cenové relace (výhodné ceny)
Jiný důvod
Další poznámky:

6

Kolikrát týdně navštěvujete naše fitness
centrum?

7

Jaké jiné pohybové aktivity provozujete?

8

Jaká je Vaše motivace cvičit a co si od Formování postavy
cvičení slibujete. Zvolte prosím jednu
z nabízených odpovědí a doplňte dalším Redukce hmotnosti
komentářem.
Nárůst sv. hmoty
Radost z pohybu
Zlepšení zdraví
Fitness (zvýšení tělesné zdatnosti)
Jiné
Další poznámky:

9

Preferujete osobního trenéra muže či ženu,
nebo gender neřešíte?

10

Preferujete osobního trenéra mladšího, ve
Vašem věku nebo staršího?

11

Proč jste zvolila cvičení s osobním Potřeba vedení
trenérem. Vyberte prosím jeden hlavní
Neznalost strojů, cviků
důvod a v poznámkách uveďte další.
Kontakt s odborníkem
Jiné důvody
Další poznámky:

12

Co bylo Vaším hlavním kritériem při Odborné kvality
výběru osobního trenéra. Vyberte jeden
hlavní důvod a další uveďte v poznámkách. Osobní sympatie
Pozitivní reference
Jiné
Další poznámky:

13

Jak jste spokojena se svým trenérem? Plně spokojena
Vyberte jednu z odpovědí.
Částečně spokojena

Částečně nespokojena
Plně nespokojena
14

Splnilo cvičení Vaše očekávání?

Plně splnilo
Částečně splnilo
Částečně nesplnilo
Plně nesplnilo

15

Jak důležití jsou při výběru trenéra podle Velmi důležité
Vás důležité odborné kvality?
Důležité
Spíše důležité
Nedůležité

16

Jak důležité jsou při výběru trenéra osobní Velmi důležité
sympatie?
Důležité
Spíše důležité
Nedůležité

17

Jak důležití při výběru trenéra podle Vás Velmi důležité
pozitivní reference?
Důležité
Spíše důležité
Nedůležité

18

Řada klientek uvádí, že důležitým
kritériem jsou pro ni při výběru trenéra
osobnostní sympatie. Jaké vlastnosti
oceňujete u trenéra Vy?

Poznámky klientek:
Komentář (pozorování) tazatele:

