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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření  – spokojenost zákazníků 

 Pohlaví Věk Vzdělání 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

žena muž <18 18-29 30-45 46-59 59< ZŠ SŠ – výuční list SŠ – maturita VŠ 

 

Jak jste se o Yoga House dozvěděl/a? 

☐ od rodiny, přátel, známých ☐ z internetu ☐ procházel/a, projížděl/a jsem kolem ☐ jinak __________ 

 

Jak často Yoga House navštěvujete? 

☐ jsem zde poprvé ☐ méně než 1x měsíčně ☐ 1x-2x měsíčně ☐ 1x týdně ☐ 2x či vícekrát týdně 

 

Vaše spokojenost  

 

Jaké je pro Vás ovládání nového rezervačního systému? 

☐ jednoduché a přehledné ☐ komplikované, ale dá se zvládnout ☐ velmi složité a nepřehledné 

Lekce :-))  :-)  :-|  :-(  :-(( Nenavštěvuji

Hatha jóga

Power jóga

Power jóga basic

Power vinyása jóga

Ranní Power jóga

Ranní jóga

Jemná jóga

Relax jóga

Vinyása jóga

Jin jóga

Čakra jóga

Večerní aroma jóga

Fasciální jóga

Začínáme s jógou

Jóga ve tmě

Jóga pro zdravá záda

Jóga pro bajker(k)y

Technika jógových pozic

Meditace v pohybu

Acro

HJT

Lektoři :-))  :-)  :-|  :-(  :-(( Nemám zkušenost

Kristýna

Lucka

Andrea

Bety

Eliška

Lucka N.

Alice

Vendy

Natália

Míša

Tom

Lucka R.
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Jste spokojen/a s čistotou a hygienou v prostorách Yoga House? 

☐ ANO ☐ NE 

Pokud NE, čeho se to konkrétně týká ___________________________________________________________ 

 

Jste spokojen/a s funkčností naší recepce? 

☐ ANO  ☐ NE 

Pokud NE, napište prosím, co bychom mohli zlepšit _______________________________________________ 

 

Cítíte se být dostatečně informován/a ohledně našich lekcí, kurzů a akcí? 

☐ ANO  ☐ NE 

Pokud NE, jakou formou byste byl/a rád informován/a: 

☐ e-mail,  ☐ web,  ☐ fb,  ☐ rezervační systém,  ☐ nástěnka v prostorách Y.H.,  ☐ jinak ________________ 

 

ANO NE 

Měl/a byste zájem o: workshopy   ☐   ☐ 

 kurz školení instruktorů jógy  ☐   ☐ 

 prodej jógamatek a jiného doplňkového sortimentu  ☐   ☐ 

 nové druhy lekcí  ☐   ☐ 

Pokud jste zde označil/a ANO u nových druhů lekcí o jaké byste měl/a zájem ___________________________ 

 

Měl/a byste zájem o lekce v jiných časech než se konají aktuálně? 

(např. v sobotu a neděli dopoledne, během pracovních dnů kolem oběda) 

☐ ANO  ☐ NE 

Pokud jste označil/a ANO, jaké časy by vám vyhovovaly ___________________________________________ 

 

Ocenil/a byste pronájem jógamatky s ručníkem na lekci za poplatek kolem 25 Kč? 

☐ ANO ☐ NE 

 

Je zde něco, co byste nám chtěl/a říct, něco, co bychom mohli změnit? 

_________________________________________________________________________________________ 

Děkujeme! 


