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Příloha 1 - Operacionalizace 
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Příloha 2 – Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 

Kategorie produkt 

1) Cvičila jsi někdy v minulosti jógu? 

2) Jak probíhala lekce? 

3) Co se ti na cvičení líbilo/nelíbilo? 

4) Považuješ nabídku (rozsah) služeb v obou provozovnách za dostatečnou? 

5)  Je něco, co ti v nabízených službách chybí (další lekce, obchůdek, služby)? 

Kategorie cena 

6) Považuješ cenu za služby adekvátní? 

7) Je pro tebe cena nabízených služeb dostupná? 

8) Uplatnila jsi studentskou slevu? 

Kategorie distribuce 

9) Jak ses do provozoven dopravila? 

10) Jaká je dostupnost obou provozoven? 

11) Jak jsi spokojená s otevírací dobou provozoven? 

Kategorie propagace 

12) Slyšela jsi někdy o existenci těchto dvou studií? 

13) Setkala ses s elektronickou propagací? 

14) Jak hodnotíš webové stránky obou provozoven? 

15) Jaká je propagace studií na sociálních sítích (FB, IG)? 

16) Všimla sis nějaké tištěné propagace? 

Kategorie lidé 

17) Jak na tebe působila recepční? 

18) Jak na tebe působil lektor/ka (znalosti, dovednosti)? 

19) Zeptal/a se, kdo je na lekci poprvé, příp. na zdravotní obtíže? 

Kategorie proces 

20) Jakým způsobem probíhalo přihlášení na lekci? 

21) Jaká byla tvá obsluha při návštěvě studia? 

22) Jak dlouho vše trvalo? 

Kategorie materiální prostředí 

23) Jak se ti líbilo okolní okolí a exteriér (vzhled) provozoven? 

24) Jak na tebe působil interiér (dispozice, uspořádání, atmosféra, barvy, dekorace atd.)? 

25) Hrála ve studiu hudba?  
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26) Je podle tebe ve studiu dostatečný počet pomůcek? 

Preferenční otázky 

27) Byla bys ochotna navštívit i další lekce? (jaké?) 

28) Ve kterém studiu se ti lekce a nabízené služby líbily více? 

29) Jaké studio by sis vybrala z hlediska cen služeb? 

30) Jaké studio bys zvolila z hlediska dostupnosti? 

31) U jakého studia se ti více líbí jeho propagace (komunikace na FB, IG)? 

32) Jaké studio bys zvolila z hlediska lidí (personálu)? 

33) Jaké studio bys zvolila z hlediska procesu (způsob obsluhy, forma)? 

34) Jaké studio bys vybrala pro svou další návštěvu z hlediska materiálního prostředí? 

35) Které hledisko je pro tebe rozhodující pro další návštěvu? 
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Příloha 3 – Otázky pro majitelky letenského studia 

1. Informace o studiu - jak vůbec vznikla myšlenka otevřít si vlastní studio jógy? 

2. Proč zrovna v této lokalitě?  

3. Prováděly jste analýzu konkurence? 

4. Jak jste spokojené s nabízenými službami (je v plánu případně nějaké rozšíření)? 

5. Používáte k propagaci svého studia také tištěnou formu reklamy (plakáty, letáky, 

apod.)? 

6. Používáte jako formu propagace placenou reklamu (pokud ano, tak jakou a kde)? 

7. Jak vlastně probíhala propagace při otevření studia na Letné? 

8. Proč není ve studiu možné platit kartou? 

9. Proč není možné při uplatňování slevy (studentské,seniorské) využít rezervační 

systém? 

10. Jaké znalosti musí mít lektor, který poskytuje služby ve vašem studiu (kurzy, licence, 

znalost cizích jazyků apod.)? 

11. Jak probíhá jejich výběr? 

12. Víte, jaká je skladba vašich návštěvníků a návštěvnic (věk apod.)? 

13. Cílíte na nějakou konkrétní skupinu návštěvníků? 

14. Jak zjišťujete jejich zpětnou vazbu? 

15. Máte věrnostní program pro pravidelné návštěvníky Vašeho studia?  

16. Pořádáte například neformální akce se svými návštěvníky (večírky apod.)? 

17. Co vše je pro Vaše návštěvníky ve studiu k dispozici (jogamatky, popř. jiné cvičební 

pomůcky)? 

18. Jaké plánujete směřování studia do budoucna? 
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Příloha 4 – Otázky pro majitelku holešovického studia 

1. Proč jste otevřela centrum jógy zrovna v této lokalitě?  

2. Prováděly jste analýzu konkurence? 

3. Jak jste spokojené s nabízenými službami (je v plánu případně nějaké rozšíření)? 

4. Používáte k propagaci svého centra také tištěnou formu reklamy (plakáty, letáky, 

apod.)? 

5. Používáte jako formu propagace placenou reklamu (pokud ano, tak jakou a kde)? 

6. Jak vlastně probíhala propagace při otevření centra v Holešovicích? 

7. Je ve studiu možné platit kartou, pokud ne, proč? 

8. Proč není možné ve vašem studiu uplatnit slevu (studentskou, seniorskou)? 

9. Jaké znalosti musí mít lektor, který poskytuje služby ve vašem centru (kurz, licence, 

znalost cizích jazyků apod.)? 

10. Jak probíhá jejich výběr? 

11. Víte, jaká je skladba vašich návštěvníků a návštěvnic (věk apod.)? 

12. Cílíte na nějakou konkrétní skupinu návštěvníků? 

13. Jak zjišťujete jejich zpětnou vazbu? 

14. Máte věrnostní program pro pravidelné návštěvníky Vašeho studia?  

15. Pořádáte například neformální akce se svými návštěvníky (večírky apod.)? 

16. Co vše je pro Vaše návštěvníky ve studiu k dispozici (jogamatky, popř. jiné cvičební 

pomůcky)? 

17. Jaké plánujete směřování studia do budoucna? 
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Příloha 5 – Ukázka webových stránek letenského studia 

 

Příloha 6 – Ukázka prostor letenského studia 
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Příloha 7 – Ukázka webových stránek holešovického studia 

 

Příloha 8 – Ukázka prostor holešovického studia (sál 1) 
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Příloha 9 – Ukázka prostor holešovického studia (sál 2) 

 


