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Příloha 1- Ceny kurzů Taneční školy Danza 

Název kurzu Doba Cena 

Taneční klub (latinsko-

americké a standardní tance) 

Měsíc 500 Kč,- 

Jazz Půl roku 2150 Kč,- 

Zumba 1 hodina 80 Kč,- 

Jóga 1 hodina 150 Kč,- 

Tanec pro seniory  Měsíc 200 Kč,- 

Baby jazz  Půl roku 1650 Kč,- 

Taneční kurzy Za celý kurz 3200 Kč,-/ pár 

Vstup na sál pro nečleny 2 hodiny 50 Kč,- 
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Příloha 2- Dotazník 

Dobrý den, chtěla bych Vás poţádat o spolupráci při řešení mého výzkumného úkolu 

v rámci bakalářské práce v oboru Sportovní management na VŠB-TU Ostrava. Prosím  

o otevřené a pravdivé odpovědi, zachováme plnou anonymitu Vašich sdělení. Odpovědi 

prosím zakrouţkujte do příslušných řádků. Děkuji Vám za spolupráci 

Linda Kvasničková, studentka 3. ročníku Ekf VŠB- TU Ostrava 

1. Jste muž nebo žena? 

a. Muţ 

b. Ţena 

 

2. Váš věk? 

a. 3-10 let 

b. 11-18 let 

c. 19- 25 let 

d. 26- 40 let 

e. 41 a více let 

 

3. Vaše bydliště? 

a. V okolí taneční školy Danza 

b. V centru Brna 

c. V ostatních částech Brna 

d. Mimo Brno 

 

4. Jak dlouho jste členem klubu? 

a. 0-8 měsíců 

b. 9měsíců- 2 roky 

c. 3-5 let 

d. 6 a více let 

e. Nejsem člen klubu (navštěvuji pouze kurzy) 
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5. Jste spokojený/spokojená s nabídkou aktivit taneční školy Danza? (soutěže, 

kurzy, lekce, semináře, …) 

a. Velice spokojen(á) 

b. Spíše spokojen(á) 

c. Spíše nespokojen(á) 

d. Velice nespokojen(á) 

 

6. Navštěvujete pouze jeden nebo více kroužků či kurzů taneční školy Danza? 

a. Pouze jeden a neuvaţuji nad dalším 

b. Pouze jeden ale uvaţuji o dalším 

c. Dva a více krouţků/kurzů 

 

7. Jak jste se dozvěděli o taneční škole Danza? 

a. Na internetu 

b. Doporučení známého/známé 

c. Z jiných médií (noviny, TV,..) 

d. Díky aktivitám taneční školy (soutěţe, vystoupení) 

e. Náhodou 

 

8. Proč jste si vybrali právě tento klub? (Popřípadě co považujete za silnou 

stránku klubu?) 

a. Blízkost bydliště 

b. Lidé (chodí zde moji přátelé) 

c. Kvalita kurzů/krouţků/lekcí 

d. Nízká cena lekcí/školného 

e. Jiné důvody 

 

9. Jeví se Vám prostory taneční školy Danza jako dostatečné? Pokud ne, uveďte 

prosím, co byste zlepšili.  

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 
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Co zlepšit? 

 

10. Jeví se Vám vybavení taneční školy (aparatura, osvětlení, apod.) jako 

dostatečné? Pokud ne, uveďte prosím, co byste zlepšili. 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

Co zlepšit? 

 

11. Byli byste ochotni si připlatit do budoucna za větší kvalitu lekcí/kurzů, či 

lektorů/trenérů? Pokud ano, tak kolik? 

a. Ne 

b. Ano, do 100 Kč,- za měsíc 

c. Ano, více jak 100 Kč za měsíc 

d. Nevím 

 

 


