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1 Úvod 

 Pod spokojeností člověka si lze představit stav, kdy daná situace se rovná 

daným očekáváním, nebo předčí daná očekávání. Stejný stav nastává i v situaci, kdy 

se jedná o spokojenost zákazníků určité společnosti. Zákazník, neţ si koupí daný 

výrobek, nebo sluţbu, tak má také určitá očekávání, která pokud daný produkt, nebo 

sluţba splní, případně předčí, tak vytvoří v zákazníkovi pocit spokojenosti. 

Pokud podnik v dnešní době chce maximalizovat svůj zisk, tak by se měl zabývat 

spokojeností svých zákazníků. Spokojení zákazníci jsou ve většině případů také 

věrnými zákazníky a jejich hodnota roste s časem, navíc náklady na udrţení věrného 

zákazníka jsou mnohem menší, neţ náklady na získání nového zákazníka. 

Z pravidelného výzkumu spokojenosti se dá také určit budoucí prosperita dané 

společnosti. 

Předloţená bakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníku poměrně 

mladého sportovního centra Colliery CrossFit provozující licencované skupinové 

cvičení typu CrossFit od 1. 5. 2014. Jedná se o všestranné cvičení, které se snaţí 

rozvíjet celkové fitness od síly přes kondičku aţ po výdrţ nebo koordinaci atleta. 

Cílem práce je zjistit spokojenost, nebo případnou nespokojenost s jednotlivými 

oblastmi fitness centra. Mezi oblasti se řadí například spokojenost lekcemi, se 

samostatným provozem nebo také se sociálním zázemím. 

K naplnění stanového cíle je vyuţito dotazníkového šetření se zaměřením na 

spokojenost a důleţitost jednotlivých faktorů fitness centra. Tato data poté budou 

zpracována a vyhodnocena statistickým softwarem. 

Jako zdroj informací k bakalářské práci budou vyuţity odborné monografické 

publikace a internetové články umístěné na stránkách společnosti CrossFit, Inc. 
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2 Charakteristika sportovního centra CrossTraining Ostrava, s.r.o. 

Tato kapitola se zabývá nejen charakteristikou společnosti CrossTraining 

Ostrava, s.r.o., ale také se zabývá tím, co to vlastně CrossFit je, jaké jsou podmínky 

jeho provozování a jak lze na něj získat licenci a v neposlední řadě také konkurencí a 

současným stavem provozoven CrossFit v České republice. 

2.1 Profil společnosti CrossTraining Ostrava, s.r.o. 

 Společnost CrossTraining Ostrava, s.r.o. provozuje v Ostravě sportovní 

centrum, které jako jediné v Ostravě oficiálně nabízí sluţbu CrossFit. K poskytování 

sluţby s názvem CrossFit ve svém sportovním centru potřebuje společnost mít 

zaplacenou licenci, která se dá získat od společnosti CrossFit, Inc., která se nachází 

v Santa Cruz v Kalifornii. Dále k provozování sluţby CrossFit je také potřeba mít ve 

sportovním centru kvalifikované trenéry, kteří vlastní CrossFit Level 1 Trainer licenci, 

která se dá také získat jedině přes společnost CrossFit, Inc. Společnost 

CrossTraining Ostrava, s.r.o. samozřejmě takové trenéry k dispozici má. 

2.2 Historie společnosti CrossTraining Ostrava, s.r.o. 

 U zrodu společnosti CrossTraining Ostrava, s.r.o. zapsané 27. 2. 2014 pro 

veřejnost známou spíše pod licencovaným názvem Colliery CrossFit stojí 3 osoby, a 

to Daniel Olivík, jako společník s 50% vkladem, Jan Peršín, jako společník s 50% 

vkladem a zároveň jednatel a Michaela Smrčková, jako jednatel. Daniel Olivík, jako 

jeden ze společníků vlastní platnou CrossFit Level 1 licenci, díky které mohl poté 

zaţádat o licencovaný název Colliery CrossFit. 

 Společnost Colliery CrossFit začala oficiálně svou podnikatelskou činnost 

provozovat 1. 5. 2014 v pronajatých prostorech v Ostravě na ulici Poděbradova 99a. 

 Tvůrce této bakalářské práce Ondřej Ševčík od 1. 5. 2015 pracuje v Colliery 

CrossFit jako trenér. 

Colliery CrossFit od té doby uţ jenom roste, zvětšuje svoji členskou základnu 

a postupně se dostává do podvědomí více a více obyvatel města Ostravy. 

2.3 CrossFit jako služba 

 Historie CrossFitu se datuje jiţ do roku 1974, kdy zakladatel společnosti 

CrossFit, Inc. Greg Glassman poprvé vyzkoušel typ cvičení CrossFit na svých 
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prvních klientech. Od této chvíle se styl cvičení CrossFit dál a dál vyvíjel. Kdyţ se 

tedy řekne CrossFit, tak se jedná o velice unikátní styl cvičení, který má za úkol 

rozvíjet celkové fitness cvičence. V CrossFitu je celkové fitness definováno 10 

různými aspekty, které se snaţí cvičenec rovnoměrně rozvíjet, 10 různých aspektů 

fitness je následujících: 

1. kardiorespirační vytrvalost, 

2. výdrţ, 

3. síla, 

4. pruţnost, 

5. výbušnost, 

6. rychlost, 

7. koordinace, 

8. hbitost, 

9. rovnováha, 

10. přesnost. 

Pro rozvoj celkového fitness je vyuţíváno hlavně cviků s vlastní váhou, 

gymnastického náčiní, olympijských činek a dalšího vybavení, kdy se pak tato 

vybavení pouţívají k procvičování různých cviků a kombinují se v různých časových 

úsecích. Celá podstata CrossFit pak vychází hlavně z takzvaných cvičení dne, neboli 

WOD (Workout of the Day), které jsou vţdy buď na čas, nebo je zadaný časový limit 

a atlet se buď snaţí mít co nejlepší čas, anebo udělat co nejvíce opakování v daném 

časovém limitu, a to vše s precizní technikou. [14; 15] 

 

2.4 Licence CrossFit 

 K provozování cvičení stylu CrossFit ve vlastních prostorech je zapotřebí 

vlastnit licenci, o kterou se musí oficiálně zaţádat u americké společnosti CrossFit, 

Inc. Jeden z prvních oficiálních CrossFit gymů vznikl uţ v roce 2001. Tento gym byl 
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zaloţen Gregem Glassmanem jedním ze zakladatelů společnosti CrossFit, Inc. 

K 20. 6. 2014 vznikl na světě deset tisícery oficiální CrossFit gym. Kdokoliv, kdo tedy 

chce zaţádat o licenci a provozovat také CrossFit ve svých prostorech, tak musí 

splňovat následující:  

- osoba ţádající o licenci musí vlastnit CrossFit Level 1 Trainer licenci vydanou 

společnosti CrossFit, Inc, 

- dále je potřeba vyplnit formulář na stránce http://www.crossfit.com/cf-

contact/form_affiliates.shtml, 

- v tomto formuláři musí ţadatel zadat své osobní údaje, napsat poţadované 

jméno gymu, vyplnit ve kterém státě bude gym provozovat a napsat esej na 

téma co pro něj CrossFit znamená a čeho by chtěl dosáhnout provozováním 

oficiálního CrossFit gymu. [13; 18] 

Proces je poměrně dlouhý, zejména co se týče výběru vhodného jména a 

v případě Colliery CrossFit zabral tento proces téměř 3 měsíce. Po schválení názvu 

společností CrossFit, Inc. je potřeba uhradit licenční poplatek ve výši 3 000 dolarů, 

tento poplatek není jednorázový, ale platí se pravidelně kaţdý rok. Po zaplacení 

poplatku získává společnost následující: 

- moţnost uţívání licencovaného jména v provozu a při propagaci, 

- společnost bude vypsaná na hlavní stránce http://crossfit.com/, 

- přístup na privátní fórum, 

- přístup na pravidelnou roční afiliační konferenci, 

- šance být propagován v příspěvcích dne na hlavní stránce http://crossfit.com/, 

- ochranu před zneuţitím CrossFit jména cizími podniky. [14] 

V centru s takto získanou licencí mohou licencovaní CrossFit Level 1 trenéři 

vyučovat a provozovat CrossFit jako sluţbu. 

2.5 Aktuální stav společnosti CrossTraining Ostrava, s.r.o. 

 CrossTraining Ostrava, s.r.o. momentálně provozuje sportovní centrum se 

zaměřením na CrossFit v Ostravě na ulici Poděbradova 99a. Společnost 

CrossTraining Ostrava, s.r.o. provozuje tyto prostory pod licencovaným názvem 

Colliery CrossFit.  

http://www.crossfit.com/cf-contact/form_affiliates.shtml
http://www.crossfit.com/cf-contact/form_affiliates.shtml
http://crossfit.com/
http://crossfit.com/
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2.5.1 Nabízené produkty 

 Co se týká nabídky produktů, tak klient má moţnost navštívit klasické vedené 

lekce, a to buď lekci pro začátečníky, nebo pokročilé, tyto hodiny jsou vedené 

licencovanými CrossFit trenéry a jejich náplni je CrossFit, mimo tyto hodiny se zde 

také nacházejí různé specializované lekce, a to lekce mobility, tato lekce je zaměřena 

převáţně na protahování a správné techniky náročnějších cviků, ve specializovaných 

lekcích také lze nalézt lekce vzpírání, silové gymnastiky, případně i lekce pro klienty 

se závodními ambicemi. Dále zde existuje i nabídka programu pro úplné začátečníky 

s názvem On Ramp, jedná se o soubor 5 lekcí, které jsou určeny převáţně pro nově 

příchozí, cílem těchto lekcí je vysvětlit techniky základních cviků vyskytujících se 

v CrossFitu, vysvětlit a názorně ukázat podstatu CrossFitu, On Ramp kurz je bez 

nutnosti podepsání členství. 

Mimo lekce pro členy je zde také takzvaný Open Gym, jedná se o nevedené 

hodiny, které jsou vypsané mimo hodiny lekcí, kdy si klient zacvičí cokoliv co má 

zrovna v plánu. 

Ceny členství v Colliery CrossFit zvýhodňují především klienty, kteří hodlají 

cvičit pravidelně a zapsat se na co nejdelší dobu, zatímco se snaţí minimalizovat 

počet klientů chodící na vstupovou permanentku. Aktuální cenová nabídka je 

zobrazena v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1: Ceny členství v Colliery CrossFit 

Časové permanentky 

12 měsíců x 1100 Kč/měsíc 6 měsíců x 1300 Kč/měsíc 1 měsíc x 1500 Kč/měsíc 

Vstupové permanentky 

20 vstupů = 3700 Kč 20 vstupů na ISIC = 3000 Kč 10 vstupů = 2200 Kč 

Jednotlivé vstupy 

250 Kč / vstup 

 

2.5.2 Současná klientela 

 Od začátku otevření 1. 5. 2014 začali pravidelně Colliery CrossFit přibývat 

členové, díky nastavené cenové politice má přes 90% členů pořízeno roční členství a 

zbytek členů je zařazeno do zbývajících kategorií. Ke 12. 1. 2015 má členství 86 
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členů a pouze 1 člen vyuţívá vstupovou variantu. Nejmladší člen má teprve 12 let a 

nejstarší 65 let. 

 V přiloţeném grafu (obr. 2.1) lze vidět vývoj počtu členů od zaloţení 1. 5. 2014 

aţ po 12. 1. 2015. 

 

Obr. 2.1: Vývoj počtu členů (zdroj: interní data společnosti Colliery CrossFit) 

2.5.3 Provoz služby CrossFit 

Colliery CrossFit si zakládá na dlouhé otevírací době, kdy fitness centrum je 

přes pracovní týden v provozu jiţ od 6:30 aţ do 21:00, v sobotu je otevřeno od 8:00 

aţ do 20:00 a pouze v neděli je otevírací doba velice omezená a to od 16:00 aţ do 

19:00. 

Lekce pod vedením trenéra jsou rozděleny do celého dne, v pracovní dny 

začínají pravidelně v 6:45 ráno. Dále v pracovní dny a v sobotu jsou pravidelné lekce 

v 10:00, 16:00, 17:00 a 18:00. Většina těchto lekcí je typu CrossFit, ale některé 

z nich jsou lekce specializované. V neděli lekce nejsou. Délka lekce je 60 minut. 

V hodiny mimo lekce lze navštívit tzv. open gym, kdy klient cvičí sám, ale stále 

si můţe zacvičit tzv. tréning dne, který je k dispozici i lidem, kteří přijdou mimo lekce. 
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2.5.4 Komunikace s veřejností 

Colliery CrossFit v komunikaci s potencionálními klienty působí na několika 

různých kanálech. Uţ od otevření v květnu 2014 je hlavním cílem propagovat 

společnost převáţně co nejlevněji a zároveň nejefektivněji. 

Největší váha je přisuzována propagaci tzv. šeptandou, neboli word of mouth 

marketing. Colliery CrossFit tohoto dosahuje především vysokou kvalitou sluţeb a 

velice osobitým přístupem, snaţí se nejen lidem předat jen jednu z dalších 

skupinových lekcí, ale také se snaţí mezi členy vytvářet tzv. komunitu, kdy si mezi 

sebou všichni členové tykají, podporují se při cvičení, ale také si po tréninku společně 

odpočinou v okolí recepce. Colliery CrossFit sice nemá ţádná oficiální data, ale 

z dotazování nových klientů většina přišla na první vstup díky doporučení známého. 

Šeptanda bohuţel nefunguje, pokud nejsou lidé, kteří by ji tvořili. K získání 

prvních desítek klientů Colliery CrossFit vyuţívalo propagované příspěvky na 

Facebooku (viz obr. 2.2) a placenou reklamu ve vyhledávači Google. 

 

Obr. 2.2: Propagovaný příspěvek na Facebooku (zdroj: oficiální Facebook Colliery CrossFit) 

 Oba typy placené reklamy měly za cíl přivést potencionálního klienta na 

oficiální stránky Colliery CrossFit (collierycrossfit.com), udrţet ho tam co nejdéle a 

vzbudit v něm zájem. Při tvorbě stránek byl dbán důraz na vysokou kvalitu a to 

převáţně na kvalitní texty, které popisují tuto pro mnohé neznámou sluţbu a kvalitní 

fotografie, na kterých je představené celé fitness centrum. V této době (leden 2015) 

jiţ lze pod pojmem „CrossFit Ostrava“ nalézt Colliery CrossFit na prvním místě ve 

vyhledávači Google (viz obr. 2.3). Při začátku provozu v květnu 2014 prvnímu místu 

pod tímhle klíčovým slovem figurovalo konkurenční Performance Power Center. 

http://www.collierycrossfit.com/
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Obr. 2.3: Colliery CrossFit na první pozici v Google při klíčovém slově „Colliery CrossFit“ (zdroj: 
google.com) 

 Z dalších úspěšných marketingových aktivit, lze také zmínit například veřejnou 

exhibici CrossFitu v rámci běhu ţen před Novou Karolínou, nebo také exhibiční 

vystoupení v rámci odhalení nového BMW X4 společnosti CarTec Olomouc, ukázka 

z akce na obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4: Exhibice Colliery CrossFit na odhalení BMW X4 (zdroj: CarTec Olomouc) 

2.5.5 Prostory Colliery CrossFit 

Jak uţ bylo dříve zmíněno, tak se Colliery CrossFit nachází v Ostravě na ulici 

Poděbradova 99a a veškeré cvičení je prováděno uvnitř těchto prostorů. Samostatná 

plocha určená ke cvičení měří 286 m2 a je pokrytá černou gumou pro tlumení nárazu 

(viz obr 2.5). Součástí fitness centra je také recepce a posezení pro klienty, které se 

nachází hned vedle cvičební plochy. Celému fitness centru dominuje červená, šedá a 

bílá barva. Zdi kolem cvičební plochy jsou zbarveny v těchto barvách a jsou 

obohaceny o logo Colliery CrossFit o oficiální slogan společnosti CrossFit „Forging 

Elite Fitness“ a další nápisy s cvičební tématikou. 
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Obr. 2.5: Prostory Colliery CrossFit (zdroj: Colliery CrossFit) 

 Veškeré vybavení fitness centra je od slovenské společnosti Powergears. 

Základem vybavení je 15 olympijských činek, mnoho pogumovaných kotoučů, 

kettlebellů, medicinbalů a dalšího vybavení. 

 Suplementy nabízené na recepci jsou od společnosti Superior 14 a jsou 

dodávané Ostravskou společností Fullsport. 

 Součástí prostorů jsou také pánské a dámské šatny se základním vybavením, 

jako jsou uzamykatelné skříňky, lavičky, sprchy, WC, umyvadla apod. a prostor pro 

invalidy. 

 K prostoru také náleţí parkoviště v areálu s kapacitou 20 automobilů. 

2.5.6 Zaměstnanci Colliery CrossFit 

Momentálně v Colliery CrossFit figurují převáţně dvě osoby a to Michaela 

Smrčková na pozici jednatele a vedoucí provozu a Jan Peršín na pozici jednatele a 

hlavního trenéra. Michaela Smrčková se stará především o správný chod celé 

společnosti, o komunikaci s okolím a řešením všech záleţitostí, které na fitness 

centrum přicházejí zvenčí. Zatímco Jan Peršín je hlavním trenérem a stará se 

o veškeré záleţitosti, které se týkají trénování CrossFitu. 

Ve společnosti Colliery CrossFit, je také několik dalších osob, a to Daniel 

Olivík, který je společník se vkladem a občas vypomáhá s vedením tréningu, Ondřej 
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Ševčík, který zde několikrát týdně vede skupinové lekce a několik dalších osob, které 

vypomáhají na recepci a s úklidem. 

2.5.7 Tržní postavení 

 Co se  týče oficiálního CrossFitu v České republice, tak prozatím moc 

rozšířený není, začátkem roku 2015 se zde nachází pouze 10 licencovaných 

CrossFitových gymů. Tato situace, ale pomáhá Colliery CrossFit ve svém téměř 

monopolním postavení na ostravském trhu, jelikoţ je jediným oficiálním CrossFitem 

v Ostravě a první nejbliţší je aţ ve Zlíně.  

Bohuţel, jak uţ tomu bývá i v jiných odvětvích, existuje i zde hodně 

napodobitelů, kteří přicházejí s názvy, jako Cross-Training, Cross, X-Fit, apod., také 

zde samozřejmě existují konkurenční posilovny, které ve svých fit centrech mají 

různé zóny s funkčním tréningem, které se oku laika mohou jevit stejně jako CrossFit. 

Mezi největší nelicencované konkurenty v Ostravě, co se týče umístění, dostupného 

vybavení a provozovaných lekcí patří především Performance Power Center, Fit Park 

a Pure Jatomi Fitness. 

Potencionální zákazníci Colliery CrossFit se pak nachází především v těchto 

konkurenčních fitness centrech, kde navštěvují právě tyto podobné lekce. Na druhou 

stranu se ale Colliery CrossFit snaţí prezentovat tak, ţe je dostupný pro kaţdého a 

můţe jej cvičit opravdu kdokoliv bez rozdílu věku a úrovně kondice.  

Tohle vše se snaţí Colliery CrossFit předvádět především na veřejných akcích a 

různých exhibicích, kde nejprve vţdy předvede, jak CrossFit vypadá, kdyţ jej někdo 

vykonává pravidelně a poté při osobní konzultaci se zájemci je jim vysvětleno, jak 

tréninky probíhají a jak je lze přizpůsobit opravdu pro kohokoliv. 

2.5.8 Politické prostředí 

Dle legislativy je fitness centrum prostor pro konání pohybových aktivit, u kterých 

je cílem zvýšit všeobecnou fyzickou kondici, zdatnost, zlepšit drţení těla, docílit 

rozvoje svalstva a podobně. V CrossFitu je k tomu převáţně vyuţíváno činek, hrazd, 

gymnastických kruhů, medicinbalů, kettbellů a dalšího zařízení. Mezi nabízené 

doplňkové sluţby v Colliery CrossFit se řadí výţivové poradenství, osobní tréningy a 

prodej doplňků výţivy. 
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Pro získání CrossFit licence a provozování takto licencovaného fitness centra 

v České republice je potřeba se přihlásit buď jako fyzická, nebo právnická osoba. Při 

rozhodnutí podnikat, jako fyzická osoba, musí majitel fitness centra vlastnit 

ţivnostenský list, který mu dává statut podnikatele a je zapsán do ţivnostenského 

rejstříku. K provozování fitness centra je potřeba pouze volná ţivnost a to 

provozování tělovýchovných zařízení. Během zakládaní ţivnosti není potřeba sloţit 

ţádný základní kapitál, ale na druhou stranu počáteční investici do vybavení i zázemí 

se i tak nelze vyhnout. Fyzická osoba pak také ručí za své závazky celým svým 

majetkem v celé výši. U právnických osob při provozování fitness centra nezáleţí na 

formě nebo zaměření právnické osoby. Právnická osoba na rozdíl od ţivnostníků ručí 

jen svým obchodním majetkem a společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného 

vkladu. Společnost s ručením omezeným je moţné zaloţit jiţ se základním kapitálem 

od 1 kč, společnost velikosti základního kapitálu ručí za svoje podnikání případným 

věřitelům. Ať je základní kapitál jakýkoliv, tak s ním lze po zaloţení firmy 

manipulovat. Pro zaloţení společnosti s ručením omezeným je potřeba nejprve 

sepsání společenské smlouvy u notáře, poté dochází k sloţení základního kapitálu, 

dále se musí ţivnost ohlásit na ţivnostenském úřadě, dále dochází k zapsání do 

obchodního rejstříku, následuje zaloţení firemního bankovního účtu na základě 

výpisu z obchodního rejstříku a registruje se na finančním úřadě. [16; 17] 

CrossTraining Ostrava, s.r.o. je právnickou osobou s formou společnosti 

s ručením omezeným. Velikost základního kapitálu činí 150 000 Kč a předmětem 

podnikání byla zvolena výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona. Pro moţnost provozovat fitness centrum v daných 

prostorech je potřeba splnit také další podmínky, které se týkají bezpečnosti práce, 

poţární ochrany, hygieny a v případě pouţití rozhlasového či televizního přijímače se 

také nahlásit na ochranný svaz pro hudební autory. 

Fitness centrum se také neobejde bez zaměstnanců, jelikoţ jsou potřeba lidi, 

kteří budou vykonávat například pozice recepčních a trenéru za určitý úplatek. 

V souvislosti s provozováním fitness centra lze zaměstnat lidi na základě pracovního 

poměru. Jedná se o pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

na základě pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí mít písemnou formu a musí 

obsahovat určité obecné náleţitosti, jako identifikaci účastníků, podpisy smluvních 

stran a datum, ale také náleţitosti, jako druh práce, místo výkonu práce, den nástupu 
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do práce a další podobné náleţitosti. Fitness centrum má pak povinnost odvést 

z příjmu zaměstnance zálohu na daň, sociální a zdravotní pojištění. [19] 

Fitness centrum můţe také vyuţít dohody o pracovní činnosti, kdy rozsah práce 

nesmí přesahovat polovinu stanovené týdenní pracovní doby, nejvýše můţe být 

pouze poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně. Výše zdanění, sociálního a zdravotního 

pojištění se opět řeší od výše výdělku. [19] 

Další částečnou pracovní činnosti je dohoda o provedení práce. Tento druh 

dohody je omezen maximálně na 300 hodin pracovní doby. Pokud odměna 

zaměstnance na dohodu o provedení práce je do 10 000 Kč měsíčně, tak se 

neodvádí pojistné, ale platí se pouze daň. Po přesáhnutí 10 000 Kč měsíčně je 

potřeba zaplatit i pojistné. [19] 

Ve fitness centrech lze také vyuţít práce na základě mandátní smlouvy, kdy 

výkon činnosti a odměňování například instruktorů a cvičitelů ve fitness centrech je 

upraveno mandátní smlouvou. U mandátní smlouvy se mandatář (v případě fitness 

centra instruktor) zavazuje, ţe mandátoví (provozovateli fitness centra) na jeho účet 

za úplatu provede určitou obchodní záleţitost (v případě fitness centra vedení 

skupinových lekcí, vedení individuálních tréningů). Mandatář je v tomto případě 

osobou samostatně výdělečně činnou a daně, sociální a zdravotní pojištění si pak 

odvádí sám za sebe. [19] 

V Colliery CrossFit tedy, kromě dvou stálých zaměstnanců společnosti fungují i 

tří recepční na dohodu o pracovní činnosti a tři extérní trenéři, se kterýma je sepsána 

mandátní smlouva. 

2.5.9 Ekonomické prostředí 

Jelikoţ je CrossFit pro většinu lidí sluţbou, která není nutná k ţivotu a není pro 

ně z hlediska potřeb na prvním místě, lze očekávat, ţe kdyby stouply průměrné 

výdaje na ţivobytí, nebo klesly průměrné mzdy, tak by došlo k omezení počtu 

potencionálních klientů potencionálních klientů. 

Ve fitness centru je vyuţíváno dvou sazeb daně z přidané hodnoty a to první 

sníţené sazby DPH, která činí 15% a řadí se do ní sluţby posiloven a fitcenter, takţe 

platby za členství, vstupy a vstupové permanentky, veškerý prodej neupravených 

potravin včetně nápojů, jako například ochucené energetické nápoje a výrobky 
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obvykle pouţívané jako doplněk nebo náhraţka potravin mezi, které se řadí veškeré 

ostatní doplňky výţivy nabízené na recepci. Dále se fitness centra týká i základní 

sazba DPH, která činí 21% a patří do ní například namíchané doplňky výţivy a 

iontové nápoje. [20]  

Colliery CrossFit musí také kaţdoročně platit za CrossFit licenci společnosti 

CrossFit, Inc., která stoji 3 000 dolarů a při výrazném posílení dolaru můţe dojít 

k neţádoucím výdajům. Jelikoţ Colliery CrossFit svou licenci obnovuje vţdy v březnu 

daného roku, tak na obrázku 2.6, který ukazuje roční vývoj dolaru lze vidět, ţe platba 

za licenci v roce 2015 oproti roku 2016 výrazně zvýšila náklady. 

 

Obr. 2.6: Vývoj dolaru 7.3.2014 – 6.3.2015 (zdroj: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/) 

2.5.10 Sociální prostředí 

Ideálním zákazníkem Colliery CrossFit je osoba jakéhokoliv věku, pohlaví a 

národnosti, která buď vykonává sport pravidelně a je to její koníček, nebo hodlá 

změnit svůj ţivotní styl na aktivní, tato osoba by měla ţít v přijatelné dojezdové 

vzdálenosti. Klienti Colliery CrossFit neţijí jen v Ostravě, ale také v okolních 

městech, jako je například Orlová, Bohumín, Havířov a Frýdek-Místek. K dubnu 2015 

nejdále ţijící člen trvale pobývá ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Potencionální klienti Colliery CrossFit se nachází nejen v Ostravě, ale také ve 

velké části Moravskoslezského kraje. Počet obyvatel Moravskoslezského kraje 

k 31. 12. 2013 činil 1 221 832 obyvatel, průměrný věk obyvatel byl 41,5 let, počet 
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zaměstnaných obyvatel činil 544 tisíc, a kdy průměrná hrubá mzda byla 22 364 Kč. I 

kdyţ se najdou výjimky, tak fitness centrum nejvíce zajímají obyvatele ve věku 

15-64 let, kterých v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2015 bylo 835 577. 

V samostatné Ostravě se pak nachází 326 874 obyvatel. [22] 

Ostrava je aktivně zaloţeným městem a v roce 2014 získala titul Evropské město 

sportu, tento titul od roku 2001 uděluje Asociace evropských měst sportu při 

Evropské unii. Ostrava je také známá kaţdoročním atletickým mítinkem s názvem 

Zlatá tretra Ostrava, který se pořádá pravidelně kaţdý rok jiţ od roku 1961. Zlatá 

tretra Ostrava se můţe pyšnit pravidelnou mezinárodní účastí a byla zařazena do 

Mezinárodní asociace atletických federací. [21] 

2.5.11 Technologické prostředí 

Pro spolehlivý provoz fitness centra je samozřejmě nutností mít zajištěnou 

dodávku vody, elektřiny a plynu. Pro vyšší úroveň fitcentra je ale také vhodné vlastnit 

vysoce kvalitní cvičební pomůcky, Colliery CrossFit vybíralo své zboţí od firmy 

Powergear, která nakonec dodala vyváţené kotouče s pogumováním, olympijské osy 

s loţisky, klec s povrchovou úpravou, kettlebelly s povrchovou úpravou a další 

vybavení. Všechno výše uvedené vybavení se řadí mezi nadstandard ve světě 

fitness. 

I přes to, ţe v Colliery CrossFit je vyuţíváno pouze základních cvičebních 

pomůcek a je vyuţíváno minimum strojů, tak i například v kategorii olympijských 

činek se vývoj posouvá stále dopředu, kdy je vyuţíváno pevnějších a pruţnějších 

materiálu, lepších metod uloţení loţisek, nebo různých metod povrchového 

zpracování, čím je dosaţeno delší ţivotnosti a mnohokrát i lepší ceny. 

Dále se v CrossFitu vyuţívá i několik druhů strojů pro rozvoj aerobní kapacity a 

zatímco Colliery CrossFit vlastní pouze 2 veslovací trenaţéry Concept 2, tak 

v ostatních CrossFit centrech po celém světě lze nalézt i trenaţér běţeckého 

lyţovaní SkiErg, nebo tak zvaný AirDyne, coţ je klasický rotoped, který je obohacený 

o pohyb paţí. 

Vývoj cvičebních pomůcek jde neustále kupředu a výrobci se neustále snaţí 

vymýšlet nové pomůcky pro CrossFit trénink. 
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

Celá kapitola teoretických východisek se zabývá teorií měření spokojenosti 

zákazníku. 

3.1 Vymezení základních pojmů 

Přiblíţení teorie základních pojmů, jako je spokojenost, skutečnost, očekávání, 

potřeba a zákazník. 

3.1.1 Spokojenost, skutečnost, očekávání a potřeba 

Stav spokojenosti u osoby nastává tehdy, pokud reálný stav něčeho daného je 

rovný, nebo lepší neţ očekávání, které tato osoba měla. [15] 

Spokojenost = Skutečnost – Očekávání 

Očekávání, neboli také anticipace je duševní stav, který nastává v situaci, kdyţ 

se osoba vyskytuje před neznámou situací. Očekávání můţe být jak negativní 

(starost), tak i pozitivní (naděje). Můţe být, ale také indiferentní. [5] 

Pro lepší spokojenost lze ovlivnit, jak skutečnost, tak i očekávání. Skutečnost lze 

zlepšit nabízením kvalitnější sluţby. Reálná očekávání jdou získat naopak tím, ţe 

klienty informujeme o skutečném stavu, tím zabráníme nadprůměrným očekáváním. 

[11] 

Spokojenost ovlivňuje také potřeba, coţ je subjektivně pociťovaný nedostatek 

něčeho nezbytného. Při neuspokojení potřeby dochází ke stavu frustrace. Pokud je 

frustrace dlouhodobá, tak se mění v deprivaci. Pokud nedojde k uspokojení potřeby a 

očekávání zákazníka, tak se nedostaví ani pocit spokojenosti. Potřeby lze rozdělit na 

hmotné, kdy člověk touţí po tom, aby vlastnil určitou věc a na potřeby nehmotné, 

neboli nemateriální, zde touţí po tom, aby mohl uţívat danou dovednost, nebo 

znalost. Cílem je zjistit potřebu zákazníka a nabídnout mu takový produkt/sluţbu, 

který mu jeho potřeby uspokojí. [7] 

3.1.2 Zákazník 

Zákazníci jsou pro společnost velice důleţití, jsou to ty osoby, které vyuţívají 

sluţby, případně kupují produkt dané společnosti. Jsou také velice různorodí, liší se 

svými potřebami a svým charakterem. Mezi jedno základní rozdělení patří rozdělení 
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na zákazníky interní a externí. Interními zákazníky společnosti jsou zaměstnanci a 

extérními zákazníky jsou jiţ dosavadní zákazníci a potencionální zákazníci. 

Zákazníka je velice důleţité přesně poznat a to zejména jeho potřeby, přání, 

očekávání a spokojenost. [1] 

3.2 Vymezení pojmu spokojenost zákazníka 

Přiblíţení teorie pojmů, které se jiţ týkají samostatné spokojenosti zákazníka. 

3.2.1 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je měřítkem toho, jak produkty, nebo sluţby dodávané 

společností odpovídají hodnotě zákazníkových očekávání. Spokojenost zákazníka je 

pak definována jako počet zákazníků, nebo procento z celkového počtu zákazníků, 

jejichţ zkušenosti s firmou a jejím produktem, nebo sluţbou přesahují zadané cíle 

spokojenosti. [2] 

Hodnocení spokojenosti zákazníka je v rámci organizace velice důleţité, 

jelikoţ motivuje zaměstnance dané společnosti, aby splnili zákazníkova očekávání. 

Navíc pokles v hodnocení spokojenosti upozorní na problémy, které mohou ovlivnit 

prodeje a ziskovost společnosti. Navíc pokud má společnost loajální zákazníky, tak 

získává zadarmo velice účinný a pozitivní word-of-mouth marketing. [2] 

U měření spokojenosti zákazníka můţe, ale dojít k paradoxu, kdy vysoce 

luxusní společnost, například luxusní hotel s vysoce nadstandartními sluţbami můţe 

získat horší hodnocení spokojenosti, neţ jeho obyčejný konkurent s běţnou 

nabídkou, jelikoţ zákazník si u společností s vyšším standardem vytváří mnohem 

větší očekávání, neţ by si vytvořil u běţných společností. [2]  

Nezáleţí na tom, jak se spokojenost nazývá, zde je to pouze spokojenost, 

poţitek nebo třeba emoční pouto. Postoj zákazníka, který drţí vůči organizaci to 

nezmění. Měření spokojenosti je i tak jeden z nejdůleţitějších indikátoru budoucího 

chování zákazníka a můţe pomoci určit budoucí ziskovost podniku. [2] 

3.2.2 Loajalita zákazníka 

„Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří pozitivní nerovnováhou výkonu a 

očekávání. Projevuje se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou 

tolerancí a referencemi jiných zákazníků.“ [4; str. 244] 
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Nebo také „loajalita je dlouhodobá preference určité značky nebo firmy 

zaloţené na maximální spokojenosti s poskytovanou hodnotou a na pozitivních 

očekáváních zákazníka do budoucnosti.“ [11; str. 214] 

Mezi spokojeností a loajalitou existuje velice úzké pouto, většinou loajální 

zákazník je spokojený a opačně. Můţe, ale nastat také situace, kdy spokojený 

zákazník není loajálním zákazníkem a opačně, rozlišují se tyto čtyři typické druhy 

zákazníků: [6; 11] 

- skokani – zákazníci často měnící značku produktů, vysoká konkurenční 

nabídka a malé rozdíly v hodnotě produktu pro zákazníka, zákazník je 

vysoce spokojený, ale loajalita je nízká; 

- králové – jsou věrní svému dodavateli a jsou spolehlivou zárukou 

ekonomických výsledků společnosti, k jejich vysoké loajálnosti patří i 

vysoká spokojenost; 

- běţenci – nespokojený zákazník, který má moţnost jiné a lepší nabídky na 

trhu, loajalita je nízká, jsou pro společnost ztraceným zákazníkem; 

- vězňové – nespokojený a zároveň loajální zákazník, který z důvodu 

neexistence konkurenční zůstává stále věrným zákazníkem; 

- nerozhodní zákazníci – jejich chování nelze předpovídat. 

Porozumění rozdílu mezi spokojeností zákazníka a loajalitou zákazníka je 

velice důleţité, také je potřeba porozumět i vzájemnému vztahu spokojenosti a 

loajálnosti zákazníka. Sice je ve většině případu pravidlem, ţe spokojený zákazník je 

také zákazníkem mnohem loajálnějším, ale ne vţdy tohle pravidlo platí. Ale 

v reálném světě existuje několik úrovní spokojeného zákazníka a ty mohou působit 

na společnost velice různě. [2] 

Ve 21. století je jiţ téměř pravidlem, ţe se všechny organizace snaţí působit 

pozitivně na zákazníkovu spokojenost, alespoň tedy na trzích, kde existuje 

konkurence a kde zákazníci si můţou vybrat svého dodavatele. Ale také jsou 

zákazníkova očekávání mnohem větší, neţ tomu bylo před 20-30 lety. Pokud 

společnosti chtějí dosáhnout vysoké spokojenosti, tak uţ nestačí pouze zákazníka 

nezklamat, ale musí se snaţit mnohem více. V dnešní době mít zákazníky v zóně 

indiference uţ není dostačující. Indiferentní zákazníci, pak nemají potřebu koupit 

další produkt nebo přídavnou sluţbu, většina zákazníku v této době si jiţ myslí, ţe 
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mohou dostat více, neţ je jen průměr, nebo dobré tak akorát. Jak je moţné vidět na 

obrázku 3.1, tak zóna indiference je poměrně velká a získat velice spokojeného 

zákazníka není aţ tak jednoduchý úkol. [2] 

 

Obr. 3.1: Vztah mezi spokojeností a loajalitou [2; str. 5] 

 Většina organizací má také problém při rozeznání spokojeného a velice 

spokojeného zákazníka. Někteří manaţeři s nízkou znalostí vztahu spokojenosti a 

loajality byli velice překvapeni, kdyţ zjistili, ţe spokojení zákaznici nejsou zákazníci 

loajální. Z toho vyplývá, ţe investování pouze do dobrého zákaznického servisu není 

dostačující. Pokud by ale také investovali do zjištění, kolik procent zákazníků se 

nachází v zóně indiference, tak by uţ tak překvapení nebyli. V dnešní době 

s vysokými poţadavky holt nestačí mít pouze spokojené zákazníky. Pro zjištění 

úplných výhod spokojenosti zákazníka musí management porozumět rozdílu mezi 

získáním více spokojených zákazníků a zvyšování spokojenosti zákazníků. [2] 

3.2.3 Spokojenost ve službách 

Sluţby patří do terciální sféry a stejně jako výrobky mají určitý ţivotní cyklus. 

Jak výrobek, tak i sluţba si během svého ţivotního cyklu projde těmito 4 fázemi 

zavedení na trh, růst, zralost a útlum. U sluţby je ale ţivotní cyklus mnohokrát 

mnohem rychlejší neţ u výrobku, velice rychle se dostává do podvědomí, ale také na 

druhou stranu dokáţe z trhu velice rychle zmiznout. [9] 
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Tak, jako u výrobku, tak i u sluţby je spokojenost zákazníka velice důleţitá a 

je mnohokrát rozhodujícím faktorem úspěšnosti organizace. „Podstata spokojenosti 

spočívá v představě zákazníka o charakteristice sluţby a následné konfrontaci 

s vyuţitím skutečně poskytnuté sluţby.“ [9; str. 66] 

A podobně jako u výrobku, je i u sluţeb spokojenost zákazníka determinována 

následujícími proměnnými: [9] 

- image, 

- očekávání zákazníka, 

- vnímání kvality sluţby, 

- vnímání hodnoty sluţby, 

- loajalita zákazníka. 

3.2.4 Výhody spokojeného zákazníka 

Spokojení zákazníci jsou pro společnost mnohem důleţitější, neţ noví 

zákazníci. Hodnota spokojených zákazníků se v průběhu času zvětšuje a pomáhá 

společnosti dosáhnout lepších výsledků. Spokojení zákazníci se společnosti vyplatí 

hlavně z těchto důvodů: [2] 

- postupně nakupují širší rozsah produktů, nebo sluţeb společnosti, 

- stanou se méně citlivými na cenu, 

- udrţení spokojených zákazníků stojí méně peněz, 

- doporučují společnost svým známým a tito doporučení zákazníci jsou 

mnohem loajálnější, neţ zákazníci získání přes reklamu a prodej, 

- kaţdý zákazník, kterého si společnost drţí a kaţdý zákazník, který je 

získaný přes doporučení, zmenšuje potřebu investice, která je potřebná 

pro získání nových zákazníků, 

- organizace, jako Harvard a Michigan Business School publikovaly obsáhle 

důkazy o tom, ţe společnosti s vysoce spokojenými klienty jsou finančně 

mnohem více úspěšné, neţ ty, které nabízejí nekvalitní sluţby, 

- jelikoţ lidé rádi proţívají příjemné zkušenosti znova a špatným se vyhýbají, 

tak není překvapením, kdyţ University of Michigan zjistila, ţe při zjišťování 

budoucí útraty zákazníka a ekonomického růstu hraje spokojenost 

zákazníků klíčovou roli. 
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3.2.5 Kupní motivy zákazníka 

„Potřeby vznikají z pocitu, ţe nám něco chybí, ţe bychom rádi něco měli.“ Ale 

to, ţe máme potřebu, rovnou neznamená, ţe si daný výrobek koupíme. Motivy jsou 

popudem k tomu, abychom skutečně něco chtěli koupit. „Motivy dělají ze 

všeobecných potřeb konkrétní přání, která bychom rádi uskutečnili.“ [7; str. 17] 

Spokojený zákazník je pro většinu společností nejvyšším cílem, bohuţel, ale 

často prodejce nedokáţe zjistit motiv zákazníka a pouze se mu snaţí danou věc 

prodat bez toho, aby zákazníkovi porozuměl. Prodavači většinou jen přednáší o 

vlastnostech daného výrobku, namísto toho, aby se snaţili porozumět, proč zákazník 

daný výrobek vyţaduje. Mnohdy zákazník produkt odmítne, anebo v případě koupě 

je s produktem nespokojený a je zklamaný z toho, ţe si daný výrobek koupil. 

Například při koupi auta můţe být motivem jen nabídnuta sleva, díky které 

zákazníkovi zbudou peníze například na dovolenou, nebo to můţe být také 

nadstandardní poţitek z komfortu a vysoký pocit bezpečí. [7] 

Je velice důleţité, aby zákazník měl pocit, ţe mu něco chybí, nebo ţe něco 

potřebuje. Pokud se prodavači podaří objevit kupní motiv zákazníka, tak je na velmi 

dobré cestě. Poté uţ jen stačí objeveného motivu vhodně vyuţít a vhodně 

argumentovat způsobem odpovídajícím danému motivu. Zákazník poté bude mít 

zájem uspokojit svojí potřebu a výrobek/sluţbu si koupit. [7] 

Dané nákupní motivy pro jednotlivé úrovně potřeb v Maslowové pyramidě 

potřeb jsou vyobrazeny na obrázku 3.2. 
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Obr. 3.2: Hierarchie potřeb podle Maslowa doplněná o motivy [7; str. 18] 

3.2.6 Zlepšení spokojenosti zákazníka 

Zlepšit spokojenost zákazníka není jednoduchým úkolem, ale velice obtíţným 

úkolem. Chování organizací prokazuje, ţe management plně neoceňuje obtíţnost a 

důleţitost zlepšení spokojenosti zákazníků. Společnosti chtějí zlepšit jejích úroveň 

spokojenosti zákazníků, ale na druhou stranu také chtějí minimalizovat náklady. 

Pouze některým se povede najít správný balanc mezi náklady na zlepšení 

spokojenosti zákazníku a míře vylepšení spokojenosti zákazníků. Odpovědnost za 

vylepšování spokojeností se většinou chybně přiděluje jen jednomu oddělení ve 

společnosti a to oddělení technické podpory. Mnohokrát se oddělení technické 

podpory, také outsourcuje a to převáţně kvůli minimalizování nákladu na zlepšování 

spokojenosti zákazníka. [2] 

Při vylepšování spokojenosti zákazníků se společnost musí soustředit na to, na 

čem zákazníkům záleţí nejvíce a to hlavně to, co víceméně nabízejí všechny 

konkurenční společnosti a ne na unikátní odlišení se od jiných značek, jelikoţ 

všechny společnosti se snaţí o to, aby zákazníkům daly to, po čem oni touţí nejvíc, 

coţ mnohokrát má mnohem větší efekt, neţ zaměření se na nové, unikátní a další 

manaţerské a technologické novinky. Pokud společnost hodlá zlepšit spokojenost 

svých zákazníků, tak je pro ni velice důleţité neinvestovat do zbytečných 
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nízkonákladových triků, ale spíše se zaměřit na nezbytné základy, které splňují 

zákazníkovy nejdůleţitější poţadavky. [2] 

 

3.3 Měření spokojenosti 

Spokojenost zákazníků se většinou zajišťuje marketingovým výzkumem a je 

vyjádřena pomocí hodnot. K vyjádření celkové spokojenosti zákazníka je potřeba 

změřit řadu dílčích faktorů spokojenosti. Faktory musí být měřitelné a je potřebné 

znát jejich význam (váhu jednotlivých faktorů). [4] 

Měření spokojenosti zákazníka se zaměřuje hlavně na to, jakou míru 

spokojenosti zákazníci cítí k organizaci. Hodnota spokojenosti zákazníka se pak 

stává jedním z hlavních indikátorů výkonu organizace. Spokojenost zákazníka 

zároveň s loajalitou zákazníka jsou velice důleţité pro společnost a oba dva tyto 

indikátory vţdy hodnotí pouze minulost. V čase, kdy se zákazník stane zákazníkem 

nespokojeným, tak jiţ vyuţívá konkurenčních sluţeb nebo výrobků a příleţitost 

společnosti zlepšit spokojenost zákazníka jiţ vypršela. Tímto není myšleno, ţe nemá 

smysl měřit spokojenost zákazníků. Hlavním cílem měření spokojenosti je pak tedy 

získaní informací k tomu, jak se zlepšit v budoucnosti. [2] 

3.3.1 Účel měření spokojenosti 

Data z měření spokojenosti jsou jedny z nejčastěji sbíraných indikátorů 

penetrace trhu. Jejich hlavní pouţití je dvojí: [10] 

- v rámci organizace vykazují zprávu o významu důleţitosti zákazníků a 

zajištují, ţe zákazníci budou mít se společností pozitivní zkušenost, 

- v prodeji jsou zase nejlepším indikátorem, kolik zákazníků pravděpodobně 

v budoucnosti u společnosti opět nakoupí. 

Studie ukazují, ţe při měření na pěti bodové škále, kdy 1 = nejlepší a 

5 = nejhorší hodnocení, tak ţe u zákazníků odpovídajících hodnotou 1 je velice 

pravděpodobné, ţe sluţeb společnosti opět vyuţijí, a ţe budou společnost dále 

vychvalovat, zatímco u zákazníků odpovídajících opačnou extrémní hodnotou 5 je 

velice pravděpodobné, ţe se uţ nikdy nevrátí a je u nich moţné, ţe budou šířit 

negativní zkušenost. [10] 
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Společnost ideálně neustále hledá zpětnou vazbu na to, jak vylepšit 

spokojenost zákazníka. Dostává se do smyčky, kdy prodá vylepšený produkt, nebo 

sluţbu, poté posoudí změny a vylepšení, dále se zeptá zákazníku, zda se jim 

vylepšení líbí, poté dojde k opravám a vylepšením a celý cyklus se opakuje, jelikoţ 

vylepšený produkt, nebo sluţba jde opět do prodeje. [10] 

3.3.2 Důvody měření spokojenosti 

Důvodem pro měření spokojenosti u sluţeb, můţe být také nehmotnost 

nabízené sluţby. Při měření je totiţ mnohem sloţitější zhodnotit úroveň poskytované 

sluţby neţ u výrobku. Výrobek se totiţ skládá z mnoha ověřitelných a měřitelných 

znaků, jako je například podoba obalu a výrobku, jaká je jeho funkce, chuť apod. U 

sluţby je naopak hodnocení mnohem sloţitější, jelikoţ se zde vyskytují mnohem hůře 

hodnotitelné faktory, jako je kvalita poskytované sluţby, ochota personálu, nebo 

třeba míra naplnění potřeb zákazníka. A samozřejmě je taky nutné porovnat rozdíl, 

mezi před nákupním očekáváním a reálnou situaci po nákupu. [8]   

3.3.3 Metody měření spokojenosti 

Existuje mnoho metod, jak lze spokojenost zákazníků změřit. Velice často se 

provádí pomocí indexu spokojenosti zákazníka, v Evropě se pouţívá metoda ECSI. 

Vyuţívá se také okno zákazníka, nebo poziční mapa, nebo metoda vnímaných 

diferencí a další metody. Na zjištění spokojenosti zákazníka se často vyuţívá sluţeb 

výzkumných agentur.  

 Smyslem metody ECSI (European Customer Satisfaction Index) je 

kvantifikovat úroveň spokojenosti s dodaným produktem/sluţbou. ECSI je dána 

čtyřmi hypotetickými proměnnými a kaţdá z nich je determinována určitým počtem 

dalších proměnných. Jejich vzájemné vztahy jsou vyjádřeny v obrázku 3.3. [4] 
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Obr. 3.3: Model spokojenosti zákazníka [4; str. 243] 

„Image představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka ke 

značce firmy nebo produktu. Představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. 

Očekávání zákazníka se vztahuje k představám o produktu, které má 

individuální zákazník. Očekávání je dnes často výsledkem komunikačních aktivit 

firmy a předešlých zkušeností a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímaná kvalita zákazníkem (tzv. vnější kvalita) se týká nejen samostatného 

produktu, ale také všech doprovodných sluţeb souvisejících s jeho dostupností. 

Vnímána hodnota je spojená s cenou produktu a zákazníkem očekávaným 

uţitkem. Je moţné ji vyjádřit jako poměr vnímané kvality a ceny. 

Stíţnosti zákazníka jsou důsledkem nerovnováhy výkonu a očekávání. 

Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří pozitivní nerovnováhou výkonu a 

očekávání. Projevuje se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou 

tolerancí a referencemi jiným zákazníkům.“ [4; str. 243] 

Dále je také vyuţívána grafická metoda okno zákazníka. K vytvoření okna 

zákazníka je potřeba zjistit hodnocení plnění daných kritérií, například dostupnost 

poskytované sluţby, ochota personálu při řešení situací, důvěryhodnost k personálu, 

citlivost přístupu personálu a materiální prostředí dané prodejny a významnosti 



 

29 
 

těchto kritérií pro zákazníka. Na vodorovnou osu x se vynese hodnocení spokojenosti 

jednotlivých kritérií a na horizontální osu y se vynesou hodnoty významnosti 

jednotlivých kritérií. Celé okno se pak dělí do čtyř kvadrantů. Význam jednotlivých 

kvadrantů je znázorněn v obrázku 3.4. [6] 

 

Obr. 3.4: Okno zákazníka [6; str. 104] 

Dalším grafickým vyjádřením je poziční mapa, která se vytváří na základě 

výsledku hodnocení výčtu faktorů z baterie.  

Zákazníci odpovídají v bateriích na spokojenost a důleţitost s jednotlivými 

faktory. Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů se poté vynesou do grafu 

(viz obr 3.5), který se rozdělí na čtyři kvadranty. Mezi nejdůleţitější hodnoty se pak 

řadí ty, které se nachází v kvadrantech vysoká spokojenost/vysoká důleţitost, ty je 

potřeba si udrţet a nízká spokojenost/vysoká důleţitost, ty je potřeba posílit dále se 

v kvadrantu nízká spokojenost/nízká důleţitost nachází slabé stránky společnosti a 

v kvadrantu vysoká spokojenost a nízká důleţitost se nachází faktory, u kterých je 

potřeba zváţit úsilí. [4] 
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Obr. 3.5: Poziční mapa [4; str. 47] 

 Kromě jiţ uvedených metod, u kterých se vyuţívá převáţně dotazníkového 

šetření, lze spokojenost zákazníka měřit i jinak. A to třeba analýzou zpětné odezvy 

zaměstnanců nebo pouze monitorováním trţeb. Nebo také sledováním interních 

metrik, jako rychlost vypořádání s problémy, procento včasně dodaného zboţí, 

rychlost odezvy na technické podpoře, tohle vše se cenově pohybuje v menších 

řádech, neţ rozsáhlé dotazníkové šetření. A také se nesmí zapomenout na mystery 

shopping, který detailně dodává informace o zákaznické zkušenosti. [2] 

 Dotazníková šetření dávají společnosti pouze nekompletní měření, jelikoţ 

spokojenost zákazníka se skládá také i z pocitů a postojů jednotlivých zákazníků a k 

získání takových informací se vyuţívá konzultování zákazníků. Z důvodů vysokých 

nákladů a velké časové náročnosti při konzultování veškerých zákazníků je alespoň k 

částečnému porozumění těchto pocitů a postojů vyuţito tak zvané exit interview, kdy 

jsou zákazníci tázaní do hloubky na jejich zákaznickou zkušenost ihned při odchodu 

z prodejny, bohuţel lze touto metodou změřit pouze malý vzorek zákazníků. 

Získávání zpětné vazby od jiţ ztracených zákazníků je dalším problém, uţ ji totiţ 

nelze získat. Exit interview stále můţe pár ztracených zákazníků navrátit, nebo můţe 

alespoň zjistit, proč ke ztrátě a značné nespokojenosti zákazníka došlo. [2] 

Měřit spokojenost zákazníků lze také pomocí interních metrik výkonosti 

společnosti, bohuţel tyto metriky dávají společnosti pouze poloviční obraz o tom, jak 
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se společnosti bude v budoucnu dařit. Pro společnost, která chce mít velice 

spokojené zákazníky, je důleţité vnímat svoje zákazníky. Pokud společnost hodlá mít 

spokojené zákazníky, tak musí své zákazníky nejprve pochopit a zjisti, jak zákazníci 

jejich vlastní zkušenost se společností vidí a jak se zákazníci ke společnosti dostávají 

a co přesně řídí jejich budoucí rozhodovací chování. Bohuţel většina zákazníků, ale 

neposkytuje společnosti ţádné informace o tom, zda byli spokojeni anebo zda jim 

něco naopak vadilo. Částečný obrázek o tady tom chování poskytne, alespoň 

interview se zaměstnanci, kteří přicházejí se zákazníky do přímého styku. [2]  

Některé společnosti, jako náhradu zákazníka vyuţívají mystery shoppingu. 

Pokud osoby provádějící mystery shopping dokáţou zůstat v utajení, tak si proţijí 

téměř identickou zkušenost, jako zákazník společnosti. Pokud dochází k mystery 

shoppingu hotelu, tak osoba provádějící mystery shopping zůstane v hotelu přes noc, 

vyuţije stravování a dalších sluţeb hotelu. Bohuţel se zákaznická zkušenost od 

zkušenosti mystery shoppera trochu liší. Osoba provádějící mystery shopping je totiţ 

trénovaná na to aby pozorovala a zaznamenávala co nejvíce aspektů dané sluţby a 

poté předala tyto vysoce detailní informace svým nadřízeným. Při mystery shoppingu 

se sleduje mnoho věcí do detailu, například zda obsluhující personál měl na sobě 

cedulku se jménem, jak personál oslovil zákazníka a jak vysvětlil zákazníkovi detaily 

dané sluţby. Také například i měří čekací doby a mohou posuzovat úroveň čistoty, 

nebo také úroveň přívětivosti a prospěšnosti personálu. Technologie dokonce 

dovoluje pořizovat video a audio nahrávky z průběhu vyuţívání sluţby. Mystery 

shopping tak přináší mnoho praktických výhod pro provozní management, který tyto 

informace můţe dále vyuţít pro zlepšení tréningu zaměstnanců, vyhodnocení a 

rozeznání toho, jak se zákazník cítí, ale bohuţel nemůţe přesně porozumět 

zkušenosti zákazníka a postoji, který si zákazník ke společnosti vytvořil. Mystery 

shoppeři sice působí jako normální zákazníci, jsou velmi vědomými zákazníky a jsou 

mnohokrát i více kritičtí neţ normální zákazníci. Je to i velice dobré pro jejich roli, ale 

bohuţel jejich zkušenost není přesným odrazem zákaznické zkušenosti a nelze od 

nich zjistit přesně, jak se zákazník cítil. Nejspolehlivější informací o zákaznické i tak 

lze stále získat nejlépe akorát z osobního rozhovoru se samostatnými zákazníky. [2] 
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4 Metodika sběru dat 

 Metodika výzkumu definuje postupy ve fázi přípravné a fázi realizační. 

Postupně se v obou fázích definují a stanovují pracovní postupy jednotlivých částí jak 

přípravné tak i realizační fáze výzkumu. 

4.1 Přípravná etapa 

V přípravné fázi se stanovují veškeré vlastnosti a cíle výzkumného projektu, 

dále se zde také provádí tvorba a jednoduché testování dotazníku. 

4.1.1 Problém a cíl výzkumu 

 Sice se na území Ostravy prozatím nachází pouze jediné oficiální CrossFitové 

centrum a to Colliery CrossFit, existuje zde velký souboj o zákazníky právě s majiteli 

ostatních sportovních center, kteří nabízejí podobný styl cvičení, jako je třeba 

kruhový trénink, cross training, nebo funkční tréning. Problémem Colliery CrossFit 

pak je, ţe prozatím nemá ţádné povědomí o spokojenosti svých zákazníků.  

 Cílem výzkumu je zjistit spokojenost klientů Colliery CrossFit s jednotlivými 

faktory z různých oblastí, které se týkají jak provozu recepce, zázemí šaten, ale také i 

vedených a specializovaných lekcí. 

4.1.2 Obsah výzkumu 

 Obsahem výzkumu je zjištění informací týkajících se spokojenosti 

s poskytovanými sluţbami, s recepcí a se sociálním zázemím fitness centra. 

4.1.3 Základní a výběrový soubor 

Základním souborem výzkumu je všech 87 aktivních členů a návštěvníků 

Colliery CrossFit, díky moţnosti kontaktovat všechny členy, jak osobně, tak i 

elektronicky, nebylo potřeba výběrový soubor upravovat, a tak se ve výběrovém 

souboru také nacházeli všichni aktivní členové a návštěvníci Colliery CrossFit. 

Nejprve došlo k prostému náhodnému výběru, kdy na dotazník odpověděli jen ti, kteří 

v daném období zrovna sportovní centrum navštívili a poté byl dotazník elektronicky 

rozeslán zbývajícím respondentům, kteří neměli šanci dotazník vyplnit. 

4.1.4 Výběr vzorku 

Z důvodu menšího mnoţství členů Colliery CrossFit a dostupnosti emailových 

adres všech členů bude ve výběrovém vzorku pouţit celý soubor členů. Nejprve 
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budou vybrání ti, kteří budou zachyceni během dotazování přímo v Colliery CrossFit 

a dále budou kontaktování i ti, které se naţivo zachytit nepodaří. 

4.1.5 Metoda a technika výzkumu 

Samostatný sběr dat byl rozdělen do dvou fází, první fáze probíhala přímo 

v Colliery CrossFit a druhá byla přes emailovou komunikaci. 

V první fázi sběru dat bylo k výzkumu vyuţito, jak osobního, tak i 

elektronického dotazování. Respondentům byla nejprve nabídnuta moţnost, buď 

vyplnit dotazník v tištěné formě, nebo mohli také vyplnit dotazník v elektronické formě 

přes stolní počítač, který byl dostupný přímo na recepci v Colliery CrossFit během 

otevírací doby. Tato fáze probíhala od 12. 1. 2015 do 18. 1. 2015. 

V druhé fázi sběru dat byli elektronicky osloveni zbývající respondenti. 

Respondentům byl 19. 1. 2015 zaslán odkaz s dotazníkem vytvořeným v rozhraní 

Google Docs a ti poté měli čas do 22. 1. 2015 na vyplnění dotazníku. 

 Prvotním cílem při zpracování dat bylo sloučit dotazníky z osobního a 

elektronického dotazování, bylo nutné pouţít jednotné kódování dat. Dotazníky 

jakkoliv poškozené, nebo nedokončené byly vyřazeny. Ke kódování a sloučení 

výsledku do jednoho souboru bylo vyuţito programu Microsoft Excel. Takto upravený 

soubor byl dále importován do programu IBM SPSS Statistics, kde proběhlo několik 

dalších menších úprav, aby se data dala lépe zpracovat. 

 Následné analýzy dat a tvoření grafu probíhalo převáţně v programu IBM 

SPSS Statistics a pro tvorbu některých více specifických grafů (například poziční 

mapa) a určitých výpočtů průměrné spokojenosti bylo navíc vyuţito i programu 

Microsoft Excel.  

4.1.6 Programové otázky výzkumu 

 Před tvorbou samostatného dotazníku byly stanoveny tzv. programové otázky 

výzkumu, které pomohly určit problémové oblasti. Hlavní otázka výzkumu byla tedy 

stanovena takto: 

- jak jsou klienti celkově spokojeni s Colliery CrossFit? 

Celkové spokojenost se dále zjišťovala pomocí otázek z různých problémových 

oblastí. Problémové oblasti byly stanoveny následovně: 
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- spokojenost s trenéry, 

- spokojenost s personálem, 

- spokojenost s úrovní poskytovaných lekcí, 

- spokojenost s mnoţstvím poskytovaných lekcí, 

- spokojenost s nabídkou suplementů na recepci, 

- spokojenost s cenou suplementů na recepci, 

- spokojenost s doplňkovými sluţbami, 

- spokojenost s provozem sportovního centra, 

- spokojenost s cenou členství. 

4.1.7 Časový harmonogram 

 Časový harmonogram dává souhrnný pohled na jednotlivé činnosti 

prováděného marketingového výzkumu, přehledný časový harmonogram se nachází 

v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

Činnost Datum 

Definice 

problémů a 

hypotéz 

08.12.-

21.12. 
    

Tvorba a 

testování 

dotazníku 

 
22.12.-

28.12. 
   

Pilotáž   
29.12.-

04.01. 
  

Sběr dat    
05.01.-

18.01. 
 

Analýza dat     
19.01.-

08.02. 

 

4.1.8 Pilotáž 

Neţ došlo k samostatnému výzkumu, tak se dotazník otestoval na malém 

vzorku respondentů. Dotazník byl ukázán ostatním zaměstnancům Colliery CrossFit, 

kteří měli za úkol uvést jakékoliv námitky, které se týkají správnosti, srozumitelnosti a 

vhodnosti dotazníku. 
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4.2 Realizační etapa 

Ve fázi realizační je přiblíţen postup sběru a zpracování dat. 

Téměř celé dotazníkové šetření se podařilo drţet podle navrţeného časového 

harmonogramu aţ na sběr dat, který se musel ze zdravotních důvodů posunout 

z 5. 1. 2015 na 12. 1. 2015 a trval aţ do 22. 1. 2015, coţ mělo za následek také 

posunutí začátku analýzy dat z 19. 1. 2015 na 23. 1. 2015, ale tohle posunutí nemělo 

naštěstí ţádný vliv na konečný termín a analýza dat byla do 8. 2. 2015 hotova. 

4.2.1 Struktura respondentů 

V první fázi dotazování, které probíhalo v prostorech Colliery CrossFit dotazník 

v papírové verzi vyplnilo 13 členů a v elektronické verzi přes dostupný počítač na 

recepci 19 členů. V druhé fázi dotazování přes emailovou komunikaci odpovědělo 

zbývajících 25 členů. Dohromady k 22. 1. 2015 bylo osloveno 87 členů. Návratnost 

dotazníku byla 66%, coţ znamená, ţe  57 členů dotazník vyplnilo. 

Z výsledku dotazování lze zjistit následující strukturu respondentů. Dotazník 

vyplnili jen členové s časovou permanentkou (56 respondentů), kromě 1 

respondenta, který vyuţíval vstupovou permanentku (viz obrázek 4.1).  

 

Obr. 4.1: Struktura respondenta podle typu členství (zdroj: vlastní výzkum) 

Co se týče pohlaví, znázorněno v obrázku 4.2, tak odpověděla větší část 

muţů, neţ ţen a to 61% muţů a 39% ţen. Ve věkovém rozloţení, také znázorněno 

v obrázku 4.2 byla nejpočetnější skupina v rozmezí 18 – 29 let, která zahrnovala 54% 
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respondentů, dále 30 – 39 let s 25% respondentů, 40 – 49 let s 9% respondentů, 50 

let a více se 7% respondentů a nakonec nejmenší skupinou byli respondenti 

z kategorie 18 let a mladší, kde bylo pouze 5% respondentů. 

 

Obr. 4.2: Pohlaví a věk respondentů (zdroj: vlastní výzkum) 

 Respondenti byli také rozděleni na základě toho (viz obrázek 4.3), jak často 

dlouho jiţ Colliery CrossFit navštěvují. Téměř 80% respondentů si mezi sebe 

rozdělily dvě kategorie a to 40% respondentů navštěvuje Colliery CrossFit jiţ 3-6 

měsíců a 39% respondentů 6 a více měsíců. Pouze 18% respondentů je členy 

Colliery CrossFit 1-3 měsíce a jen 4% jsou “nováčci“, kteří jsou členové méně, neţ 

měsíc. 

 

Obr. 4.3: Doba trvání již aktivního členství respondentů (zdroj: vlastní výzkum) 
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5 Analýza spokojenosti klientů 

Tato kapitola se zabývá především analýzou dotazníku, kdy nejprve dojde vţdy 

k třídění prvního stupně, ve kterém se zjišťují základní statistiky, dále je provedeno 

třídění druhého stupně, kde dojde k hlubší analýze dat. V kapitole je kladen důraz 

hlavně na otázky, které se týkají spokojenosti klientů Colliery CrossFit. 

5.1 Povědomí klientů o CrossFit 

Polovina z dosavadních členů (51%) uţ měla, alespoň nějaké povědomí o 

CrossFitu uţ předtím, neţ Colliery CrossFit poprvé navštívili. Velká část členů (54%), 

také CrossFit nebo podobné cvičení jiţ před první návštěvou Colliery CrossFit 

cvičívala (viz obrázek 5.1). Mezi těmito dvěma otázkami „Znal jste CrossFit jiţ před 

tím, neţ jste poprvé navštívil/kontaktoval Colliery CrossFit?“ a „Cvičil/a jste CrossFit, 

nebo nějaký podobný styl tréninku před návštěvou Colliery CrossFit jiţ někde jinde?“ 

je velice velká závislost, coţ znamená, ţe většina členů, která uţ CrossFit nebo 

podobné cvičení někde cvičila, tak CrossFit jiţ znala.  

 
Obr. 5.1: Povědomí o CrossFitu (zdroj: vlastní výzkum) 

 

5.2 Preference klientů 

Většina klientů Colliery CrossFit preferuje skupinové lekce, které jsou pod 

vedením trenéra (61%), téměř jedna třetina (30%) všech členů preferuje osobní 
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tréninky pod vedením trenéra a pouze 9% klientů raději cvičí samo bez jakéhokoliv 

vedení (viz obrázek 5.2). 

 
Obr. 5.2: Preference typu tréningu (zdroj: vlastní výzkum) 

 Respondenti také odpovídali na otázku, jak pravidelně navštěvují 

specializované lekce, tzn. všechny ostatní lekce, kromě lekce CrossFit. Velká část 

klientů (44%) tyto lekce navštěvuje pouze spontánně, zatímco existuje i velká 

skupina klientů (32%), která tyto lekce navštěvuje pravidelně, alespoň 1x týdně. 

Zbytek klientů (12%) tyto lekce nenavštěvuje, nebo je navštěvuje jen 1-4x měsíčně 

(viz obrázek 5.3). 

 

Obr. 5.3: Využití nabídky speciálních lekcí (zdroj: vlastní výzkum) 
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 19% klientů navštěvuje Colliery CrossFit 5x a vícekrát týdně, největší kategorii, 

ale tvoří skupina klientů, kteří dochází 3-4x týdně, jedná se o 53% členů, čtvrtina 

členů (25%) navštěvuje Colliery CrossFit 1-2x týdně a pouze 3,5% členů chodí do 

Colliery CrossFit nepravidelně (viz obrázek 5.4). 

 

Obr. 5.4: Návštěvnost Colliery CrossFit (zdroj: vlastní výzkum) 

 Členům byla také poloţena otázka, jaké faktory je k pravidelné návštěvě 

motivují. Měli na výběr celkem z 10 faktorů a měli vybrat 3, které je nejvíce motivují, 

našli zde například faktory motivace prostřednictvím změny postavy, získaní nového 

koníčku, nebo například začlenění do komunity, samozřejmě byla nabídnuta i 

moţnost vlastní odpovědi, ale tu nikdo z respondentů nevyuţil. 

 Největším motivátorem k pravidelné návštěvě se stalo silové zlepšení 

s celkem 65% odpovědí, dále často odpovídaným faktorem byl další fyzický motivátor 

a to zlepšení postavy s 56% odpovědí. Třetí nejčastější odpovědí (39%) byla 

motivace prostřednictvím komunity a v těsném závěsu s 37% odpovědí motivuje lidi 

neustále měnící se trénink (tréninková jednotka se v CrossFitu nikdy neopakuje), 

posledním výrazným faktorem byla ještě touha naučit se nové věci, která motivuje 

více, neţ jednu čtvrtinu všech klientů (26%). Všechny další faktory uţ měly méně neţ 

20% celkových odpovědí. 
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5.3 Spokojenost klientů Colliery CrossFit 

Klienti v Colliery CrossFit byli tázani na různé faktory z různých oblastí, které se 

týkaly provozu fitcentra. Respondenti v dotazníku hodnotili spokojenost a důleţitost 

těchto faktorů. Hodnotící škála, jak pro spokojenost, tak důleţitost byla pěti stupňová 

s neutrální odpovědí uprostřed a s přidanou šestou únikovou odpovědí nemohu 

posoudit. Otázky byly rozděleny následovně do několika oblastí. 

 Lekce 

o Mnoţství vedených lekcí 

o Úroveň vedených lekcí 

o Přístup trenéra na vedených lekcích 

o Mnoţství specializovaných lekcí 

o Tréningy dne (WOD) 

 Recepce 

o Obsluha na recepci 

o Nabídka suplementů na recepci 

o Cena suplementů na recepci 

 Provoz fitness centra 

o Otevírací doba 

o Úroveň sociálního zázemí (šatny, toalety) 

o Čistota sociálního zázemí (šatny, toalety) 

o Cena členství 

Celková průměrná spokojenost všech respondentů napříč všemi oblastmi bez 

rozdílu byla 1,73.  

Co se týče spokojenosti s danými oblastmi, tak nejspokojenější jsou klienti 

s lekcemi, kdy průměrná spokojenost byla 1,49, nadprůměrnou spokojenost měl také 

provoz fitness centra, který získal průměrnou spokojenost 1,69, a nejhůře dopadla 

oblast recepce s průměrnou spokojeností 2,00 (viz obrázek 5.5). 
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Obr. 5.5: Spokojenost s danými oblastmi (zdroj: vlastní výzkum) 

U jednotlivých faktorů byli nejvíce spokojeni klienti Colliery CrossFit s úrovní 

vedených lekcí s průměrnou spokojeností 1,25, dále hned jen o setinu hůře dopadl 

přístup trenéra na vedených lekcích s průměrnou spokojeností 1,26 a do nejlepší 

trojice se také vešla ještě spokojenost s otevírací dobou s hodnotou 1,44 (viz 

obrázek 5.6). 

 

Obr. 5.6: Spokojenost s jednotlivými faktory (zdroj: vlastní výzkum) 
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Nejvíce nespokojeni byli klienti s cenou suplementů na recepci s průměrnou 

spokojeností 2,11, dále se umístil velice podobný faktor a to nabídka suplementů na 

recepci, která získala průměrnou spokojenost 2,05 a třetím nejhorším faktorem byla 

cena členství 1,98 (viz obrázek 5.7). 

 

Obr. 5.7: Nespokojenost s jednotlivými faktory (zdroj: vlastní výzkum) 

Pokud se vezme v potaz, ţe klienti hodnotili všechny spokojenosti na pěti 

bodové škále, kde hodnota 1 = velice spokojen, 2 = spokojen, 3 = neutrální postoj, 4 

= nespokojen a 5 = velice nespokojen, tak jelikoţ průměrná spokojenost u ţádného 

faktoru neklesla pod 2,11, pak můţeme říci, ţe celkově jsou klienti v Colliery CrossFit 

spokojeni se vším, na co byli tázaní, jen s některými faktory jsou spokojeni velice, 

zatímco s některými jsou jen spokojeni. 

Pro analýzu spokojenosti byla také pouţita tzv. poziční mapa, která je 

zobrazena na obrázku 5.8, kde lze pozorovat vzájemnou závislost mezi spokojenosti 

a důleţitosti u jednotlivých faktorů. 

Poziční mapa ukazuje, ţe klienti Colliery CrossFit jsou velmi spokojeni a jsou 

pro ně velice důleţité následující faktory. 

 Přístup trenéra na vedených lekcích 

 Úroveň vedených lekcí 

 Otevírací doba 

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15
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 Tréninky dne 

 Čistota sociálního zázemí 

Jelikoţ jsou tyto faktory velice důleţité pro klienty Colliery CrossFit je velice 

vhodné je udrţovat na velice dobré úrovni, ať jsou s nimi klienti i nadále spokojeni. 

Dále existuje také hodně faktorů, které se nacházejí v kvadrantu s nízkou 

spokojeností a nízkou důleţitostí. Jsou to následující faktory. 

 Cena členství 

 Úroveň sociálního zázemí 

 Mnoţství specializovaných lekcí 

 Obsluha na recepci 

 Cena suplementů na recepci 

 Nabídka suplementů na recepci 

Niţší spokojenost s těmito faktory je zde vykoupena také niţší důleţitosti pro 

klienty. Díky nízké důleţitosti není pro Colliery CrossFit nutné se snaţit tyto faktory 

nějak příliš zlepšovat. 

Poslední faktor se objevil v kvadrantu, kde jsou klienti Colliery CrossFit 

s faktory velice spokojení, ale zároveň nejsou pro klienty moc důleţité. Jedná se o 

následující faktor. 

 Mnoţství vedených lekcí 

Je dobré, ţe tento faktor má vysokou spokojenost, ale zároveň není pro klienty 

aţ tak důleţitý. Na základě vysoké spokojenosti je tedy mnoţství vedených lekcí na 

dostatečné úrovni a není třeba jej nijak upravovat.  

V poslední kategorii, kde se nachází faktory, se kterými jsou klienti 

nespokojeni a zároveň jsou pro ně velice důleţité se naštěstí pro Colliery CrossFit 

neobjevil ţádný faktor. Do těchto faktorů by bylo potřeba investovat a přesunout je do 

kategorie s vysokou spokojeností. 
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Obr. 5.8: Poziční mapa (zdroj: vlastní výzkum) 

 Díky vhodně poloţeným otázkám v dotazníku šlo při analýze dotazníku vyuţit 

také třídění druhého stupně a zjistit rozdíly ve spokojenosti různých skupin klientů 

Colliery CrossFit. 

 Při třídění druhého stupně byli klienti rozděleni dle následujících kritérií: 

- pohlaví, 

- věku, 

- typu tréninku, který vyuţívají, 

- délky členství, 

- frekvence docházení. 

 Při rozdělení dle pohlaví bylo zjištěno, ţe v Colliery CrossFit jsou více 

spokojené ţeny, neţ muţi. Ţeny dosáhly celkové spokojenosti 1,62, zatímco u muţů 

byla celková spokojenost 1,84 (viz obrázek 5.9). 
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Obr. 5.9: Spokojenost dle pohlaví (zdroj: vlastní výzkum) 

 U rozdělení dle věku se nejvíce spokojenou skupinou stali členové mladší 18 

let s průměrnou spokojeností 1,41 a nejvíce nespokojenou skupinou byli členové 

starší 50 let s průměrnou spokojeností 1,93 (viz obrázek 5.10). 

 

Obr. 5.10: Spokojenost dle věku (zdroj: vlastní výzkum) 

 Pokud se vezme v potaz, jaký typ tréninku klient vyuţívá, tak nejvíce spokojeni 

byli klienti, kteří trénují sami bez trenéra, jejich průměrná spokojenost byla 1,44. 

Klienti, kteří mají osobní tréninky s trenérem dosáhli průměrné spokojenosti 1,7 a 

nejméně spokojeni byli klienti navštěvující skupinové lekce s průměrnou spokojenosti 

1,75 (viz obrázek 5.11). 
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Obr. 5.11: Spokojenost dle typu tréninku (zdroj: vlastní výzkum) 

 Velice zajímavý výsledek se, ale také objevil, kdyţ došlo k porovnání 

průměrné spokojenosti při rozdělení dle toho jak dlouho jiţ klienti Colliery CrossFit 

navštěvují. Skupiny méně neţ 1 měsíc, 3 – 6 měsíců a 6 a více měsíců dopadly 

velice podobně a to všechny přibliţně s průměrnou spokojeností 1,7, ale skupina, 

která Colliery CrossFit navštěvuje 1 – 3 měsíce měla průměrnou spokojenost o dost 

horší a to 2,03 (viz obrázek 5.12). 

 

Obr. 5.12: Spokojenost dle délky členství (zdroj: vlastní výzkum) 

Poměrně velké rozdíly ve spokojenost klientů Colliery CrossFit se objevily také 

u otázky, která se týkala toho, jak pravidelně klienti Colliery CrossFit navštěvují. 

Nejvíce spokojené byly dvě skupiny a to skupina chodící 5x a vícekrát týdně a 

skupina chodící pouze 1-2x týdně s průměrnou spokojeností přibliţně 1,6. Nejhůře 
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pak dopadla skupina, která navštěvuje Colliery CrossFit 3-4x týdně s průměrnou 

spokojeností 1,87 (viz obrázek 5.13). 

 

Obr. 5.13: Spokojenost dle frekvence docházení (zdroj: vlastní výzkum) 

 

5.4 Shrnutí výsledku a návrhy na zlepšení 

Jak uţ bylo psáno dříve, tak spokojenost byla měřena na pěti stupňové škále, 

kde hodnota 1 = velice spokojen, 2 = spokojen, 3 = neutrální postoj, 4 = nespokojen 

a 5 = velice nespokojen. 

Spokojenost klientů s Colliery CrossFit byla na velmi vysoké úrovni, jelikoţ 

téměř u ţádných faktorů, nebo různých skupin při třídění druhého stupně průměrná 

spokojenost nedosáhla horších hodnot neţ 2 = spokojen. 

Průměrná spokojenost klientů dosáhla hodnoty 1,76. 

Na pozici nejlépe hodnocených faktorů, tzn. faktory, se kterými jsou členové 

nejvíce spokojeni, se umístily tyto faktory. Úroveň vedených lekcí s hodnotou 1,25 a 

přístup trenéra na vedených lekcích s hodnotou 1,26. 

Na druhou stranu nejhůře hodnoceným faktorem byla spokojenost klientů 

s cenou suplementů na recepci s hodnotou 2,11. 

Ačkoliv jsou klienti s Colliery CrossFit převáţně spokojeni, tak stále je vhodné 

dbát na to, aby faktory s vysokou důleţitostí a vysokou spokojeností byly nadále 
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udrţované na této úrovni, a aby se na hůře hodnocených faktorech zapracovalo, ať 

spokojenost s nimi vzroste. 

 Klienti byli velice spokojeni s úrovní a přístupem trenéra na vedených lekcích, 

jelikoţ se na těchto typech lekcí střídají pouze dva trenéři, tak bych Colliery CrossFit 

doporučil mít dané lekce, co nejméně proměnlivé a poskytovat klientům stále 

podobně kvalitní sluţbu a nedělat mezi jednotlivými lekcemi veliké rozdíly. Pokud by 

se v budoucnu rozšiřovaly řady o další trenéry, tak by bylo velice vhodné ať noví 

trenéři lekce CrossFitu poskytují na podobné úrovni. 

 Co se týče spokojenosti s mnoţstvím lekcí, tak spokojenost s mnoţstvím 

klasických CrossFit lekcí je vysoká a není důvod více takových lekcí přidávat, ale 

spokojenost s mnoţstvím specializovaných lekcí by mohla být o něco vyšší. 

U specializovaných by bylo vhodné probrat, zda lze přidat více specializovaných lekcí 

tak, aby klienti měli k dispozici stále dostatečné mnoţství lekcí klasických. Jelikoţ se 

jedná o oficiálně licencovaný CrossFit, tak by neměla nastat situace, kdy klasické 

CrossFit lekce budou na rozvrhu jen výjimečně, zatímco bude rozvrh plný 

specializovaných lekcí. 

 Velice vhodné by bylo, ale přehodnotit nabídku a cenu suplementů na recepci, 

kdy sice pro klienty tyto dva faktory nejsou nijak extra důleţité, ale spokojenost s nimi 

je nejmenší ze všech měřených faktorů. Tato horší úroveň spokojenosti můţe být 

dána nabídkou suplementů od společnosti Superior 14, jedná se sice o velmi kvalitní 

značku, ale tato značka je na českém trhu suplementů teprve krátkou chvíli a její 

cena je také vyšší. Vyšší spokojenosti, jak s cenou, tak i s nabídkou suplementů by 

mohlo být dosaţeno změnou společnosti, od které jsou suplementy nabízeny. Bylo 

by vhodné, alespoň vyzkoušet nabídku některých produktů od známých domácích 

značek, jako je například firma Nutrend, nebo Survival. 

 Niţší spokojenosti ještě dosáhl faktor cena členství, zde ale nastává problém 

s tím, ţe většina klientů jiţ vlastní smlouvy na 6 nebo 12 měsíců a úprava cen 

směrem dolů by nemusela pro dosavadní klienty být příjemná a pokud by se změna 

ceny vztahovala i na jiţ podepsané smlouvy, tak by mohlo dojít ke značné ztrátě 

příjmů Colliery CrossFit. Na druhou stranu cena členství nebyla pro většinu 

stávajících členu aţ tak důleţitým faktorem. 
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 Ostatní faktory dosáhly průměrných hodnot. 

 Dále je velice zajímavé se podívat na pokles spokojenosti u klientů, kteří 

v Colliery CrossFit jsou 1 aţ 3 měsíce, jelikoţ všichni členové, kteří jsou v Colliery 

CrossFit kratší, nebo delší dobu, tak jsou mnohem spokojenější. Tento pokles by 

mohlo mít za následek to, ţe na nové klienty je brán mnohem větší zřetel, který po 

prvním měsíci upadá a následný nárůst spokojenosti po 3 a více měsících můţe být 

zase dán tím, ţe klient si uţ na CrossFit zvykl a vybudoval si nový koníček. 

K zamezení tohoto poklesu by bylo vhodné nadále na vedených hodinách věnovat 

vyšší pozornost klientům, kteří jsou v Colliery CrossFit 1 aţ 3 měsíce. 

 Výrazné rozdíly ve spokojenosti byly také u vybraných věkových skupin a u 

různých frekvencí návštěv klientů za týden. U těchto skupin, ale nelze navrhnout 

řešení niţší spokojenosti, jelikoţ se jedná o velmi obecné skupiny. Jediný způsob, jak 

by se dala spokojenost vylepšit je vyhledat nejméně spokojené klienty, například 

pozorováním a věnovat jím větší pozornost, nebo vyslechnout jejich připomínky a 

zkusit se jim přizpůsobit. 

 Ostatní faktory a oblasti se příliš od průměrné spokojenosti nelišily a není 

potřeba se jimi příliš zabývat. Postačí je pouze udrţovat na dané hodnotě stále 

stejným přístupem. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost klientů se společností Colliery 

CrossFit a s jednotlivými oblastmi, jako jsou skupinové lekce, samostatný provoz 

fitness centra a se sociálním zázemím. Cíl práce byl naplněn. Jak celková, tak i dílčí 

spokojenost s jednotlivými oblastmi a faktory byla zjištěna. 

V druhé kapitole, která se zabývala charakteristikou společnosti CrossTraining 

Ostrava, s.r.o., byl popsán vznik této společnosti, její cesta za získáním licence na 

provoz jména Colliery CrossFit, její samostatný provoz od data vzniku a její 

konkurence v Ostravě. V této kapitole se také definuje co to vlastně CrossFit je, kdy 

vznikl a jaké podmínky společnost CrossFit, Inc. stanovuje pro získání licence. 

Metodická část práce se potom zabývá, jak přípravnou, tak i realizační částí 

samostatného výzkumu. V přípravné části se nastavoval správný cíl výzkumu, 

stanovil se časový harmonogram a vytvářel a testoval se dotazník. V realizační fázi 

pak došlo jiţ k samostatnému dotazníkovému šetření, které probíhalo na členech 

Colliery CrossFit a mělo jak osobní, tak i elektronickou formu. 

Největší část dotazníku tvořily dvě matice, které měly za cíl zjistit celkovou 

spokojenost a důleţitost jednotlivých faktorů, které se týkaly skupinových lekcí, 

samostatného provozu a obsluhy na recepci. Spokojenost a důleţitost pak byla 

hodnocena na škále 1 aţ 5, kdy 1 znamenala nejlepší hodnotu a 5 nejhorší hodnotu. 

Dotazník byl ještě doplněn i o další identifikační, filtrační a doplňkové otázky. 

Data byla poté upravena a sjednocena v programu Microsoft Excel a následně 

byly vytvořené jednotlivé analýzy pomocí programů IBM SPSS Statistics a Microsoft 

Excel. Všechna data prošla tříděním prvního a druhého stupně. V průměru 

spokojenost klientů s Colliery CrossFit dopadla velice dobře a to s hodnotou 1,76. Co 

se týče jednotlivých faktorů, tak nejlépe dopadla úroveň vedených lekcí s hodnotou 

1,25 a naopak nejhůře byla hodnocena cena suplementů na recepci s hodnotou 

2,11. K prohloubení analýzy byla také vytvořena poziční mapa (obr 5.8), která 

pomohla nalézt silné a slabé stránky. Ke konci analytické části bylo přidané také 

shrnutí výsledku a určitá doporučení, jak spokojenost v budoucnu zlepšit.
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Příloha 1: Dotazník spokojenosti klientů Colliery CrossFit 

Dotazní k pro c leny Colliery CrossFit 
Dobrý den, 

jako Váš trenér, ale i zároveň student 3. ročníku marketingu a obchodu na Vysoké škole Báňské v 

Ostravě, Vás žádám o pomoc s vyplněním krátkého dotazníku k bakalářské práci. Dotazník je určen 

jen pro návštěvníky a členy Colliery CrossFit. 

Dotazník je anonymní, takže se nemusíte bát postihů za špatně zvolenou odpověď, špatná odpověď, 

zde totiž neexistuje. 

Budu vděčný za každý vyplněný dotazník. Výsledky pak budou na požádání veřejně dostupné. 

Ondřej Ševčík 

 

Pokud není uvedeno jinak, tak zvolte prosím vždy jen jednu správnou odpověď. 

A) Jaký typ členství využíváte? 

A) Časová permanentka (roční, půlroční, měsíční) 

B) Vstupová permanentka 

C) Jednotlivé vstupy 

D) Colliery CrossFit nenaštěvuji 

B) Znal jste CrossFit již před tím, než jste poprvé navštívil/kontaktoval Colliery 

CrossFit? 

A) Ano 

B) Ne 

 

C) Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký podobný styl tréningu před náštěvou Colliery 

CrossFit již někde jinde? 
Podobný styl = například funkční tréning, cross training, kruhový tréning apod., pokud váhate, tak odpovězte NE 

D) Ano 

E) Ne 

F) Jaký typ tréningu preferujete? 

A) Osobní tréning bez trenéra (open gym) 

B) Osobní tréning s trenérem 

C) Skupinovou lekci 
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G) Jak pravidelně využíváte nabídku specializovaných lekcí? 

Specializovaná lekce = mobility, vzpírání, on ramp, competitors apod. 

A) Alespoň 1x týdně 

B) 1-4x měsíčně 

C) Spontáně 

D) Specializované lekce nenavštěvuji 

H) Jak je pro Vás důležité následující: 
0 = nemohu posoudit 

Specializovaná lekce = mobility, vzpírání, on ramp, competitors apod. 

  

Množství vedených lekcí Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Úroveň vedených lekcí  Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Přístup trenéra na vedených lekcích Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Množství specializovaných lekcí Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Tréningy dne (WOD) Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Obsluha na recepci Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Nabídka suplementů na recepci Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Cena suplementů na recepci Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Otevírací dobou Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Úroveň sociálního zázemí (šatny, toalety) Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Čistota sociálního zázemí (šatny, toalety) Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

Cena členství Velice důležité   1   2   3   4   5   Velice nedůležité 0 

I) Jak jste spokojen s následujícím: 
0 = nemohu posoudit 

Specializovaná lekce = mobility, vzpírání, on ramp, competitors apod. 

  

Množství vedených lekcí Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Úroveň vedených lekcí Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Přístup trenéra na vedených lekcích Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Množství specializovaných lekcí Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Tréningy dne (WOD) Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 
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Obsluha na recepci Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Nabídka suplementů na recepci Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Cena suplementů na recepci Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Otevírací doba Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Úroveň sociálního zázemí  Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Čistota sociálního zázemí  Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

Cena členství Velmi spokojen   1   2   3   4   5   Velmi nespokojen 0 

 

J) Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

A) 5x a více za týden 

B) 3-4x týdně 

C) 1-2x týdně 

D) Nepravidelně 

K) Které faktory Vás nejvíce motivují k pravidelné návštěve Colliery CrossFit?  

(vyberte 3 nejdůležitější faktory) 

 Neustále měnící se tréning 

 Touha naučit se nové věci 

 Silové zlepšení 

 Zlepšení postavy 

 Zlepšení zdravotních problémů 

 Soutěživost 

 Komunita 

 Vzájemná podpora 

 Zábava 

 Koníček 

 Jiné:_____________ 

 

L) Kolik je Vám let? 

A) Méně než 18 let 

B) 18 - 29 let 

C) 30 - 39 let 

D) 40 - 49 let 

E) 50 let a více 
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M) Jakého jste pohlaví? 

A) Muž 

B) Žena 

N) Jak dlouho jíž Colliery CrossFit navštěvujete? 

A) Méně než 1 měsíc 

B) 1 - 3 měsíce 

C) 3 - 6 měsíců 

D) 6 a více měsíců 

O) Nepovinná otázka – Co byste v Colliery CrossFit změnili? 
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Příloha 2: Výsledky třídění 1. a 2. Stupně 

Třídění 1. stupně 

 

1) Jaký typ členství využíváte? 

 Percent 

 Časová permanentka (roční, 

půlroční, měsíční) 
98,2 

Vstupová permanentka 1,8 

2) Znal jste CrossFit již před tím, než jste 

poprvé navštívil/kontaktoval Colliery 

CrossFit? 

 Percent 

 Ano 50,9 

Ne 49,1 

3) Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký podobný 

styl tréningu před náštěvou Colliery 

CrossFit již někde jinde? 

 Percent 

 Ano 54,4 

Ne 45,6 

4) Jaký typ tréningu preferujete? 

 Percent 

 Osobní tréning bez trenéra 

(open gym) 
8,8 

Osobní tréning s trenérem 29,8 

Skupinovou lekci 61,4 

5) Jak pravidelně využíváte nabídku 

specializovaných lekcí? 

 Percent 

 Alespoň 1x týdně 31,6 

1-4x měsíčně 12,3 

Spontáně 43,9 

Specializované lekce 

nenavštěvuji 
12,3 
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6A) Jak jste spokojen s následujícím: [Množství 

vedených lekcí] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice spokojen 49,1 

Spokojen 40,4 

Neutrální postoj 3,5 

Nespokojen 1,8 

6B) Jak jste spokojen s následujícím: [Úroveň 

vedených lekcí ] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 7,0 

Velice spokojen 64,9 

Spokojen 24,6 

Neutrální postoj 3,5 

6C) Jak jste spokojen s následujícím: [Přístup 

trenéra na vedených lekcích] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 7,0 

Velice spokojen 68,4 

Spokojen 17,5 

Neutrální postoj 5,3 

Nespokojen 1,8 

6D) Jak jste spokojen s následujícím: [Množství 

specializovaných lekcí] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 7,0 

Velice spokojen 29,8 

Spokojen 45,6 

Neutrální postoj 15,8 

Nespokojen 1,8 

6E) Jak jste spokojen s následujícím: [Tréningy 

dne (WOD)] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice spokojen 49,1 

Spokojen 36,8 

Neutrální postoj 7,0 

Nespokojen 1,8 
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6F) Jak jste spokojen s následujícím: [Obsluha 

na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 1,8 

Velice spokojen 49,1 

Spokojen 22,8 

Neutrální postoj 17,5 

Nespokojen 5,3 

Velice nespokojen 3,5 

6G) Jak jste spokojen s následujícím: [Nabídka 

suplementů na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 10,5 

Velice spokojen 26,3 

Spokojen 28,1 

Neutrální postoj 24,6 

Nespokojen 3,5 

Velice nespokojen 7,0 

6H) Jak jste spokojen s následujícím: [Cena 

suplementů na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 12,3 

Velice spokojen 21,1 

Spokojen 35,1 

Neutrální postoj 17,5 

Nespokojen 3,5 

Velice nespokojen 10,5 

6I) Jak jste spokojen s následujícím: [Otevírací 

dobou] 

 Percent 

 Velice spokojen 64,9 

Spokojen 28,1 

Neutrální postoj 5,3 

Nespokojen 1,8 
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6J) Jak jste spokojen s následujícím: [Úroveň 

sociálního zázemí (šatny, toalety)] 

 Percent 

 Velice spokojen 38,6 

Spokojen 54,4 

Neutrální postoj 3,5 

Nespokojen 1,8 

Velice nespokojen 1,8 

6K) Jak jste spokojen s následujícím: [Čistota 

sociálního zázemí (šatny, toalety)] 

 Percent 

 Velice spokojen 54,4 

Spokojen 33,3 

Neutrální postoj 8,8 

Nespokojen 3,5 

6L) Jak jste spokojen s následujícím: [Cena 

členství] 

 Percent 

 Velice spokojen 36,8 

Spokojen 38,6 

Neutrální postoj 15,8 

Nespokojen 7,0 

Velice nespokojen 1,8 

7A) Jak je pro Vás důležité následující: 

[Množství vedených lekcí] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice důleţité 36,8 

Důleţité 36,8 

Neutrální postoj 21,1 

7B) Jak je pro Vás důležité následující: [Úroveň 

vedených lekcí ] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice důleţité 57,9 

Důleţité 29,8 

Neutrální postoj 7,0 
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7C) Jak je pro Vás důležité následující: [Přístup 

trenéra na vedených lekcích] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice důleţité 61,4 

Důleţité 29,8 

Neutrální postoj 3,5 

7D) Jak je pro Vás důležité následující: 

[Množství specializovaných lekcí] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 8,8 

Velice důleţité 17,5 

Důleţité 52,6 

Neutrální postoj 21,1 

7E) Jak je pro Vás důležité následující: 

[Tréningy dne (WOD)] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 3,5 

Velice důleţité 49,1 

Důleţité 29,8 

Neutrální postoj 17,5 

7F) Jak je pro Vás důležité následující: [Obsluha 

na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 5,3 

Velice důleţité 33,3 

Důleţité 35,1 

Neutrální postoj 21,1 

Nedůleţité 5,3 

7G) Jak je pro Vás důležité následující: [Nabídka 

suplementů na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 14,0 

Velice důleţité 21,1 

Důleţité 24,6 

Neutrální postoj 29,8 

Nedůleţité 10,5 
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7H) Jak je pro Vás důležité následující: [Cena 

suplementů na recepci] 

 Percent 

 Nemohu posoudit 14,0 

Velice důleţité 31,6 

Důleţité 17,5 

Neutrální postoj 26,3 

Nedůleţité 10,5 

7I) Jak je pro Vás důležité následující: [Otevírací 

dobou] 

 Percent 

 Velice důleţité 54,4 

Důleţité 40,4 

Neutrální postoj 5,3 

7K) Jak je pro Vás důležité následující: [Úroveň 

sociálního zázemí (šatny, toalety) ] 

 Percent 

 Velice důleţité 47,4 

Důleţité 36,8 

Neutrální postoj 10,5 

Nedůleţité 5,3 

7L) Jak je pro Vás důležité následující: [Cena 

členství] 

 Percent 

 Velice důleţité 43,9 

Důleţité 40,4 

Neutrální postoj 15,8 

7M) Jak je pro Vás důležité následující: [Čistota 

sociálního zázemí (šatny, toalety)] 

 Percent 

 Velice důleţité 57,9 

Důleţité 26,3 

Neutrální postoj 12,3 

Nedůleţité 3,5 

 

  



 

7 
 

Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

 Percent 

 5x a více za týden 19,3 

3-4x týdně 52,6 

1-2x týdně 24,6 

Nepravidelně 3,5 

9) Které faktory Vás nejvíce motivují k 

pravidelné návštěve Colliery CrossFit? 

 

Percent of 

Cases 

 Neustále měnící se tréning 36,8% 

Touha naučit se nové věci 26,3% 

Silové zlepšení 64,9% 

Zlepšení postavy 56,1% 

Zlepšení zdravotních 

problémů 
8,8% 

Soutěţivost 17,5% 

Komunita 38,6% 

Vzájemná podpora 15,8% 

Zábava 19,3% 

Koníček 15,8% 

Total 300,0% 

10) Kolik je Vám let? 

 Percent 

 Méně neţ 18 let 5,3 

18 - 29 let 54,4 

30 - 39 let 24,6 

40 - 49 let 8,8 

50 let a více 7,0 

11) Jakého jste pohlaví? 

 Percent 

 Muţ 61,4 

Ţena 38,6 
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12) Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit 

navštěvujete? 

 Percent 

 Méně neţ 1 měsíc 3,5 

1 - 3 měsíce 17,5 

3 - 6 měsíců 40,4 

6 a více měsíců 38,6 

 

Třídění 2. stupně dle věku 
 

Kolik je Vám let? / Znal jste CrossFit již před tím, než jste poprvé 

navštívil/kontaktoval Colliery CrossFit? 

 

Znal jste CrossFit jiţ před tím, neţ 

jste poprvé navštívil/kontaktoval 

Colliery CrossFit? 

Ano Ne 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  33,3% 66,7% 

18 - 29 let  61,3% 38,7% 

30 - 39 let  50,0% 50,0% 

40 - 49 let  20,0% 80,0% 

50 let a více  25,0% 75,0% 

Kolik je Vám let? / Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký podobný styl tréningu 

před náštěvou Colliery CrossFit již někde jinde? 

 

Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký 

podobný styl tréningu před 

náštěvou Colliery CrossFit jiţ 

někde jinde? 

Ano Ne 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  33,3% 66,7% 

18 - 29 let  58,1% 41,9% 

30 - 39 let  57,1% 42,9% 

40 - 49 let  20,0% 80,0% 

50 let a více  75,0% 25,0% 
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Kolik je Vám let? / Jaký typ tréningu preferujete? 

 

Jaký typ tréningu preferujete? 

Osobní 

tréning bez 

trenéra 

(open gym) 

Osobní 

tréning s 

trenérem 

Skupinovou 

lekci 

Kolik je Vám 

let? 

Méně neţ 18 

let 

 
0,0% 0,0% 100,0% 

18 - 29 let  9,7% 19,4% 71,0% 

30 - 39 let  14,3% 50,0% 35,7% 

40 - 49 let  0,0% 20,0% 80,0% 

50 let a více  0,0% 75,0% 25,0% 

Kolik je Vám let? / Jak pravidelně využíváte nabídku specializovaných lekcí? 

 

Jak pravidelně vyuţíváte nabídku specializovaných lekcí? 

Alespoň 1x 

týdně 

1-4x 

měsíčně Spontáně 

Specializované 

lekce 

nenavštěvuji 

Kolik je Vám 

let? 

Méně neţ 18 

let 

 
33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 

18 - 29 let  41,9% 12,9% 38,7% 6,5% 

30 - 39 let  14,3% 0,0% 64,3% 21,4% 

40 - 49 let  0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 

50 let a více  50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 

 

Kolik je Vám let? / Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

 

Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

5x a více za 

týden 

3-4x 

týdně 

1-2x 

týdně Nepravidelně 

Kolik je Vám 

let? 

Méně neţ 18 

let 

 
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

18 - 29 let  25,8% 64,5% 6,5% 3,2% 

30 - 39 let  7,1% 42,9% 50,0% 0,0% 

40 - 49 let  20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 

50 let a více  0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 
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Kolik je vám let? / Spokojenost: 

 

Spokojenost 

Velice 

spokojen Spokojen 

Neutrální 

postoj Nespokojen 

Velice 

nespokojen 

Kolik je Vám 

let? 

Méně neţ 18 

let 

 
65,6% 28,1% 6,3% 0,0% 0,0% 

18 - 29 let  47,6% 35,2% 12,5% 2,2% 2,5% 

30 - 39 let  50,3% 30,8% 10,1% 5,7% 3,1% 

40 - 49 let  53,6% 39,3% 5,4% 1,8% 0,0% 

50 let a více  27,3% 54,5% 15,9% 2,3% 0,0% 

 

Kolik je vám let? / Důležitost 

 

Důleţitost 

Velice důleţité Důleţité Neutrální postoj Nedůleţité 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  38,7% 38,7% 16,1% 6,5% 

18 - 29 let  47,1% 36,4% 13,7% 2,8% 

30 - 39 let  51,6% 27,0% 17,6% 3,8% 

40 - 49 let  51,7% 31,0% 13,8% 3,4% 

50 let a více  0,0% 56,8% 43,2% 0,0% 

 

Kolik je vám let? / Co vás motivuje? 

 

Co vás motivuje 

Neustále 

měnící se 

tréning 

Touha 

naučit se 

nové věci 

Silové 

zlepšení 

Zlepšení 

postavy 

Zlepšení 

zdravotních 

problémů 

Kolik je Vám 

let? 

Méně neţ 18 

let 

 
11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 0,0% 

18 - 29 let  16,1% 8,6% 22,6% 16,1% 0,0% 

30 - 39 let  7,1% 9,5% 19,0% 23,8% 4,8% 

40 - 49 let  0,0% 6,7% 20,0% 33,3% 6,7% 

50 let a více  16,7% 8,3% 16,7% 0,0% 16,7% 

Kolik je vám let? / Co vás motivuje? 

 

Co vás motivuje 

Soutěţivost Komunita 

Vzájemná 

podpora Zábava Koníček 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 

18 - 29 let  8,6% 12,9% 8,6% 2,2% 4,3% 

30 - 39 let  4,8% 14,3% 0,0% 11,9% 4,8% 

40 - 49 let  0,0% 13,3% 6,7% 6,7% 6,7% 

50 let a více  0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 8,3% 
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Kolik je Vám let? / Jakého jste pohlaví? 

 

Jakého jste pohlaví? 

Muţ Ţena 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  66,7% 33,3% 

18 - 29 let  58,1% 41,9% 

30 - 39 let  71,4% 28,6% 

40 - 49 let  60,0% 40,0% 

50 let a více  50,0% 50,0% 

Kolik je Vám let? / Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? 

 

Jak dlouho, jíţ Colliery CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 1 

měsíc 1 - 3 měsíce 3 - 6 měsíců 6 a více měsíců 

Kolik je Vám let? Méně neţ 18 let  0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

18 - 29 let  0,0% 12,9% 45,2% 41,9% 

30 - 39 let  14,3% 21,4% 35,7% 28,6% 

40 - 49 let  0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

50 let a více  0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Třídění 2. stupně dle pohlaví 

Jakého jste pohlaví? / Jaký typ členství využíváte? 

 

Jaký typ členství vyuţíváte? 

Časová permanentka 

(roční, půlroční, 

měsíční) 

Vstupová 

permanentka 

Jakého jste pohlaví? Muţ  100,0% 0,0% 

Ţena  95,5% 4,5% 

 

Jakého jste pohlaví? / Znal jste CrossFit již před tím, než jste poprvé 

navštívil/kontaktoval Colliery CrossFit? 

 

Znal jste CrossFit jiţ před tím, neţ jste 

poprvé navštívil/kontaktoval Colliery 

CrossFit? 

Ano Ne 

Jakého jste pohlaví? Muţ  54,3% 45,7% 

Ţena  45,5% 54,5% 
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Jakého jste pohlaví? / Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký podobný styl tréningu 

před návštěvou Colliery CrossFit již někde jinde? 

 

Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký podobný 

styl tréningu před návštěvou Colliery 

CrossFit jiţ někde jinde? 

Ano Ne 

Jakého jste pohlaví? Muţ  65,7% 34,3% 

Ţena  36,4% 63,6% 

 

Jakého jste pohlaví? / Jaký typ tréningu preferujete? 

 

Jaký typ tréningu preferujete? 

Osobní tréning 

bez trenéra 

(open gym) 

Osobní tréning s 

trenérem 

Skupinovou 

lekci 

Jakého jste pohlaví? Muţ  14,3% 22,9% 62,9% 

Ţena  0,0% 40,9% 59,1% 

 

Jakého jste pohlaví? / Jak pravidelně využíváte nabídku specializovaných lekcí? 

 

Jak pravidelně vyuţíváte nabídku specializovaných lekcí? 

Alespoň 1x 

týdně 1-4x měsíčně Spontáně 

Specializované 

lekce 

nenavštěvuji 

Jakého jste pohlaví? Muţ  28,6% 11,4% 48,6% 11,4% 

Ţena  36,4% 13,6% 36,4% 13,6% 

 

Jakého jste pohlaví? / Spokojenost 

 

Spokojenost 

Velice spokojen Spokojen Neutrální postoj Nespokojen Velice nespokojen 

Jakého jste pohlaví? Muţ  41,9% 40,2% 12,5% 3,1% 2,3% 

Ţena  57,9% 28,4% 9,2% 2,7% 1,9% 

 

Jakého jste pohlaví? / Důležitost 

 

Důleţitost 

Velice důleţité Důleţité Neutrální postoj Nedůleţité 

Jakého jste pohlaví? Muţ  37,8% 37,2% 20,4% 4,6% 

Ţena  56,0% 31,9% 11,3% 0,8% 
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Jakého jste pohlaví? / Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

 

Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

5x a více za 

týden 3-4x týdně 1-2x týdně Nepravidelně 

Jakého jste pohlaví? Muţ  17,1% 54,3% 28,6% 0,0% 

Ţena  22,7% 50,0% 18,2% 9,1% 

Jakého jste pohlaví? / Co vás motivuje k pravidelné návštěvě? 

 

Co vás motivuje k pravidelné náštěvě? 

Neustále měnící 

se tréning 

Touha naučit se 

nové věci 

Silové 

zlepšení 

Zlepšení 

postavy 

Zlepšení 

zdravotních 

problémů 

Jakého jste 

pohlaví? 

Muţ  11,4% 8,6% 21,0% 19,0% 2,9% 

Ţen

a 

 
13,6% 9,1% 22,7% 18,2% 3,0% 

Jakého jste pohlaví? / Co vás motivuje k pravidelné návštěvě? 

 

Co vás motivuje k pravidelné náštěvě? 

Soutěţivos

t 

Komunit

a 

Vzájemná 

podpora 

Zábav

a 

Koníče

k 

Jakého jste 

pohlaví? 

Muţ  5,7% 12,4% 3,8% 6,7% 8,6% 

Ţen

a 

 
6,1% 13,6% 7,6% 6,1% 0,0% 

Jakého jste pohlaví? / Kolik je Vám let? 

 

Kolik je Vám let? 

Méně neţ 

18 let 18 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 

50 let a 

více 

Jakého jste pohlaví? Muţ  5,7% 51,4% 28,6% 8,6% 5,7% 

Ţena  4,5% 59,1% 18,2% 9,1% 9,1% 

Jakého jste pohlaví? / Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? 

 

Jak dlouho, jíţ Colliery CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 

1 měsíc 1 - 3 měsíce 3 - 6 měsíců 6 a více měsíců 

Jakého jste pohlaví? Muţ  5,7% 14,3% 34,3% 45,7% 

Ţena  0,0% 22,7% 50,0% 27,3% 
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Třídění 2. stupně dle délky aktivního členství 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Jaký typ členství využíváte?  

 

Jaký typ členství vyuţíváte? 

Časová 

permanentka 

(roční, půlroční, 

měsíční) 

Vstupová 

permanentka 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 1 měsíc  100,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  100,0% 0,0% 

3 - 6 měsíců  95,7% 4,3% 

6 a více měsíců  100,0% 0,0% 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký 

podobný styl tréningu před náštěvou Colliery CrossFit již někde jinde? 

 

Cvičil/a jste CrossFit, nebo nějaký 

podobný styl tréningu před 

náštěvou Colliery CrossFit jiţ 

někde jinde? 

Ano Ne 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 1 měsíc  100,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  40,0% 60,0% 

3 - 6 měsíců  43,5% 56,5% 

6 a více měsíců  68,2% 31,8% 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Jaký typ tréningu preferujete? 

 

Jaký typ tréningu preferujete? 

Osobní tréning 

bez trenéra 

(open gym) 

Osobní tréning s 

trenérem 

Skupinovou 

lekci 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 1 měsíc  0,0% 100,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  10,0% 30,0% 60,0% 

3 - 6 měsíců  8,7% 26,1% 65,2% 

6 a více měsíců  9,1% 27,3% 63,6% 
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Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Jak pravidelně využíváte nabídku specializovaných 

lekcí? 

 

Jak pravidelně vyuţíváte nabídku specializovaných lekcí? 

Alespoň 

1x týdně 

1-4x 

měsíčně Spontáně 

Specializované 

lekce 

nenavštěvuji 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit 

navštěvujete? 

Méně neţ 

1 měsíc 

 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1 - 3 

měsíce 

 
50,0% 10,0% 30,0% 10,0% 

3 - 6 

měsíců 

 
21,7% 4,3% 56,5% 17,4% 

6 a více 

měsíců 

 
36,4% 22,7% 31,8% 9,1% 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Spokojenost 

 

Spokojenost 

Velice 

spokojen Spokojen Neutrální postoj Nespokojen 

Velice 

nespokojen 

Jak dlouho, jíţ 

Colliery 

CrossFit 

navštěvujete? 

Méně 

neţ 1 

měsíc 

 

58,3% 29,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

1 - 3 

měsíce 

 
37,9% 35,3% 18,1% 2,6% 6,0% 

3 - 6 

měsíců 

 
54,5% 30,1% 10,2% 3,4% 1,9% 

6 a více 

měsíců 

 
45,5% 41,9% 9,8% 2,4% 0,4% 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Důležitost 

 

Důleţitost 

Velice 

důleţité Důleţité 

Neutrální 

postoj Nedůleţité 

Jak dlouho, jíţ 

Colliery CrossFit 

navštěvujete? 

Méně neţ 1 měsíc  41,7% 16,7% 41,7% 0,0% 

1 - 3 měsíce  31,9% 40,5% 24,1% 3,4% 

3 - 6 měsíců  49,4% 34,9% 11,1% 4,6% 

6 a více měsíců  46,8% 34,7% 16,9% 1,6% 
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Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

 

Jak pravidelně navštěvujete Colliery CrossFit? 

5x a více za 

týden 

3-4x 

týdně 

1-2x 

týdně Nepravidelně 

Jak dlouho, jíţ Colliery CrossFit 

navštěvujete? 

Méně neţ 1 

měsíc 

 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  20,0% 60,0% 10,0% 10,0% 

3 - 6 měsíců  13,0% 52,2% 30,4% 4,3% 

6 a více měsíců  27,3% 54,5% 18,2% 0,0% 

 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Co vás motivuje k pravidelné návštěvě? 

 

Motivace 

Neustále 

měnící se 

tréning 

Touha 

naučit se 

nové věci 

Silové 

zlepšení 

Zlepšení 

postavy 

Zlepšení 

zdravotních 

problémů 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 

1 měsíc 

 
0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 

1 - 3 

měsíce 

 
13,3% 10,0% 16,7% 20,0% 6,7% 

3 - 6 

měsíců 

 
14,5% 10,1% 26,1% 17,4% 0,0% 

6 a více 

měsíců 

 
10,6% 6,1% 18,2% 19,7% 1,5% 

 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Co vás motivuje k pravidelné návštěvě? 

 

Motivace 

Soutěţivost Komunita 

Vzájemná 

podpora Zábava Koníček 

Jak dlouho, jíţ Colliery CrossFit 

navštěvujete? 

Méně neţ 1 

měsíc 

 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  3,3% 13,3% 6,7% 6,7% 3,3% 

3 - 6 měsíců  5,8% 10,1% 5,8% 7,2% 2,9% 

6 a více 

měsíců 

 
7,6% 16,7% 4,5% 6,1% 9,1% 
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Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Kolik je Vám let? 

 

Kolik je Vám let? 

Méně neţ 

18 let 

18 - 29 

let 

30 - 39 

let 

40 - 49 

let 

50 let a 

více 

Jak dlouho, jíţ Colliery CrossFit 

navštěvujete? 

Méně neţ 1 

měsíc 

 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  10,0% 40,0% 30,0% 0,0% 20,0% 

3 - 6 měsíců  8,7% 60,9% 21,7% 8,7% 0,0% 

6 a více 

měsíců 

 
0,0% 59,1% 18,2% 13,6% 9,1% 

 

Jak dlouho, jíž Colliery CrossFit navštěvujete? / Jakého jste pohlaví? 

 

Jakého jste pohlaví? 

Muţ Ţena 

Jak dlouho, jíţ Colliery 

CrossFit navštěvujete? 

Méně neţ 1 měsíc  100,0% 0,0% 

1 - 3 měsíce  50,0% 50,0% 

3 - 6 měsíců  52,2% 47,8% 

6 a více měsíců  72,7% 27,3% 



 

1 
 

Příloha 3: Fotogalerie prostorů Colliery CrossFit 

 

Vstup do Colliery CrossFit (zdroj: Colliery CrossFit) 

 

Cvičební plocha (zdroj: Colliery CrossFit) 
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Cvičební plocha (zdroj: Colliery CrossFit) 

 

Průběh lekcí (zdroj: Colliery CrossFit) 
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Recepce 

 

Posezení pro hosty 

¨ 
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Šatny
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Příloha 4: Mapa oficiálních CrossFit fitness center v ČR k 28. 4. 2015 

 


