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1 ÚVOD 

Již dlouhou dobu je známo, že se lidé o sebe a svůj vzhled starají snad od vzniku 

prvotní civilizace. Zpočátku se jednalo o různé šperky vyrobené například z mušlí či kostí 

pravěkých zvířat, za dob starého Egypta se přidaly vonné oleje a masti.  

V současnosti řadě lidí zabývat se pouze kosmetikou či oblečením bohužel nestačí. 

Díky masivní globalizaci a vzniku řetězců s rychlým občerstvením se mnoho lidí potýká ještě 

s jiným problémem, a to obezitou. Chtějí-li tedy vypadat „dobře“, patří k pravidelné péči také 

sportovní aktivita a to jak venkovní např. tenis, jízda na kole či jogging, tak i vnitřní v podobě 

různých fitness center apod. 

U nás má cvičení bohatou tradici. Vždyť kdo by neznal Dr. Miroslava Tyrše, historika 

a estetika, který vytvořil první systém tělesných cvičení (Tyršova soustava), z jehož principů 

vycházel i Sokol. Jeho práci následoval Augustýn Otčenášek, který vytvářel rytmické 

pohybové skladby pro více cvičenců spojené s hudbou scénického charakteru. Průkopnicemi 

aerobního cvičení u nás se staly Helena Jarkovská a Zlata Wálová, které vydaly knihu 

Aerobní gymnastika, později také Gymnastika pro moderní ženu, v nichž vyčlenily z širokého 

okruhu rytmické gymnastiky oblast gymnastiky aerobní a tak se s tímto termínem poprvé 

mohli setkat i lidé u nás. Po roce 1989 nastal velký rozvoj v oblasti fitness. Ze západu se 

k nám dostávaly nové směry, kterými se tento druh sportu ubíral. Vznikala nová soukromá 

fitcentra, školicí střediska, postupně se prosazoval sportovní aerobik, pilates, Tai-Chi 

a v neposlední řadě také spinning.  

Jelikož mě téma zdravého životního stylu a všeho, co k tomu patří, zajímá, rozhodla 

jsem se tímto zabývat i při tvorbě mé bakalářské práce. Já osobně spinningu holduji již 

druhým rokem, a proto jsem velice uvítala, když vznikl Atria Fit Club a já tedy mohu jezdit 

přímo v místě svého bydliště.  

Podstatným důvodem, proč budu práci psát o tomto fitcentru, je také fakt, že v Atrii 

nejsem pouze stálou klientkou, ale také zaměstnancem – jsem jednou z lektorek. Proto nejen 

vedení a ostatní lektorky, ale také mě samotnou upřímně zajímá, jak jsou klienti spokojeni 

s nabízenými službami a co by se dalo v celém chodu klubu dále vylepšit. 
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Jasným cílem mé práce se tedy stalo měření spokojenosti zákazníků tohoto fitcentra 

provedené na základě marketingového výzkumu se skutečnými klienty. Z provedené analýzy 

výsledků dotazníků bych ráda zjistila jak silné tak slabé stránky fitcentra a určila i případná 

řešení problémů, či další návrhy na ještě dokonalejší služby pro klienty. Zároveň také doufám, 

že se jako lektorka dozvím i něco o mé „práci s klienty“ a budu se tak moct do budoucna 

poučit. 
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2 CHARAKTERISTIKA FITCENTRA 

Analýzu spokojenosti zákazníků budu provádět v rámci ATRIA FIT CLUBu se sídlem 

v Kravařích, na ulici Náměstí 394/29. 

Nejprve se pokusím stručně představit klub a vytvořit pro něj SWOT analýzu,  závěr 

této kapitoly věnuji podrobnějšímu popisu poskytovaných služeb. 

2.1 Atria Fit Club 

Atria Fit Club funguje od začátku října roku 2008 v Kravařích, v budově bývalého 

kina Amfora. Klubu patří skoro celé první patro, kde se postupně dostaneme nejprve 

na recepci a dále pak do sálu, šaten, na toalety a do sprchy. Pro klienty je k dispozici deset 

kol, dále činky, overbally, podložky na cvičení a pro zapomětlivé také ručníky k zapůjčení 

zdarma. Na recepci je možné dokoupit si i malé občerstvení, minerálky, čaje a spoustu 

sportovních doplňků.  

Klub je zaměřen především na provozování spinningu, který je pak doplněn břišními 

tanci a cvičením Tai-Chi. Spinningové lekce probíhají od pondělí do soboty, většinou 

ve večerních hodinách, ve vedení jednotlivých hodin se pravidelně střídá pět lektorek.  

2.1.1 SWOT analýza pro klub 

Silné stránky 

Silnou stránkou klubu je určitě novátorství – Atria přišla se sportem, který v Kravařích 

chyběl a který také dokáže zaujmout širší spektrum obyvatel než dosavadní aerobik a podobná 

cvičení. Výhodou je také poloha klubu. Nalézá se zhruba ve středu města, klienti mohou 

bez problémů parkovat hned u budovy a při příjezdu vlakem či autobusem je to pouze několik 

minut pěšky. V neposlední řadě mohou být „plusem“ kompletně zrenovované prostory, které 

byly upraveny speciálně pro spinning, dále nová kvalitní kola a další doplňkové služby 

(použití sprchy, služby na recepci atd.). 
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Slabé stránky 

Díky tomu, že klub vznikl docela nedávno, řada lidí o jeho existenci stále neví. Vedení 

Atrie samozřejmě vytisklo řadu letáků, místní noviny několikrát otiskly reklamu, ale tyto 

způsoby propagace oslovily pouze obyvatele velice blízkého okolí. Zbytek klientů 

se o fitcentru dozvěděl většinou od svých známých nebo úplnou náhodou.  

Příležitosti 

Příležitostí pro klub je postupné odrovnání konkurence v podobě jiných druhů 

sportů – jak jsem se již zmiňovala výše – aerobik, pilates apod. Nesmím zapomenout ani 

na možnost rozšíření aktivit nabízených klubem – hovořilo se již o zřízení posilovny a solária, 

dále pak přidání vzdělávacích aktivit ve formě různých přednášek či sezení na téma zdraví, 

sport atd. 

Ohrožení 

Jako ohrožení existence celého klubu bych označila stávající přímou konkurenci. 

Nejbližší spinningová centra jsou dokonce tři a nacházejí se v Opavě, Hlučíně a nově 

i v Bolaticích. Opavské i hlučínské centrum existují poměrně dlouho a každé z nich má svou 

stálou klientelu, která se bude těžko přetahovat, protože obě centra jsou velice kvalitní. 

Centrum v Bolaticích sice s Atria Fit Clubem prakticky sousedí, ale vzniklo s tříměsíčním 

zpožděním a navíc je menší a hůře vybavené. 

2.2 Přehled služeb poskytovaný Atria Fit Clubem 

Spinning 

Trénink na stacionárních kolech založený na vyšších frekvencích s nižším odporem 

zátěže, kopírující polohu těla jezdce a nastavení kola jako při jízdě v terénu proti odporu 

vzduchu. Spinning může být zaměřený především na zdravotní účinky cvičení, které může 

oslovit širokou veřejnost, včetně těch, kteří mají i některá zdravotní omezení. Konstrukce 

a nastavení kola souvisí se správným posedem na kole a technikou jízdy. Při jízdě jsou 

zapojovány nejen nohy, ale také svaly břicha, zad a páteř je udržována ve správné poloze. 

Podle věku, výkonnosti a omezení cvičenců je lektorem regulována rychlost, poměr jízdy 
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vsedě a ve stoje a obměny polohy paží. Lektor pracuje s klienty v průběhu celé lekce nejen 

vedením hodiny, opravami nesprávné techniky, ale také motivací. A co je velmi důležité, 

lekce končí cca 10 minutovým strečinkem, aby svaly nebyly přetížené a zkrácené. 

Břišní tance 

Břišní tance zaznamenávají v poslední době značnou popularitu a získávají čím dál 

větší oblibu u mnoha žen a dívek, pro které se stávají vyhledávanou pohybovou aktivitou. 

Pro své terapeutické účinky uvolňují blokády a napětí svalů, posilují svalstvo břicha, pánve 

a rukou, učí ženu správnému držení těla. Zvyšují kloubní pohyblivost, zmírňují menstruační 

potíže, formují tělesné proporce a především podporují odreagování od běžných starostí, 

dávají radost z pohybu. Při výuce orientálního tance se klade důraz na správné provedení 

a procvičování prvků, pozic a kroků, cítění rytmu a orientaci v hudbě. Dává se prostor 

pro osobité taneční vyjádření. Při tanci se střídá svalové napětí s uvolněním a umožňuje se 

taneční improvizace jako nejúčinnější forma pohybové terapie. 

Tai-Chi 

Tai-Chi, je několik set let staré bojové umění, které kombinuje přesné pohyby těla 

s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin a jang. Za zdánlivou měkkostí skrývá 

nečekanou tvrdost. Učí se ho cvičit jak začátečníci, tak i různě pokročilí. Tai-Chi zlepšuje jak 

fyzickou, tak psychickou kondici, pomáhá měnit člověka mentálně, naučí ho ovládat dech 

a pracovat s vnitřní energií. Pro rychlé rozšíření tohoto umění je několik důvodů. Snad 

nejdůležitějším je ten, že cvičení Tai-Chi může zklidnit mysl a uvolnit tělo, čímž se posiluje 

schopnost k přežití v dnešním hektickém a stresem naplněném světě. Navíc, od té doby, 

co Tai-Chi vzniklo, nejen že se ukázalo, jako efektivní bojové umění, ale také užitečné 

pro zlepšení zdraví a léčení mnoha nemocí. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA M ĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍK Ů 

V této kapitole se nejprve zaměřím na definici spokojenosti zákazníka 

a na zákazníkovu osobnost a faktory, které ovlivňují jeho nákupní chování. V další části 

se budu zabývat marketingovým výzkumem spokojenosti a jeho významem, závěrečná část 

bude patřit metodám měření spokojenosti zákazníků. 

3.1 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je vyjádřena způsobem, jak jednotlivec vnímá provedení 

výrobku a služeb vzhledem ke svému očekávání. [1] 

Spokojenost zákazníka závisí především na jeho pocitech potěšení nebo zklamání, 

vyplývajících z porovnání spotřebitelské výkonnosti (spotřebitelského užitku) s výkonností 

očekávanou. [2] 

Spokojenost zákazníka lze definovat jako zákazníkovo pozitivní hodnocení anebo 

pociťování pozitivních zážitků spojených s nákupem či pořízením a spotřebou produktu 

či služby. Částečně i z této definice vyplývá, že spokojenost lze měřit a zkoumat ze dvou 

různých pohledů a to jako s transakcí spojenou spokojenost a jako kumulativní spokojenost. 

Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu – spočívá ve stanovení 

představy zákazníka o charakteristikách výrobku (služby) a následné konfrontaci 

s charakteristikami výrobku po jeho nákupu. Jestliže zkušenost předčila očekávání, 

je zákazník spokojen, pokud zkušenost nedosáhla očekávání, zákazník je nespokojen. 

Nezanedbatelný je také vliv času, resp. opakovaná spokojenost či nespokojenost. Měření 

spokojenosti zákazníků nabízí objektivní zpětnou vazbu týkající se zákazníkových preferencí 

i očekávání. Výsledky tohoto výzkumu mohou určit silné či slabé stránky podniku. [3] 

3.2 Osobnost zákazníka - spotřebitele 

Jestliže si položíme otázku: „Co vlastně ovlivňuje naše spotřební chování?“, 

pak můžeme říci, že z podstatné části jsou příčinou našeho rozhodování psychické procesy, 
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kterými se projevují duševní vlastnosti a jejich individuální skladba u každého jedince a které 

také vytváří charakter jeho osobnosti. 

3.2.1 Poznávání 

„Poznávání zahrnuje veškeré procesy, které zajišťují příjem, registraci a zpracování 

informací jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Rozlišujeme poznávání bezprostřední 

(smyslové) a poznávání zprostředkované (rozumové).“  

„Bezprostřední poznávání tvoří základ veškerého poznání, zajišťuje zejména příjem 

informací z prostředí. Procesy, které zahrnuje, jsou označovány jako nižší a jsou to procesy 

čití a vnímání.“  

„Proces čití zajišťuje příjem informací jednotlivých stránek skutečnosti. Výstupem 

procesu jsou počitky, které odrážejí pouze dílčí stránku skutečnosti zachytitelnou určitým 

receptorem. Jde o odraz např. barvy určitého předmětu nebo teploty. Z hlediska výzkumného 

je užitečné zabývat se příjmem jednotlivých kvalit, nicméně ve skutečnosti vnímáme 

komplexně, dílčí data skládá náš mozek do ucelených obrazů, které nazýváme vjemy. Vjem 

zahrnuje informaci o barevnosti předmětu, jeho tvaru, umístění v prostoru atd. proces, který 

zahrnuje příjem těchto informací a jejich složení do komplexního výstupu, se nazývá 

vnímání.“  

„A čkoli se může zdát, že vnímání je proces ve své podstatě pasivní, pouze odrážející 

skutečnost vnějšího a vnitřního prostředí, není tomu tak. To, co jakým způsobem budeme 

vnímat, určujeme do značné míry sami, aniž bychom si to vždy uvědomovali. Odráží se v tom 

naše zkušenost a zaměřenost, např. naše zájmy, vzdělání, ale i obavy aj. vnímání je tedy 

aktivní proces.“  

„Zprostředkované poznání zahrnuje poznání skutečností, které nelze vnímat přímo, 

ale je třeba je vysuzovat. Poznávají se tak zejména podstaty jevů, kauzální a funkční 

souvislosti mezi nimi, řeší se problémy. Tento typ poznávání označujeme jako myšlení. 

Mezi lidmi existují značné rozdíly v myšlení např. v samostatnosti, pružnosti, nebo naopak 

rigiditě, rychlosti, preferenci operací s konkrétními nebo abstraktními obsahy (praktické nebo 

teoretické myšlení) apod.“ [4] 
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3.2.2 Pozornost, paměť a učení 

„Procesy poznávání jsou podmiňovány pozorností a pamětí. Pozornost zaměřuje naši 

psychickou činnost k vybraným podnětům (vnějším i vnitřním) a umožňuje tak vytvořit co 

nejvěrnější odraz skutečnosti ve vědomí. Ačkoli je pozornost podmínkou každé vědomé 

činnosti, nemusí být vždy vědomě zaměřena. Rozlišuje se tak pozornost bezděčná, která je 

upoutána zvláštností samotného podnětu a která je člověku vrozená, a pozornost záměrná, 

která je určována cílem člověka, jeho vůlí a člověk se jí učí.“ [4] 

V souvislosti s pozorností je nutné se zmínit i o nepozornosti. Řada podnětů 

a informací upozorňujících na produkty či značky na nás jako na spotřebitele působí, aniž 

bychom si jich vůbec povšimli. 

Některé podněty jsou obzvlášť vhodné k tomu, aby na sebe pozornost vázaly. Jsou to 

především barevné, neobvyklé, intenzivní a velké podněty, pohybující se předměty, 

a podněty, které se dají vnímat bez většího úsilí. 

„Paměť umožňuje ukládat a opětovně si vybavovat minulou zkušenost a využívat ji 

např. právě při poznávání nového. Důležité jsou jednotlivé fáze procesu: zapamatování, 

uchování a vybavování.“ [4] 

„Rozlišují se různé druhy paměti, jejichž názvy vystihují, v čem spočívají rozdíly: 

• paměť neúmyslná a úmyslná, 

• paměť bezprostřední a dlouhodobá, 

• paměť mechanická a logická.“ [4] 

Na základě informací uložených do paměti si pak může spotřebitel vybavit, že tento 

billboard mu např. něco připomíná, nebo že se mu motiv použitý v televizní nebo tiskové 

reklamě vybaví při výběru zboží či při jeho nákupu. Informace uložená v dlouhodobé paměti, 

se vynoří a ovlivňuje jeho jednání. 
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Proces zapomínání je neméně důležitý, chrání totiž spotřebitele před přetížením 

paměti příliš mnoha informacemi. Někdy se také uvádí, že zapomínání není vytrácení 

informací, ale pouze neschopnost si tyto informace vybavit.  

„S pamětí dále úzce souvisí učení. To je v širším pojetí charakterizováno jako jakékoli 

obohacování individuální zkušenosti člověka a zahrnuje tak učení mimovolné a vědomé, resp. 

záměrné. V užším pojetí pak představuje záměrné a systematické získávání vědomostí 

a dovedností, ale i způsobů chování a osobnostních vlastností.“  

Podle uplatněného mechanismu lze například odlišit učení se na základě pokusu 

a omylu, učení se na základě vhledu, vytváření podmíněných reakcí prostřednictvím 

posilování či učení se prostřednictvím nápodoby a identifikace apod. [4] 

3.2.3 Potřeby a motivace 

Lidská motivace je poskládána z jednotlivých dílčích motivů. Každý jednotlivý motiv 

je charakterizován intenzitou a dobou trvání, po kterou ovlivňuje chování. Výsledná motivace 

je poté součtem všech dílčích motivů, které jsou v dané chvíli aktuální.  

Obecně základním zdrojem motivace jsou potřeby člověka, jakožto projevy nedostatku 

něčeho důležitého. Rozlišujeme potřeby primární, které zajišťují fyzické přežití jedince 

a potřeby sekundární, kde jde spíše o psychické nedostatky, jako pocit nedostatku lásky, 

zázemí apod. Napětí, kterým se potřeba projevuje, je redukováno dosažením cíle, dostavuje se 

pocit uspokojení. [4] 

3.2.4  Role spotřebitele a zákazníka v našem životě 

Roli jak spotřebitele, tak zákazníka hrajeme v průběhu života všichni. Začíná již 

od kolébky a končí věcmi posledními, které už za nás vyřizují jiní. A to je i příklad 

pro nalezení rozdílů mezi spotřebitelem a zákazníkem. Spotřebitel je pojem obecnější, který 

zahrnuje vše, co spotřebováváme, tedy i to, co sami nenakupujeme. Zákazník je jednoduše 

řečeno ten, kdo zboží objednává, nakupuje a především platí.  

Člověk se ve vztahu ke zboží může vyskytovat v pěti základních rolích, jako iniciátor, 

ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel. Tyto jednotlivé role mohou být různě 
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rozděleny mezi členy rodiny, nebo mohou být zastoupeny všechny jednou osobou. Záleží na 

tom, o jaké zboží jde, kdo má kontrolu nad penězi, kdo má hlavní slovo v estetických 

hodnotách, pro koho jsou předměty kupovány apod. Způsob nákupu je ovlivněn i tím, jaké je 

základní orientace každého jedince, každé rodiny a jejich životním stylem. To určuje priority 

při investování peněz a způsobu života. [5] 

Člověk v roli spotřebitele i zákazníka by se měl ve svých oblastech spotřeby alespoň 

částečně orientovat. 

3.3 Faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování 

3.3.1 Systém hodnot z hlediska spotřebního chování1 

Hodnota peněz: lidé, kteří se ve spotřebě orientují na „výhodné“ nákupy, vyhledávají 

slevy, zajímají se o to, kde se v obchodní síti tentýž výrobek prodává za nejnižší cenu, jsou 

spořiví, hospodární, obměnu výrobků starých za nové provádějí, až když je výrobek 

nepoužitelný a neopravitelný, ušetřené peníze se snaží výhodně a zároveň bezpečně 

investovat. 

Hodnota času: ve spotřebě se projevuje orientací na výrobky, které šetří čas, 

racionalizací nákupů tak, aby zabraly co nejméně času, a tato tendence je doprovázena 

ochotou za úsporu času i zaplatit. 

Hodnota odlišení se, výjimečnosti: ve spotřebním chování člověka se projevuje 

zaměřením na výrobky v nejvyšší cenové úrovni, vyrobené na zakázku, případně dodatečně 

obohacené o prvky jedinečnosti. 

Hodnota zdraví: usměrňuje chování spotřebitelů směrem k výrobkům, které jsou 

z tohoto hlediska aktuálně považované za vhodné, doporučené, řídí se složením výrobků 

a jejich vybavením, které nemá nežádoucí účinky na zdraví a je při užívání bezpečné. 

                                                 

1 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 296 s. ISBN 80-

247-2196-5. 
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Hodnota lásky a z ní vyplývající potřeba dělat druhým lidem radost: má také své 

výrazné dopady na spotřebu – projevuje se v nakupování dárků, které mají vyjádřit vztah 

darujícího k obdarovanému, v preferování toho, co mají členové rodiny rádi, čím je možné je 

potěšit. Patří sem i pořádání večírků a příprava pohoštění pro návštěvy. 

Hodnota technické vyspělosti: vede k orientaci na trhu směrem k tomu 

nejprogresivnějšímu, k urychlování spotřeby a výměně starších výrobků za nové, dokonalejší. 

Hodnota ochrany životního prostředí: ovlivňuje především preferenci výrobků, které 

přímo neohrožují životní prostředí, jsou ve vratných, případně recyklovatelných obalech. 

Hodnota ochrany práv zvířat: ve spotřebě vede k vegetariánství, k odmítání kožešin 

a kůže z divoce žijících zvířat a kosmetických a jiných výrobků testovaných na zvířatech. 

Hodnota konformity, neodlišování se: projevuje se nákupem toho, 

co se právě nosí – co není ani příliš zastaralé, ani příliš moderní, ale střízlivé, nijak 

nevzbuzuje pozornost u ostatních lidí. 

3.3.2 Sociální okolí  

Část našeho spotřebního chování je sociálně podmíněna, což znamená, že je ovlivněna 

jinými lidmi. Některé způsoby chování spotřebitelů lze interpretovat pouze v souvislosti 

se skupinovými vlivy. Každého spotřebitele je možno zařadit do nějaké sociální skupiny. 

Jako hlavní druhy sociálních skupin jsou uváděny skupiny primární a skupiny sekundární.  

Primární skupina je tvořena rodinou, okruhem přátel nebo např. sousedy. Pro primární 

skupiny je typická soudržnost a důvěrnost, jsou neformálního rázu a dochází zde často 

ke kontaktům. Zvláště rodina hraje při nákupních rozhodování podstatnou roli, 

záleží ale na tom, v jaké fázi životního cyklu se rodina zrovna nachází.  

Sekundární skupiny jsou převážně poměrně velké. Může se jednat o různá společenská 

hnutí, politické strany, náboženská společenství, odbory, firmy atd. Z marketingového 

hlediska je sekundární skupinou sociální třída. V těchto skupinách jsou kontakty spíše 

formální a nedochází k nim tak často jako v prvním případě. [4] 



12 

 

3.4  Výzkum spokojenosti zákazníků 

 Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se zaměřuje na získávání informací, 

které vypovídají o tom, jak je zákazník s našimi produkty či službami spokojen. Spokojenost, 

jak jsem již psala výše, může být definována jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho 

potřeb a přání. Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím. 

Cílem marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků je zjistit názory zákazníků 

na rozdílné problémy. Zjištění, jak je podnik vnímán ze strany svých zákazníků pomůže určit, 

v kterých směrech je nutné zapracovat na zlepšení. [6] 

3.4.1 Význam výzkumu spokojenosti zákazníků 

Situace na trhu vypadá na první pohled, jako by všechny firmy chtěly uspokojit svého 

zákazníka. Význam výzkumu spokojenosti zákazníka spočívá v tom, že spokojený zákazník 

se vrací, kupuje pravidelně nebo více, podává reference o svých zkušenostech dalším 

potencionálním zákazníkům a je i ochoten tolerovat vyšší cenu v případě, že firmě 

nebo značce věří. Spokojenost znamená loajalitu a s ní spojené stabilní tržby. [6] 

 „Statistiky naznačují, že cena uchování si zákazníka je desetinová v porovnání s jeho 

získáním. Proto, když zákazníka už máme, měli bychom se snažit si ho udržet.“ [7] V dané 

etapě rozvoje trhu a s ní spojeného vývoje úrovně marketingového řízení nabývá tedy 

hodnocení spokojenosti zákazníka stále většího významu.  

„Fakta z výzkumů o chování spokojených zákazníků jsou následující. Pouze 4% 

zákazníků si postěžuje, zbytek odchází. Devět z deseti nespokojených zákazníků to řekne 

ve svém okolí (spokojení pouze čtyři). Náklady na získání nového zákazníka jsou zhruba 7x 

vyšší než na jeho udržení. Náklady na znovuzískání ztraceného zákazníka jsou 12x vyšší.“ [6] 

3.5 Metody měření spokojenosti 

Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování 

principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv 

efektivního systému managementu a přikazuje vytvořit takové informační kanály, kterými 
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budou do organizací soustavně přicházet informace o očekávaných potřebách a očekáváních 

zákazníků i o tom, jak tyto potřeby a očekávání dodavatelská organizace uspokojuje. [8] 

Metody měření spokojenosti zákazníků lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Mezi čtyři běžně používané metody měření patří2: 

• pouze-spokojenost 

• diferenční analýza 

• model důležitost-spokojenost 

• multiplikativní přístup 

3.5.1 Pouze-spokojenost 

„Pouze-spokojenost je průzkumová metoda spokojenosti zákazníka. Od respondentů 

žádá, aby vyznačili, jak dobře si organizace vede v řadě vlastností, na sedmibodové škále 

(běžná je i škála pětibodová), na níž jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm odpovídá 

naprostému nadšení. Průměrná skóre u každé vlastnosti se sečtou, přičemž položky 

s nejnižším hodnocením spokojenosti se pokládají za ty, které je třeba zlepšit.“  

3.5.2 Diferenční analýza 

„Diferenční analýza posunuje průzkum o krok dále tím, že u každého respondenta 

se počítají rozdíly mezi skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Bodové hodnocení 

důležitosti je měřeno na škále, tentokrát však jedna odpovídá zcela nedůležitému a sedm 

odpovídá velice důležitému. Vlastnosti s největšími rozdíly je třeba zlepšit. Jednotlivé 

vlastnosti by se měly seřadit podle důležitosti a metodou stanovení priorit by tedy neměl být 

                                                 
2 FONTENOTOVÁ, Gwen; HENKEOVÁ, Lucy; CARSON, Kerry. Jednejte ke spokojenosti 

zákazníka. Převzato z časopisu Quality Progress s laskavým svolením ASQ, červenec 2005, In: SVĚT 

KVALITY, č.1/2006. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.eiso.cz/digitalAssets/4053_Svet34-

40.pdf > 
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jen uvedený rozdíl. Např. vlastnost s hodnocením důležitosti 6.2, hodnocením spokojenosti 

5.0 a rozdílem 1.2 by měla získat vyšší akční prioritu než vlastnost se stejným rozdílem, avšak 

s hodnocením důležitosti 4.5 a hodnocením spokojenosti 3.3. Vlastnosti se stejným 

nebo podobným rozdílem nemusejí být pro zákazníky stejně důležité a nebudou mít na jejich 

spokojenost stejný dopad. Jsou-li rozdílové hodnoty u jednotlivých vlastností stejné 

nebo blízké, měly by být přednostně řešeny vlastnosti s vyšší důležitostí.“  

3.5.3 Důležitost-spokojenost 

„Model důležitost-spokojenost (D-S) podobně jako diferenční analýza využívá model 

D-S kvadrantovou mapu k označení oblastí vyžadujících zlepšení srovnáním úrovní 

spokojenosti a důležitosti u různých měřených vlastností. Zdůrazňuje význam znalosti 

vlastností, které pokládají zákazníci za nejdůležitější, vedle těch, v nichž organizace dosahuje 

špatných výsledků. Model D-S zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností. Akční priority 

se určují grafickým znázorněním, přičemž nejvyšší akční prioritu získávají položky s vysokou 

důležitostí a nízkou spokojeností. Cílem je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 

„zlepšit“ (viz obrázek). Jestliže se v tomto kvadrantu nachází více vlastností a společnost 

nemá prostředky k tomu, aby je zlepšila všechny, měla by vlastnosti seřadit podle priority tím, 

že se zaměří na vlastnosti s vyšším stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti.“  

Obr. č. 1: D-S model, zdroj: [9]  
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3.5.4 Multiplikativní p řístup 

„Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnou a vylučuje tvrzení, 

že důležitost je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti podniku. Z rozdílu 

mezi nejvyšším možným hodnocením spokojenosti („naprosto nadšený“) a zákazníkovým 

vnímáním výkonnosti podniku (hodnocením spokojenosti) se vypočítá skóre nespokojenosti. 

Skóre nespokojenosti se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží 

k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení. Platí, že vlastnosti by měly být seřazeny podle 

důležitosti, aby bylo možné určit, která z nich má akční prioritu.“ [9] 
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4 METODIKA SB ĚRU DAT 

V této kapitole se budu věnovat datům potřebným k mému výzkumu a také postupu 

při jejich sběru. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému, cíle a plánu výzkumu 

Problém 

Atria Fit Club vznikl před pouhým půlrokem a je tedy ve fázi prvotního rozvoje. 

Pomalu si získává stálou klientelu a buduje si místo na trhu. Vedení klubu proto zajímá, jak se 

jejich klientům v klubu líbí či nelíbí, co by chtěli změnit, popř. jestli nemají nějaké 

připomínky či nápady pro další rozvoj fitcentra a zajištění ještě lepších služeb. V současnosti 

se navíc zavádí nový objednací systém, kdy se klienti mohou objednat ke své lektorce jak 

na recepci, tak osobně jí po telefonu. 

Cíle 

Hlavním cílem mého výzkumu je tedy zjistit spokojenost či nespokojenost klientů 

s celkovým chodem a službami klubu (zaměřeno především na spinning). Na základě analýzy 

získaných výsledků bych pak ráda předala vedení Atria Fit Clubu určité návrhy a doporučení 

ke zvýšení spokojenosti stávajících klientů, získání nových klientů a k celkovému rozvoji 

klubu. 

Jako vedlejší cíl jsem si zvolila zjistit přínos nového objednacího systému a také 

zhodnotit prodej sportovních doplňků stravy a ostatního občerstvení na recepci. 

Plán výzkumu 

Za základní soubor výzkumu jsem si zvolila celkovou klientelu Atria Fit Clubu, 

odhadem se jedná o sto lidí. Výběrový soubor bude tvořen klienty, kteří klub navštíví v době 

provádění výzkumu, jedná se tudíž o nereprezentativní techniku výběru – techniku vhodné 

příležitosti. Respondenti budou oslovováni přímo v prostorách Atria Fit Clubu. Výběrový 

soubor bude tvořit 70 respondentů navštěvujících toto fitcentrum. 
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Hlavním zdrojem údajů  pro můj výzkum se stanou primární data, která získám 

z písemného dotazování a z následné analýzy dat z vyplněných dotazníků. Další potřebné 

údaje pak získám z dat sekundárních, a to z internetu, časopisů, statistik a odborné literatury. 

Pro sběr primárních dat bude použita metoda osobního dotazování. Nástrojem 

dotazování je dotazník (viz příloha č. 3) obsahující celkem 24 otázek, z nichž 11 otázek 

je uzavřených, 9 polootevřených, 1 otevřená a zbylé 3 jsou otázky identifikační. 

Mezi otázkami se samozřejmě objevila i otázka využívající systému hodnocení škály. 

Při tvorbě dotazníku jsem se snažila postupovat logicky u sledu otázek a také nepoužívat 

nejasné, sugestivní či špatně formulované otázky.  

Harmonogram výzkumu 

Výzkum bude realizován na přelomu ledna a února 2009, podrobný soupis všech 

činností, které dále souvisejí s mým výzkumem, je uveden níže. 

Tab. č. 1: Harmonogram 

Časový interval Činnost 

3. 1. – 4. 1. Definice problému a stanovení cílů práce 

5. 1. – 8. 1. Zpracování metodiky výzkumu 

9. 1. – 11. 1. Tvorba dotazníku 

12. 1. – 15. 1. Provedení pilotáže, konečná úprava dotazníku 

26. 1. – 15. 2. Sběr primárních dat 

23. 2. – 28. 2. Zpracování údajů 

2. 3. – 15. 3.  Vyhodnocení údajů 

16. 3. – 30. 3. Tvorba návrhů a doporučení 
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Stanovení hypotéz 

Hypotéza č. 1  

Alespoň 75% dotazovaných klientů je spokojeno se současnými službami, tudíž 

služby jsou průměrně hodnoceny nejhůře známkou 2. 

Hypotéza č. 2 

Více než 50% dotazovaných považuje nový rezervační systém za lepší než předchozí. 

Hypotéza č. 3 

Alespoň třetina všech dotazovaných si již zakoupila občerstvení na recepci. 

 

Tyto stanovené hypotézy potvrdím nebo vyvrátím v kapitole č. 5. 

4.2 Realizační fáze 

Realizační fázi jsem započala provedením pilotáže, která se uskutečnila přímo v Atria 

Fit Clubu. Dotazník jsem předložila čtyřem lektorkám a slečně na recepci. Všechny jej 

zhodnotily jako bezproblémový a slíbily mi, že na něj budou upozorňovat klienty s žádostí 

o jeho vyplnění. 

4.2.1 Sběr dat 

Samotný marketingový výzkum byl proveden přesně podle dříve uvedeného plánu 

v přípravné fázi.  

Nástrojem sběru byl již dříve zmíněný dotazník, který se ve výsledku skládal ze čtyř 

stran formátu A4 (umístěn v příloze č. 3). Na začátek každého dotazníku jsem připojila krátký 

úvod, ve kterém je uveden účel, za jakým dotazník vznikl, drobné pokyny pro vyplňování 

a samozřejmě také poděkování za spolupráci. Dotazníky jsem sama kompletovala, takže jsem 

tak mohla dohlížet nad jejich úplností či případnými chybami vzniklými tiskem.  
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Dotazníky jsem klientům nechala k dispozici po dobu tří týdnů, během níž jsem téměř 

bez problémů sesbírala dostatečný počet odpovědí. Věřím, že sběr byl úspěšný i díky práci 

lektorek, které vždy na konci hodiny klienty na dotazník upozornily a většina se tak okamžitě 

pustila do vyplňování. Všechny dotazníky byly po formální stránce vyplněny správně, 

nemusela jsem tedy žádný z nich vyloučit. Obsažená data jsem zpracovávala pomocí aplikace 

MS Excel, kde jsem si vytvořila datovou matici, z které jsem pak dále zjišťovala především 

absolutní a relativní četnosti. Pomocí aritmetického průměru známek, kterými hodnotili 

klienti určité atributy ve fitcentru, jsem pak vyhodnocovala jejich spokojenost. Výsledky jsou 

také vypracovány v podobě tabulek či grafů. Na základě všech těchto informací jsem následně 

přistoupila k vyhodnocení hypotéz. 

Při realizaci samotného výzkumu jsem se obávala pouze jedné věci – nedostatku 

klientů. Je známo, že většina klientely různých sportovních center je tvořena stálými klienty, 

kteří mohou činit i 75% všech návštěvníků. Bála jsem se tedy, že jakmile mi tato většina 

dotazníky vyplní, zbytek respondentů budu nacházet velice těžko. Naštěstí opak byl pravdou 

a potřebný počet odpovědí se mi přesto podařilo získat. Objevila jsem však nový problém 

v nedostatku klientů z řad mužů. Toto fitcentrum navštěvují s výraznou převahou ženy a proto 

i dotazníky byly vyplňovány převážně pouze ženami. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDK Ů VÝZKUMU 

V této části bakalářské práce vyhodnotím otázky z dotazníku, výsledky pak použiju 

na vyhodnocení samotných hypotéz.  

Výsledná data z realizovaného marketingového výzkumu se pokusím přiblížit 

a vysvětlit, dále provedu analýzu primárních dat tak, abych z ní pak mohla vycházet 

v následující kapitole, která se bude týkat návrhů a doporučení. Níže uvedené grafy jsou 

výsledkem mého vlastního zpracování, část zpracovaných výsledků zařadím mezi přílohy. 

5.1 Vyhodnocení identifikačních údajů 

5.1.1 Pohlaví 

Ze 70 respondentů na dotazník odpovědělo 64 žen a pouze 6 mužů, v procentuálním 

vyjádření je to 91,4% žen a 8,6% mužů.  

Graf 1: Podíl žen a mužů odpovídajících na dotazník 
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5.1.2 Věk 

Z hlediska věkového rozložení klientů, nejvíce respondentů spadá do skupiny 

„do 25 let“, což činí 41,4%, dále pak „26 až 35 let“ (32,9%), za ní následuje skupina 

„36 až 45 let“ s 20% a nejméně zastoupená je skupina „45 let a výše“ s 5,7%. 

Graf 2: Věkové rozložení respondentů 

 

5.1.3 Příjmová skupina 

Při rozdělení klientů z hlediska příjmových skupin se 42,9% dotázaných zařadilo 

do skupiny „do 10 000 Kč“. Řada respondentů k tomuto údaji také připsala, že jsou studenti, 

což bylo patrné již podle odpovědí na otázku týkající se věku. Druhou skupinu, tedy příjem 

„10 001 – 15 000 Kč“, označilo 37,1% procent respondentů. Dalších 10% dotazovaných 

se rozdělilo mezi skupiny „15 001 – 25 000 Kč“ a „25 001 Kč a výše“. Zbylých 10% 

respondentů na tuto otázku neodpovědělo.  
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Graf 3: Rozdělení respondentů podle příjmových skupin 

 

5.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

5.2.1 Pravidelnost využívání služeb fitcentra 

Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 70 klientů Atria Fit Clubu, vyplývá, že největší 

procento z nich, 72,9% respondentů, navštěvuje toto fitcentrum jedenkrát až třikrát týdně. 

Následuje 20% klientů, kteří Atria Fit Club navštěvují pouze příležitostně, dále pak 4,3% 

klientů chodí třikrát týdně a častěji a zbylá necelá 3% přicházejí méně než jedenkrát týdně. 

Graf 4: Pravidelnost využívání služeb fitcentra 
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5.2.2 Návštěvnost jiných fitness center 

Na otázku, zda klienti navštěvují ještě i jiná fitcentra než Atria Fit Club, odpovědělo 

záporně celých 80% dotazovaných, zbylých 20% kladně. Z tohoto výsledku se dá usuzovat, 

že velký počet klientů bydlí přímo v Kravařích či ve velmi blízkém okolí a vyhovuje jim fakt, 

že mají možnost sportovat v místě bydliště a nepotřebují jezdit jinam, což je pro klub velkou 

výhodou. 

Mezi uvedená ostatní navštěvovaná sportoviště patří Buly Aréna Kravaře s 35,7% 

odpovědí a poté Spinning Bolatice, Body Perfekt Studio Hlučín a ostatní fitcentra, která 

obdržela shodně po 14,3%. 21,4% respondentů do dotazníku uvedlo, že sice navštěvují i jiné 

kluby, neuvedlo však místo. 

Graf 5: Jiná navštěvovaná sportoviště 

 

5.2.3 Faktor, podle kterého si klienti vybírají hodinu 

Na otázku „Podle čeho si vybíráte hodinu?“, kde mohlo být vybráno více odpovědí, 

respondenti uvedli, přesně jak jsem očekávala, že si hodinu nejčastěji vybírají podle lektorky 

(51,4% respondentů) a podle svého volného času (40,5% respondentů). Méně často 

se objevovala odpověď „podle přátel“ a to u 6,8% dotazovaných. Jeden respondent, 

což odpovídá 1,4% , si zvolil možnost „jiný“ a napsal, že si lekci vybírá podle hudby. 
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Graf 6: Faktor, podle kterého si klienti vybírají hodinu 

 

5.2.4 Možnost vyzkoušet více lektorek 

V této otázce jsem zjišťovala, zda klienti využili možnosti vyzkoušet více lektorek, 

aby si tak vybrali pro sebe tu nejvhodnější, či nikoliv. Drtivá většina dotázaných odpověděla 

kladně – více lektorek vyzkoušelo celých 71,4% respondentů. Zbylých 28,6% klientů 

odpovědělo záporně  

Graf 7: Možnost vyzkoušet více lektorek 
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Z 71,4% kladných odpovědí celých 50% respondentů uvedlo, že vyzkoušelo dvě 

lektorky. Pětina odpovědí obsahovala číslo 3 – 20% klientů již bylo na hodinách tří lektorek. 

6% dotazovaných vyzkoušelo čtyři lektorky. Bohužel, 24% respondentů sice uvedlo, že již 

vyzkoušelo více lektorek, neuvedlo však počet. Graf s počty vyzkoušených lektorek tak, jak je 

v dotazníku klienti uvedli, je zaznamenán v příloze č. 1.  

5.2.5 Spokojenost s jednotlivými atributy klubu 

V této otázce bylo respondentům dáno k hodnocení 5 atributů. Měli možnost tyto 

atributy oznámkovat jako ve škole, tedy na pětistupňové škále, kdy 1 byla nejlepší 

a 5 nejhorší. K dispozici měli také možnost „neumím posoudit“, protože klienti klubu, kteří 

spinning nenavštěvují, by některé atributy (jako např. kvalitu kol) nedokázali ohodnotit. 

Ze všech známek u jednotlivých položek jsem pak vypracovala aritmetický průměr. Čím nižší 

tedy byla hodnota u zvoleného atributu, tím lépe u klientů obstál. Jednalo se o tyto atributy: 

celkové prostředí klubu, úroveň vedení hodiny, kvalita kol, prostornost a čistota šatny 

a příjemnost obsluhy na recepci. 

Nejvyšší míra spokojenosti byla zjištěna u úrovně vedení hodiny, kde vyšla hodnota 

aritmetického průměru 1,04. Na druhém místě pak byli respondenti spokojeni s kvalitou kol, 

která obdržela průměrnou známku 1,1. U tohoto jediného atributu, jak jsem předpokládala, 

jsem také v necelých 3% odpovědí zaznamenala možnost „neumím posoudit“. Třetí místo 

„obdržela“ příjemnost obsluhy na recepci (průměrná známka 1,22). Podle mého názoru tento 

výsledek zapříčil dočasný výpadek jedné ze stálých obsluh recepce, která musela být na čas 

nahrazena nezkušenou suplující náhradou. Díky tomu si řada klientů stěžovala na horší servis, 

špatnou komunikaci a neznalost místních poměrů. V současné době je vše opět v pořádku, 

bohužel se tento výkyv stihl objevit v dotaznících.  

Na předposledním místě se umístilo celkové prostředí klubu s průměrnou známkou 

1,41. Tato známka vedení klubu pravděpodobně trochu překvapí, na druhou stranu ale ví, 

kde jsou ještě nedostatky. Více se tomuto atributu budu věnovat v další kapitole. 

Na posledním místě se umístila prostornost a čistota šaten. Výsledná známka 1,55 není 

zase až tak špatná, spíše jde o to, že tato položka byla hodnocena nejhůře. Důvody jsou hned 

dva. Co se čistoty šaten týče, řada klientů stále ještě nevnímá „čistou zónu“, tedy místo, kde si 
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má odložit obuv. Díky tomu, že nosí obuv přímo do šatny a to ještě v zimním období, šatnu 

značně znečišťuje a personál nestačí uklízet. Prostornost šaten je věc druhá. Bohužel Atria Fit 

Club vznikl v již hotových prostorách, a proto si velikost šatny nemohl určit sám. Největší 

problém nastává při výměně klientů, kdy jedni končí a druzí začínají. Pak je šatna opravdu 

malá. Naštěstí se klientky dokážou domluvit. Spousta z nich chodí dříve, takže se převléknou 

ještě před koncem předchozí lekce, po lekci zase část žen počká, až se prostor šatny trochu 

vyprázdní. Na okraj bych jen podotkla, že muži mají šatnu zvlášť a díky jejich malému počtu 

mají vždy dostatek místa.  

Graf 8: Spokojenost s jednotlivými atributy 

 

5.2.6 Využití ostatních služeb fitcentra, druhy využívaných ostatních služeb 

Jak už jsem se zmiňovala v kapitole o metodice výzkumu, celý tento výzkum je 

zaměřený především na klienty chodící na spinning. Dotazníky však mohli vyplňovat všichni 

klienti klubu. V této otázce jsem tedy zjišťovala, zda respondenti využívají i jiných služeb 

klubu než jen spinning, popř. jestli vůbec spinning navštěvují. Na tuto otázku pak následuje 

otázka, kde respondenti měli označit všechny jimi využívané služby. 

Drtivá většina odpovědí byla záporná. Že žádnou jinou službu nevyužívají, 

odpovědělo 95,7% dotazovaných. Zbylé 4,3% klientů kromě spinningu navštěvuje ještě jiné 
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služby – všichni se shodli na návštěvách břišních tanců. Díky této otázce jsem navíc zjistila, 

že dotazníky vyplňovali zásadně klienti využívající přinejmenším lekcí spinningu. 

Graf 9: Využití ostatních služeb fitcentra 

 

5.2.7 Vlastnictví permanentky 

Vlastníkem permanentky je většina klientů – permanentku má 54,3% respondentů. 

21,4% dotazovaných permanentku ještě nemá, ale hodlá si ji zakoupit, stejný počet 

respondentů, tedy 21,4%, ji také nemá, ale kupovat si ji nehodlá. Necelá 3% dotazovaných 

na otázku neodpověděla. 

Graf 10: Vlastnictví permanentky 
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5.2.8 Odpovídající cena jedné hodiny 

Na otázku, zda klientům připadá cena jedné hodiny odpovídající, „ano“ odpovědělo 

70% respondentů. Neodpovídající se cena zdála 17,1% klientům. Kolik by podle nich jedna 

lekce měla stát, jsem zobrazila v grafu č. 12. Cenu nedokáže posoudit zbylých necelých 13% 

klientů. Graf s rozdělením spokojenosti klientů s cenou podle příjmových skupin je umístěn 

v příloze č. 2. 

Graf 11: Odpovídající cena jedné hodiny 

 

Mezi odpovědmi na adekvátní cenu jedné lekce se v 8,3% případů objevila částka 

30Kč, stejné procento respondentů udalo částku 40Kč. Shodně odpověděla čtvrtina klientů, 

že by hodina měla stát 50Kč, druhá čtvrtina volila částku 60Kč. Poslední dvě skupiny 

odpověděly opět shodně – 16,7% procent odpovídajících navrhla cenu 50 až 60Kč za vstup 

pro studenty, zbylých 16,7% by bylo pro permanentku ve stylu „za 20 lekcí 1600Kč plus 

k tomu 3 lekce zdarma“, tudíž zde by cena jedné hodiny vycházela zhruba na 70Kč.  

Hodina spinningu v Atria Fit Clubu stojí 80Kč, pro studenty je to 65Kč. 

Pokud si klient zakoupí permanentku, cena se automaticky sníží. Za 10 lekcí zaplatí 750Kč 

(student 600Kč), za 20 lekcí 1400Kč (1100Kč), 40 lekcí stojí 2600Kč (2000Kč). V porovnání 

s cenami lekcí v okolních klubech, je Atria Fit Club na srovnatelné úrovni, dá se říci, že je 
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„levnější“ než nejbližší Spinning Bolatice. Ceny navrhované klienty (především 30 až 50Kč) 

za jednu hodinu jsou nereálné, klub by tak nedosahoval zisku. 

Graf 12: Ceny lekce navrhované klienty 

 

5.2.9 Změna v rezervačním systému 

V této otázce jsem zjišťovala, zda klienti již zaznamenali změnu v rezervačním 

systému. Nový rezervační systém je v provozu od počátku letošního roku, překvapivě si jej 

povšimlo pouze 54,3% respondentů. Zbylých 45,7% dotazovaných nový systém 

nezaznamenalo. 

Graf 13: Změna v rezervačním systému 
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5.2.10 Spokojenost s novým rezervačním systémem 

Ti z dotazovaných, kteří odpověděli kladně na předchozí otázku, zde vyjadřovali, zda 

jim nový způsob rezervací připadá lepší než předchozí. Nový systém se více líbí 57,9% 

dotazovaných. Mezi nejčastější důvody patří to, že je systém přesnější, lidé se mohou 

domlouvat přímo se svou lektorkou, ale zároveň mohou stále volat i na recepci, lektorka má 

větší přehled o volných místech a v rezervacích je méně zmatků. Přednost dřívějšímu způsobu 

by dalo 5,3% klientů. Změnu v rezervacích nedokáže posoudit 36,8% dotazovaných. 

Graf 14: Spokojenost s novým rezervačním systémem 

 

5.2.11 Využití možnosti domluvit se přímo s vybranou lektorkou 

Na tuto otázku také odpovídali pouze ti respondenti, kteří již zaznamenali změnu 

v rezervačním systému. Jen pro připomenutí dodávám, že změna se týká především 

komunikace mezi klubem a klienty. Nový systém umožňuje klientům volat přímo „své“ 

lektorce a domlouvat si u ní rezervace na její hodiny, zároveň jim lektorka může sdělit, kolik 

má ještě volných míst atd. Možnosti domluvit se se svou lektorkou využilo 73,7% 

respondentů, zbylých 26,3% této možnosti ještě nevyužilo. 
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Graf 15: Využití možnosti domluvit se přímo s vybranou lektorkou 

 

5.2.12 Spokojenost se sestavením hodiny 

Jedna spinningová lekce v Atria Fit Clubu se skládá ze tří částí. Nejprve se jede 

na kole, pak následuje posilování a v závěru hodiny se uvolňují a protahují svaly, to vše 

v poměru 35min : 15min : 5min. Takto sestavená hodina vyhovuje téměř všem – 97,1% 

respondentům. Nespokojená jsou necelá 3% klientů, která ale neuvedla svůj důvod. 

Graf 16: Spokojenost se sestavením hodiny 
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5.2.13 Přání klientů ohledně sestavení lekce 

V této otázce dostali respondenti možnost vyjádřit, jak by si přáli, aby podle nich 

skladba hodiny vypadala. Drtivá většina dotazovaných (74,3%) odpověděla, že jim hodina 

vyhovuje tak jak je a nic přidávat nepotřebují. Déle jezdit by uvítalo 8,6% respondentů. 

Pro více posilování se vyslovilo 15,7% klientů. Méně než 2% respondentů by přidala na závěr 

hodiny více uvolňování. Nikdo z dotazovaných nepřišel s jiným návrhem. 

Graf 17: Přání klientů ohledně sestavení lekce 

 

5.2.14 Spokojenost se současným rozvrhem 

V této otázce nastala téměř jednohlasná shoda všech dotazovaných. Se současným 

rozvrhem je spokojeno 98,6% klientů. Záporných 1,4% respondentů, což odpovídá jednomu 

odevzdanému dotazníku, by uvítalo otevření hodiny v sobotu odpoledne. Tato hodina je 

klientům běžně k dispozici, vzhledem k nízkému zájmu o ni není ale příliš často 

uskutečňována. 
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Graf 18: Spokojenost se současným rozvrhem 

 

5.2.15 Otevření hodiny v čase, který není v rozvrhu 

Respondenti dostali možnost sdělit v dotazníku čas, kdy by si případně přáli otevřít 

další lekce. Více než 90% dotazovaných odpovědělo, že žádnou další hodinu otevírat 

nepotřebuje, tudíž jsou se stávajícím počtem hodin za týden spokojeni. Zbylá menšina (8,6%) 

by otevření nových hodin přivítala. Mezi jejich návrhy patřilo nejčastěji otevření lekcí 

o víkendu, popř. přímo v neděli. 

Graf 19: Otevření hodiny v čase, který není v rozvrhu 
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5.2.16 Hlídání dětí během lekce 

Vedení fitcentra zvažuje, že by klientům bylo v určitý den a hodinu k dispozici hlídání 

dětí během lekce. Proto jsem tuto otázku zařadila do svého dotazníku. Necelých 25% 

respondentů by hlídání přivítalo. Proti se vyslovil přibližně stejný počet dotazovaných jako 

pro, a to 25,7%. Nejvíce klientů si ovšem vybralo možnost třetí, což znamenalo, že nemají 

děti, takže tuto možnost nedokážou posoudit.  

Graf 20: Hlídání dětí během lekce 

 

5.2.17 Spokojenost s provozem recepce 

Zde jsem zjišťovala, zda jsou klienti spokojeni s chodem a s obsluhou na recepci. 

Podle mého názoru je v každém podobném zařízení správně vedená recepce v podstatě 

základ. Je to první věc, kterou klient navštíví a pokud se tam nesetká se vstřícností 

a přehledností, příště si může vybrat raději jiné fitcentrum. Není totiž nic nepříjemnějšího než 

špatně zapsaná či chybějící rezervace. Proto jsem doufala, že recepce v Atria Fit Clubu bude 

patřit k těm dobrým a naštěstí jsem se nemýlila. Téměř všechny odpovědi na tuto otázku byly 

kladné – spokojeno je 97,1% respondentů. Naopak nespokojená jsou necelá 3% 

dotazovaných, která ale neudala důvod. 
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Graf 21: Spokojenost s provozem recepce 

 

5.2.18 Nákup výrobků na recepci 

Součástí poskytovaných služeb recepce je i prodej výrobků zákazníkům. Jedná se 

o minerálky, čaje a především různé sportovní doplňky stravy, jako např. iontové nápoje, 

stimulanty apod. Na otázku, zda si klient kupuje výrobky, které jsou mu na recepci 

k dispozici, odpovědělo ano 44,3% klientů. Větší část respondentů odpověděla, že si výrobky 

nekupuje. Jejich nejčastější důvody jsou uvedeny v grafu č. 23. 

Graf 22: Nákup výrobků na recepci 
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Mezi nejčastěji uvedené důvody, proč si klienti nekupují výrobky prodávané 

na recepci, patří to, že si klienti nosí vlastní. K lekci nejčastěji potřebují pouze čistou vodu 

a tu si nosí z domu. Na druhém místě se umístil důvod, že o výrobcích nic nevědí. Tento 

důvod mi připadá poněkud překvapivý, vzhledem k tomu, že obsluha na recepci vždy ráda 

klientům ohledně produktů poradí, pokud ji o to požádají. Dalším důvodem je fakt, že si něco 

zakoupit klienty prostě nenapadlo. V neposlední řadě se objevily i důvody, že jsou výrobky 

příliš drahé či že je klientka v současné době kojící matka. Nadpoloviční většina respondentů 

uvedla, že si výrobky nekupuje, důvod však již nepřipojila. 

Graf 23: Důvody, proč si klienti nekupují výrobky na recepci 

 

5.2.19 Uvítání možnosti společných víkendových akcí 

Je známo, že různá fitness centra, pokud mají již dostatečnou stálou klientelu, pořádají 

pro své zákazníky společné akce typu víkendový sportovní pobyt v lázních či wellness 

centrech. Je to ideální příležitost, jak klienty mezi sebou ještě více seznámit a utužit tak pak 

kolektiv, který se většinou časem utvoří na určité lekci. Takovýto společný pobyt by přivítalo 

67,1% respondentů. Naopak, 8,6% klientů neprojevilo o tuto možnost zájem. Necelá čtvrtina 

respondentů (24,3%) o této možnosti zatím neuvažovala. 
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Graf 24: Uvítání možnosti společných víkendových akcí 

 

5.2.20 Návrhy klientů 

V tomto případě otevřené otázky měli respondenti možnost uvádět své návrhy 

možných změn vedoucích k jejich vyšší spokojenosti. Této možnosti využilo jen velmi málo 

klientů.  

Zapsány byly spíše pochvaly typu „je to tu fajn“, „jsem zcela spokojená“ či „nic mi tu 

nechybí“ nebo nesplnitelná přání „chtěla bych, aby sem chodili čistí, urostlí, krásní a moudří 

muži“. 

Jedinými výtkami klientů byl špatný provoz recepce, který se vztahoval k dočasné 

změně osazenstva, jak jsem již uváděla výše, a také chybějící větrák umístěný přímo v sále. 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

V kapitole č. 4 jsem si stanovila tři hypotézy, které nyní na základě výsledků analýzy 

dat potvrdím či vyvrátím. 
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Hypotéza č. 1  

Alespoň 75% dotazovaných klientů je spokojeno se současnými službami, tudíž 

služby jsou průměrně hodnoceny nejhůře známkou 2. 

Dát respondentům možnost oznámkovat služby ve fitcentru byl jeden z mých 

prvotních záměrů, vždyť zaměstnance nemůže zajímat nic více než spokojenost jejich klientů. 

Dotazovaní měli v otázce v kapitole 5.2.5 hodnotit různé atributy Atria Fit Clubu. Nejvyšší 

míra spokojenosti byla zjištěna u úrovně vedení hodiny, kde vyšla hodnota aritmetického 

průměru 1,04. Na druhém místě pak byli respondenti spokojeni s kvalitou kol, která obdržela 

průměrnou známku 1,1. Třetí místo „obdržela“ příjemnost obsluhy na recepci (průměrná 

známka 1,22). Na předposledním místě se umístilo celkové prostředí klubu s průměrnou 

známkou 1,41, poslední místo zůstalo na prostornost a čistotu šaten se známkou 1,55. 

Všechny tyto položky měly výslednou známku lepší než 2, tímto tedy potvrzuji první 

hypotézu.  

Hypotéza č. 2 

Více než 50% dotazovaných považuje nový rezervační systém za lepší než předchozí. 

O tom, že fitcentrum potřebuje změnu v rezervačním systému, nemluvilo vedení 

dlouho. Začalo se totiž objevovat větší množství stížností klientů, že se nemohou dovolat 

na číslo do recepce, či že je jejich rezervace napsaná jinak, než sami chtěli. Proto se zavedl 

nový rezervační systém, který měl tyto problémy odstranit. V kapitole 5.2.9. jsem zjišťovala, 

zda si klienti nového rezervačního systému již všimli. Překvapil mě poměrně nízký počet 

kladných odpovědí – změnu zaznamenala pouhá polovina respondentů (54,3%). 

Na spokojenost klientů se systémem jsem se ptala v kapitole další, tedy v 5.2.10. Nový 

způsob rezervací se (z 54,3% předchozích kladných odpovědí) líbí 57,9% dotazovaných, 

proto mohu tuto hypotézu potvrdit. 
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Hypotéza č. 3 

Alespoň třetina všech dotazovaných si již zakoupila občerstvení na recepci. 

Součástí poskytovaných služeb recepce je, jak jsem již psala výše, i prodej výrobků 

zákazníkům. Jedná se o minerálky, čaje a především různé sportovní doplňky stravy, jako 

např. iontové nápoje, stimulanty apod. Důvod, proč jsem si zvolila tuto hypotézu, je prostý. 

Já sama na recepci tyto produkty dodávám, na jejich prodeji mám tedy osobní zájem. 

Na otázku v kapitole č. 5.2.18, zda si klient kupuje výrobky, které jsou mu na recepci 

k dispozici, odpovědělo ano 44,3% klientů. Tato hypotéza se tedy také potvrdila. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V předcházející kapitole, kde jsem analyzovala výsledky získaných dat, jsem získala 

velké množství informací z mnou provedeného marketingového výzkumu. Nyní se budu 

snažit vybrat to podstatné, identifikovat tedy konkrétní problémy, jejich příčiny a pokusím 

se nalézt vhodné cesty k jejich řešení. 

Rozhodla jsem se nesnažit se vybrané problémy či nedokonalosti řadit do větších 

oblastí či celků, ale zaměřím se na každé jednotlivé téma zvlášť. 

6.1 Recepce 

Problémům na recepci, které se objevily v dotazníku, jsem se již věnovala v dřívější 

kapitole. Jednalo se o dočasnou neadekvátní náhradu za stálou obsluhu. Díky tomuto tahu 

vznikalo spoustu zmatků především v rezervacích, kdy klienti neměli své rezervace zapsané 

tak, jak požadovali, popř. je neměli vůbec, řada zákazníků si stěžovala na neochotu 

a nevhodné chování náhradnice či na neschopnost poskytnout jim odpovědi na jejich dotazy. 

Z vnitřních a zákazníkům neviditelných strastí mohu jmenovat nepořádek ve financích 

či špatně provedený úklid.  

Vedení klubu se snažilo dát tuto věc do pořádku a nevhodná náhradnice již ve fitcentru 

nepracuje. Za bar se vrátila původní slečna a ta má již všechny náležitosti své práce 

v pořádku, takže recepce funguje, jak má. Každopádně za sebe bych vedení poradila, 

že v případě, že bude chtít např. posílit personál recepce a přibrat novou slečnu, mělo by ji 

vybírat na základě osobního pohovoru a vhodnou kandidátku poté důkladně proškolit, 

aby k takovýmto zmatkům již nedocházelo. Neochotní lidé, kteří nestíhají nával klientů 

s jejich dotazy či přáními, nemají k tomuto sportu či k výrobkům, které se na recepci 

prodávají, alespoň nějaký vztah a nedokážou udržet pořádek jak ve financích, rezervačních 

listech či jen pořádek v prostorách klubu, nemají tuto práci vykonávat. 

6.2 Celkové prostředí klubu 

Celkové prostředí klubu se v případě hodnocení klienty oznámkováním umístilo 

na předposledním místě. Nejde tady ani tak o výslednou hodnotu známky, ale o pořadí tohoto 



41 

 

atributu. Z dotazníku nevyplývá, co se lidem na klubu nelíbí, ale jako pravidelný návštěvník 

si to dovedu představit. Podle mého názoru je prostředí ve fitcentru trochu nevýrazné. 

Samozřejmě, že klub funguje teprve chvíli a vedení nemohlo hned na začátku investovat 

do kompletní přestavby, ale i tak existuje pár možností, jak prostory vylepšit. 

Co se samotného sálu týče, moc věcí se vylepšit nedá. Na stěnách jsou umístěna zrcadla, tak 

jak mají být, na klienty svítí jak klasické světlo, tak podle potřeby či přání i světlo červené. 

Nedávno bylo také zakoupeno diskotékové světlo, takže po podlaze občas „lítají“ barevná 

světýlka. Hudební aparát je také v pořádku, bedny jsou rozmístěny rovnoměrně. Jedinou 

malou výtku bych měla k podlaze – na ní je umístěn ne moc vhodný koberec. Myslím si, že 

záměna za lino by byla vhodnější už díky úklidu. Na závěr bych ještě zvážila připomínku 

klientů, že by na zemi mohl být v době jízdy větrák. 

V předsálí, tedy v prostorách, kde klienti čekají na svou hodinu, by se dalo udělat 

daleko víc. Je tam umístěn jeden starší stůl s několika židlemi, dále jsou po stranách položeny 

podložky a činky. Já osobně bych se snažila toto nářadí lépe umístit – pořídila bych stojan 

na činky a snažila bych se vymyslet i lepší ukládání podložek. Stůl by nebylo špatné vyměnit 

za lepší či větší s větším počtem židlí. Vhodným doplňkem se může stát např. nafukovací 

křeslo, sedící pytel apod. Na prázdné stěny by se mohla umístit nástěnka s informacemi 

jak o provozních záležitostech (permanentky, rezervace, rozvrh…), tak také třeba vzor 

vhodného jídelníčku, informace o výrobcích z recepce (jelikož častým důvodem, že si je 

klienti nekupují, je nedostatek informací o nich), o zdravém životním stylu a nakonec také 

různé novinky, chystané změny apod. Takováto nástěnka je již sice umístěna u recepce, tam ji 

ale většina klientů přehlíží. Kromě nástěnky bych předsálí doplnila třeba vhodnými plakáty 

apod. 

Co se ostatních prostor týče, myslím si, že tam nejsou nějaké výraznější změny 

potřeba. 

6.3 Ostatní služby 

V Atria Fit Clubu fungují jednou týdně kromě hodin spinningu ještě také hodiny 

břišních tanců a Tai-Chi. Díky svému výzkumu jsem zjistila, že 95,7% všech dotazovaných 

nevyužívá kromě spinningu žádnou jinou z poskytovaných služeb. Navíc díky slečně 
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na recepci vím, Tai-Chi navštěvuje zhruba deset lidí a břišní tance kolem patnácti. Je to sice 

přibližně stejný počet jako na dvou lekcích spinningu, ale obě tyto služby zaberou více času 

než jedna lekce a navíc jsou umístěny v dobrém rozvrhovém čase, kde by se místo nich vešly 

další hodiny spinningu, což by při stávajícím vysokém zájmu klientů bylo daleko vhodnější 

a věřím, že i finančně výhodnější. Navíc dalším bodem pro upuštění od těchto služeb je fakt, 

že by se nemusela neustále posouvat kola tak jako teď, což by podle mě ocenil jak personál, 

který se s nimi musí tahat, tak i samotná kola, která všeobecně nesnáší přílišnou manipulaci. 

Já osobně bych tedy vedení klubu navrhovala zvážit zrušení těchto doprovodných služeb 

a zaměřit se čistě na provozování spinningu. 

6.4 Sestavení lekcí, hlídání dětí 

Lekce v Atria Fit Clubu se skládá ze tří částí, nejprve se jede na kole, pak následuje 

posilování a v závěru hodiny se uvolňují a protahují svaly, což vyhovuje naprosté většině 

klientů. Ovšem v otázce, kde mohli klienti navrhnout trvání těchto částí, 15,7% dotazovaných 

odpovědělo, že by uvítalo, kdyby mohli více posilovat. V současné době se posilování věnuje 

přibližně deset až patnáct minut a podle mého názoru není vhodné prodloužit tuto dobu na 

úkor jízdy či závěrečného protahování, proto bych vedení klubu navrhla, zda nechce 

popřemýšlet o otevření speciálních hodin, které budou zaměřeny především na posilovací 

část. Myslím si, že by to bylo nejen pro klienty, ale i pro samotné lektorky vítané zpestření. 

S otevíráním speciálních lekcí souvisí i další přání klientů a to hodiny spojené 

s hlídáním dětí. Vždyť celá čtvrtina dotazovaných, tj. polovina z těch, kteří uvedli, že mají 

děti, by tuto možnost uvítala. Pokud by se vedení pro tuto službu rozhodlo, muselo by 

nejdříve uskutečnit ještě jeden malý průzkum – zjistit, kdy si to maminky či tatínkové přejí, 

protože já jsem se této otázce ve svém výzkumu konkrétněji nezabývala. Osobně jsem ale 

ochotná tento dodatečný výzkum pro fitcentrum opět zrealizovat. Myslím si, že výdaje s touto 

službou spojené by byly nahrazeny zvýšeným zájmem této skupiny zákazníků o lekce a tím 

i dalším příjmem do pokladny. 
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6.5 Nákup výrobků na recepci 

Vzhledem k tomu, že většinu výrobků, které se na recepci prodávají, dodávám já, je 

toto doporučení určeno především pro mě samotnou. Jsem ráda, že se mi potvrdila hypotéza 

týkající se tohoto tématu (Alespoň třetina všech dotazovaných si již zakoupila občerstvení 

na recepci.), ale i tak si myslím, že by výsledek mohl být lepší. Z větší poloviny záporných 

odpovědí, tedy že si klienti výrobky nekupují, znamenalo 23,1% vlastní výrobky a 2,6% drahé 

ceny. S tímto stavem toho příliš nenadělám. Na druhou stranu, 12,8% respondentů výrobky 

nekupuje, protože o nich nic neví a dalších 7,7% vyzkoušet nějaký doplněk nenapadlo. Tyto 

dva důvody dají dohromady přibližně 20% klientů, u kterých by se nákup dal podpořit. Podle 

mého názoru bych se měla zaměřit na větší informovanost klientů a nejspíše i obsluhy recepce 

tak, aby věděli, k čemu jsou doplňky určené a jak jim mohou pomoc např. se zlepšováním 

kondice. Za úvahu by stály např. informační letáčky, či již výše zmíněná nástěnka v předsálí, 

s obsluhou recepce by bylo vhodné promluvit si osobně a vše jim ještě jednou podrobněji 

vysvětlit. 

6.6 Společné víkendové akce 

Mé poslední doporučení je podle mého názoru pro všechny příjemné. Je známo, 

že různá fitness centra, pokud mají již dostatečnou stálou klientelu, pořádají pro své 

zákazníky společné akce typu víkendový sportovní pobyt v lázních či wellness centrech. Je to 

ideální příležitost, jak klienty mezi sebou ještě více seznámit a utužit tak pak kolektiv, který 

se většinou časem utvoří na určité lekci. Z mého výzkumu spokojenosti zákazníků 

by takovýto společný pobyt přivítalo 67,1% respondentů, proto bych vedení doporučila 

pokusit se podobný pobyt zrealizovat. Samozřejmě je nejprve nutné vybrat si místo konání, 

zajistit či doporučit dopravu na místo, domluvit se, které z lektorek pojedou, zvážit náklady 

pro fitcentrum a konečnou cenu pro klienta, ale výsledek může být příjemný pro obě strany. 

Já sama jsem se ještě jako klient jednoho podobného výletu zúčastnila a mám na něj jen 

příjemné vzpomínky a vřele bych ho všem doporučovala. 

Vyčerpala jsem všechna témata, kterým jsem se chtěla na základě analýzy výsledků 

výzkumu v této kapitole věnovat. Nyní se vedení Atria Fit Clubu může snažit vyhovět alespoň 

některým z návrhů a připomínek klientů a poskytnout tak klientům ještě lepší služby. 
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7 ZÁVĚR 

Spokojenost zákazníků je jednou z nejpodstatnějších podmínek pro dlouhodobé 

úspěšné fungování firmy na trhu. Spokojený zákazník totiž umožňuje firmě zvyšovat zisk 

a podíl na trhu, rozšiřovat obchodní vztahy a budovat pozitivní image firmy. 

Cílem mé práce se tedy stalo měření spokojenosti zákazníků Atria Fit Clubu 

provedené na základě marketingového výzkumu a z analýzy získaných dat pak navrhnutí 

řešení případných nedostatků.  

V teoretické části jsem se zaměřila na definici spokojenosti zákazníka 

a na zákazníkovu osobnost a faktory, které ovlivňují jeho nákupní chování. Dále jsem se 

zabývala marketingovým výzkumem spokojenosti a jeho významem a v neposlední řadě také 

metodami měření spokojenosti zákazníků. 

Součástí praktické části bylo nejprve naplánování a poté provedení marketingového 

výzkumu na sedmdesáti klientech Atria Fit Clubu. Zjišťovala jsem postoj klientů k fitcentru, 

jejich spokojenost s nabízenými službami a dalšími aspekty plynoucími z provozu fitness 

centra a jejich další návrhy či připomínky. Na základě analýzy dat jsem zjišťovala silné 

či slabé stránky fitcentra a vypracovávala návrhy a případná řešení problémů, popř. další 

doporučení pro větší spokojenost klientů. 

Mezi mými návrhy a doporučeními se objevilo několik témat, u kterých jsem objevila 

drobné nedostatky nebo nalezla příležitost k realizaci. Největší potíže jsem zaznamenala 

u vedení recepce, kde je nutné si lépe volit a také vhodně zaškolit její obsluhu. Respondenti 

by také ocenili vylepšení celkového prostředí fitcentra, ke kterému patří i pořízení větráku 

přímo do sálu. Další výtkou se stala malá informovanost klientů o produktech prodávaných 

na recepci, tudíž zde by bylo vhodné zajistit klientům dostatek informací pomocí nástěnky, 

letáčků a obsluhy recepce, kterou je třeba důkladněji poučit. 

Jako vhodnou příležitost k realizaci jsem na základě vysokého zájmu dotazovaných 

označila zrušení ostatních doprovodných služeb a vytvoření dalších spinningových lekcí, 

s kterým souvisí i možnost otevření speciálních posilovacích lekcí a také lekcí spojených 
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s hlídáním dětí. Na závěr bych připomenula klienty vítané společné víkendové sportovní akce 

v lázních či wellness centrech. 

Já osobně jsem za tento výzkum moc ráda, protože jsem se jako lektorka dozvěděla, 

jak se lidem hodiny líbí, jestli jim něco nechybí a co by se dalo přidat, a jako dodavatel, že víc 

informací pro klienty znamená snad větší odbyt výrobků. Teď jen doufám, že provedený 

marketingový výzkum a uvedené návrhy a doporučení budou i pro Atria Fit Club přínosem 

a přispějí ke zvýšení spokojenosti jeho jak současných, tak případně i budoucích klientů.
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Příloha č. 3: Dotazník 

Dotazník 
V rámci bakalářské práce byl vytvořen dotazník, zaměřený na spokojenost Vás, našich zákazníků, se 
službami tohoto fitcentra. Chtěla bychom Vás proto požádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, 
který Vám zabere přibližně 10 minut. Tento dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje, které vyplníte, 
budou použity pouze pro účely zjištění spokojenosti zákazníků Atria Fit Clubu. Prosím Vás, abyste 
zakroužkovali jednu, Vámi vybranou odpověď, není-li uvedeno jinak. 

Děkuji Vám tímto za Váš čas a spolupráci, kterou velice oceňuji. 

     Petra Hartmannová 

1. Jak často využíváte služeb fitcentra? 
a) Příležitostně 
b) Méně než 1x týdně 
c) 1x až 3x týdně 
d) 3x týdně a častěji 
 

2. Navštěvujete i jiná fitcentra než toto? 
a) Ano (napište kde) ………………………………………………………………. 
b) Ne 
 

3. Podle čeho si vybíráte hodinu?  
a) Podle lektorky 
b) Podle toho, kdy mám čas 
c) Podle přátel 
d) Jiné………………………………………………………………………………. 
 

4. Vyzkoušeli jste více lektorek? 
a) Ano (napište počet) ………. 
b) Ne 
 

5. Ohodnoťte prosím známkou 1 až 5 (jako ve škole) tyto atributy: 
 

1  2  3  4  5      neumím posoudit 

Celkové prostředí klubu                    

Úroveň vedení hodiny             

Kvalita kol                    

Prostornost a čistota šatny                  

Příjemnost obsluhy na recepci                               
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6. Využíváte i jiných služeb fitcentra? 

a) Ano 

b) Ne (pokračujte otázkou č. 9) 

 

7. Které služby využíváte? 

a) Tanec bez hranic 

b) Tai-Chi 

c) Spinning 

d) Jiné……………………………………………………………………………… 

 

8. Vlastníte permanentku? 

a) Ano 

b) Ne, ale hodlám si ji koupit 

c) Ne a nehodlám si ji koupit 

 

9. Připadá Vám cena jedné hodiny odpovídající? 

a) Ano  

b) Ne (napište, kolik by podle Vás měla hodina stát)……………………………… 

c) Nevím, nedokážu posoudit 

 

10. Zaznamenali jste již změnu v rezervačním systému? 

a) Ano 

b) Ne (pokračujte otázkou č.14) 

 

11. Připadá Vám tento způsob rezervací lepší než původní? 

a) Ano (uveďte, prosím, důvod)………………………………………………….. 

b) Ne (uveďte, prosím, důvod) …………………………………………………… 

c) Nevím, nedokážu posoudit 

 

12. Využili jste již možnosti domluvit se přímo s Vámi vybranou lektorkou? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13. Vyhovuje Vám sestavení hodiny (kolo, posilování, uvolnění)? 

a) Ano 

b) Ne (uveďte, prosím, důvod) …………………………………………………… 
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14. V hodině bych si přál/a více (můžete zvolit více možností): 

a) Jet 

b) Posilovat 

c) Uvolňovat 

d) Ničeho, vyhovuje mi to tak, jak to je 

e) Jiné………………………………………………………………………………. 

 

15. Vyhovuje Vám současný rozvrh? 

a) Ano 

b) Ne (uveďte, prosím, důvod)……………………………………………………. 

 

16. Uvítali byste otevření hodiny v čase, který není v rozvrhu? 

a) Ano (napište kdy) ……………………………………………………………… 

b) Ne 

 

17. Přivítali byste v určitý den a hodinu hlídání dětí? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nemám děti, nedokážu posoudit 

 

18. Jste spokojeni s provozem recepce? 

a) Ano 

b) Ne (uveďte, prosím, důvod) ……………………................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

19. Kupujete si výrobky, které Vám jsou na recepci k dispozici? 

a) Ano 

b) Ne (uveďte, prosím, důvod) ……………………................................................. 

………………………………………………………………………………… 

20. Přivítali byste společné akce typu víkendový pobyt plný sportu např. v lázních, 

různých wellness centrech apod.? 

a) Ano  

b) Ne 

c) Neuvažoval/a jsem o tom 
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21. Místo pro Vaše návrhy, postřehy, připomínky: 

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

22. Pohlaví: 

 Muž 

 Žena  

 

23. Věk: 

 do 25 

 26 – 35 

 36 – 45 

 45 a výše 

 

24. Vaše příjmová skupina: 

 do 10 000 

 10 001 – 15 000 

 15 001 – 25 000 

 25 001 a výše 

To je vše, děkuji Vám za Váš čas a přeji příjemný den! 


