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1 ÚVOD 

 

Výkony sportovců a s tím spojené sportovní události dokážou vzbudit pozornost 

a nadšení u mnoha milionů lidí na stadionech, doma u televizních přijímačů, ale v dnešní 

době i na internetu. Pro životy většiny z nás mají sport a sportovní aktivity obrovský význam 

a stávají se neodmyslitelnou součástí našich životů. Na celém světě existuje přirozená 

poptávka a potřeba po možnostech sportovně-rekreačního vyžití obyvatel, a proto jsou do 

sportu vynakládány mnohamilionové částky.  

 

Sport je významný v několika oblastech, ať jde už o jeho zdravotní prospěšnost, nebo 

udržování tělesné kondice. Je součástí sféry volného času, a proto je brán jako vhodná forma 

zábavy. Sportovní aktivity nejsou jen o vítězství a výkonech, jde především o radost 

a uspokojení z pohybu, příjemné pocity únavy a s tím vším spojené posilování zdravotní 

kondice a psychické relaxace.  

 

Nejvýznamnějšími centry sportovně-rekreačního dění se stávají rozsáhlé sportovní 

areály. Jejich jedinečnost je dána především tím, že všechna sportoviště jsou umístěna v těsné 

blízkosti, proto nemají návštěvníci problém je kombinovat, a to ve velmi krátkém časovém 

intervalu. Jednotlivá sportovní centra jsou ve většině případů nově budována či 

rekonstruována a nacházejí se zde také restaurační zařízení a další jim podobná. Pořádají se 

tady významné sportovní akce jak pro profesionální a aktivní sportovce, tak pro sportovce 

z řad široké veřejnosti.  

 

Sportovních areálů, které poskytují možnost sportovat, je v dnešní době velké 

množství a celá řada dalších je ve výstavbě, proto se současná centra předhánějí v pořádání 

různých akcí, poskytování výhod pro návštěvníky, aby je potěšili, uspokojili a tím pádem 

udrželi a získali i nové. 

 

Jako cíl diplomové práce jsem si stanovil zjistit spokojenost návštěvníků, kteří 

navštěvují Sportovní ostrov Ludvíka Daňka v Blansku, který se nachází v Jihomoravském 

kraji. Zjistit, zda se jedná o pravidelné návštěvníky komplexu, jestli jsou spokojeni se 

stávající nabídkou služeb, se kterými službami naopak spokojeni nejsou, které novinky by 
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případně uvítali. Poté se budu snažit navrhnout taková opatření, která by vedla ke zvýšení 

spokojenosti zákazníku s nabízenými službami a k větší prosperitě sportovního ostrova.   

 

V rámci diplomové práce využiji literaturu z oblasti marketingu služeb, 

marketingového výzkumu a z oblasti zabývající se zákazníky a jejich spokojeností. Zpracuji 

také informace ze Sportovního ostrova Ludvíka Daňka v Blansku, kde provedu dotazníkové 

šetření mezi návštěvníky areálu, pomocí kterého následně představím své návrhy 

a doporučení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA, VYMEZENÍ KLÍ ČOVÝCH POJMŮ 

 

 Druhá část mé diplomové práce je zaměřena na teorii, ve které se budu zabývat 

službami, jejich kvalitou, lidským faktorem ve službách, spokojeností zákazníků, průzkumem 

kvality služeb. Teoretická část bude sloužit jako východisko pro praktickou část práce. 

 

2.1 Povaha služeb 

 

 Služby jsou důležitou součástí ekonomiky a na její růst působí celá řada faktorů, jako 

jsou faktory demografické, sociální, ekonomické a politické. Je snahou mnoha autorů najít 

konečnou definici služeb. Službu lze například definovat jako činnost, která v sobě má určitý 

prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem a jejím výsledkem není 

převod vlastnictví. [8] 

 

 Dále je můžeme definovat tak, že: „Služby jsou všechny činnosti, které se orientují na 

bezprostřední získávání, zpracování nebo zušlechtění hmotných statků“. [15]  

 

2.1.1 Vlastnosti služeb 

 

 Službám se přiřazují čtyři vlastnosti a to tyto: 

 

 ■ Nehmotnost – je základní vlastností služeb a odvíjejí se od ní další vlastnosti. 

Službu si nelze před koupí prohlédnout a jen v některých případech vyzkoušet. Výsledkem je 

větší míra nejistoty zákazníka při poskytování služby. Ve většině případů je nemožné službu 

vystavovat nebo poskytovat vzorky.  

■ Neoddělitelnost – služba je poskytována v přítomnosti zákazníka. Producent služby 

a zákazník se musejí setkat, aby výhoda, kterou zákazník získává, mohla být realizována. 

Zákazník zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby. Poskytovatel 

služby se stává její součástí. [3] 

 ■ Proměnlivost – služby nemají ve většině případů sériový charakter, proto je 

standardizace služeb velmi náročná. Zážitek z poskytované služby může být pokažen jinými 

zákazníky, nebo i pracovníky služeb. Zákazník nemůže získat své investice zpět, jde 

především o investice časové a peněžní.  
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 ■ Pomíjivost – pro služby je charakteristické, že jsou vytvářeny a spotřebovávány 

současně. Nelze je vyrábět do zásoby a skladovat. Služby, které jsou neprodané a nevyužité 

zanikají. [6] 

 

Schéma č. 2.1: Čtyři vlastnosti služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1.2 Klasifikace služeb 

 

 Nejjednodušším způsobem jak vymezit služby je vylučovací metoda, kdy služby jsou 

ta část ekonomiky, která nám zbude po odečtení zemědělství, výroby a těžby. Mezi ně tedy 

můžeme zařadit následující činnosti: 

 

 ■ maloobchod a velkoobchod, 

 ■ doprava, distribuce a skladování, 

 ■ bankovnictví a pojišťovnictví, 

 ■ komunikace a informační služby, 

 ■ nemovitosti, pronájem movitostí, 

 ■ veřejné služby, vládní a vojenský sektor, 

 ■ zdravotnictví, sociální činnost, 

 ■ rekreační a ubytovací služby, 

 ■ ostatní neziskové organizace. [8] 
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 Avšak existuje i celá řada dalších členění, které zohledňují různé faktory, jakou jsou 

například: 

 

 ■ typ služby, 

 ■ typ prodávajícího, 

 ■ typ kupujícího, 

 ■ vlastnosti poptávky, 

 ■ nákupní motivy, 

 ■ způsob dodávky, 

 ■ stupeň hmotnosti. [8] 

 

2.1.3 Specifika služeb 

 

 Služby jsou specifické tím, že zákazník ve většině případů nemůže vyjádřit hodnotu 

svého uspokojení dříve než po konzumaci služby. Zákazník v první řadě hodnotí službu tak, 

že srovná své očekávání s vlastní nabitou zkušeností týkající se dané služby. Můžeme mluvit 

o tom, že poskytování služeb má dvě dimenze. Poskytnutí, které zákazník vyhledává 

a zkušenost, kterou nabývá konzumací dané služby. [6] 

 

Schéma č.  2.2:  Hodnocení poskytnuté služby z hlediska dvou dimenzí 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z hlediska hodnocení se na trhu vyskytují rozdílné kategorie nabídky: 

  

■ Služby, jako restaurace a hlídání dětí, mají zkušenostní vlastnosti, které může 

kupující zjistit jedině po nákupu služby nebo během spotřeby. 

■ Služby poskytované specializovanými profesionály, jako například lékařské a právní 

služby. Ty mají věrnostní vlastnosti, které může zákazník shledat jako obtížně hodnotitelné 

i po koupi a spotřebě. 

■ Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány a spotřebovávány zároveň, kupující 

se musí zúčastnit poskytování dané služby, což jeho hodnocení služby může ovlivnit a zvýšit 

subjektivitu hodnocení v rámci marketingového výzkumu. 

■ Hmotné zboží, jako oděvy, šperky a nábytek, má prozkoumatelné vlastnosti, jako je 

barva, velikost a lze je zjistit už před nákupem. [6] 

 

2.2 Kvalita služeb 

 

 Jako definici týkající se kvality služeb orientovanou na zákazníka můžeme použít 

citaci Americké společnosti pro kontrolu kvality (Američan Society for Duality Kontrol): 

„Kvalita je souhrn vlastností a charakteristických rysů výrobků nebo služby klíčových pro 

jejich schopnost uspokojovat uváděné nebo předpokládané potřeby“. [5] 

 

 „Kvalita není jen souhrn technických parametrů. Kvalitu vnímá zákazník jako plný 

soulad mezi službou, kterou očekává, že dostane, a tou, kterou skutečně dostal“. [10] 

 

 Můžeme říci, že prodávající poskytl kvalitu tehdy, když jeho služba splnila nebo 

překročila zákazníkova očekávání. Společnost, která uspokojuje zákazníkovy potřeby, 

můžeme ve většině případů nazývat jako kvalitní společnost. [5] 

 

 Lze definovat dvě základní složky kvality, a to kvalitu technickou a kvalitu funkční: 

 

 ■ Technická kvalita – vztahuje se k relativně měřitelným prvkům služby, které 

zákazník získává v průběhu své interakce s poskytovatelem služby. Je to vlastně výsledek 

poskytované služby.   
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 ■ Funkční kvalita – ovlivňuje ji prostředí, ve kterém je služba poskytována, chování 

zaměstnanců, délka čekací doby. Zákazník se zde zajímá, jakým způsobem je služba 

poskytnuta. [11] 

  

2.2.1 Kritéria hodnocení kvality 

 

 Šetření kvality služeb organizace zahrnuje tyto tři aspekty: 

 

 ■ Hledisko zákazníka – jak zákazník vnímá funkční, ale také technickou kvalitu 

služby. 

 ■ Hledisko marketingové koncepce organizace – cílem je zjistit, nakolik je kvalita 

poskytovaných služeb v souladu s marketingovou strategií firmy.  

 ■ Konkurenční hledisko – dotazováním zákazníka může být zjištěna spokojenost se 

službami, ale může nastat případ, že konkurence nabídne lepší úroveň služeb. Zákazníci to 

zjistí a je reálné, že přejdou ke konkurenci. [11] 

 

 Zato zákazník obvykle používá při hodnocení kvality služeb pět širších pojmů, a to: 

 

 ■ Hmotné prvky – technický stav, vzhled zařízení a budov, oblečení a vzhled 

zaměstnanců, úprava komunikačních materiálů a písemností, standardní zpracování hmotného 

prvku, který je součástí dodávky služby. 

 ■ Spolehlivost – přesnost výkonu služby, naplnění užitku spojeného s poskytnutím 

služby. 

 ■ Schopnost reakce – schopnost reagovat na požadavky zákazníka, vstřícnost, snaha, 

adaptabilita.  

 ■ Jistota – schopnosti, kvalifikace, zdvořilost, důvěryhodnost, bezpečnost. 

 ■ Empatie, pochopení – vcítění se a pochopení potřeb a požadavků zákazníka, snadný 

přístup k službě, dobrá komunikace. [11] 

 

2.2.2 Kvalita služeb a její zvyšování 

 

 Jakými způsoby toho lze dosáhnout? Můžeme klást důraz na různé faktory jako je 

struktura, činnost, vize či strategie. Jako příklad poslouží schéma č. 2.3, kde je znázorněn 
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postup britské banky, která se rozhodla pro změnu své dosavadní orientace. Je možné zde 

identifikovat již zmíněné faktory, které lze použít za účelem zlepšení kvality služby. [8] 

 

Schéma č. 2.3: Možnosti zvyšování kvality služeb 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pro zvyšování kvality služeb se dá použit celá řada metod. K nejdůležitějším dvěma 

patří benchmarking a plánování procesu služeb.  

 

 ■ Benchmarking – je také nazýván jako metoda pro konkurenční srovnávání. Snaží se 

najít takové způsoby, které pomohou dosáhnout konkurenční výhody. Vychází z japonské 

praktiky být nejlepším z nejlepších. Všechny služby podniku, ale také produkty a postupy 

musí být pod neustálým srovnáním s výkony největších konkurentů a tržních vůdců. A právě 

tímto způsobem mohou dospět organizace ke zlepšení.   

 ■ Plánování procesu služeb – každý podnik, který chce zajistit vysokou kvalitu 

nabízených služeb a spokojenost zákazníků, by měl znát všechny faktory, které ovlivňují 

zákazníkovo vnímání. Jsou to všechny aspekty poskytování služby s důrazem na kontakt se 

zákazníkem. A právě plánování procesu služeb nám pomůže lépe pochopit jednotlivé fáze 

a kroky. [8] 
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2.3 Lidský faktor ve službách 

 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka se 

zaměstnanci (provozovateli služby). Proto mají lidé přímý vliv na kvalitu služeb. [3] 

  

Velký význam pro marketing služeb má právě lidský faktor. Jeho úspěch do značné 

míry závisí na výběru, školení, motivaci a řízení lidí. [8] 

 

2.3.1 Role zaměstnance  

 

 Významnost lidského faktoru ve službách vedla k rostoucímu zájmu o interní 

marketing, jehož úlohou je přilákat, motivovat, školit a udržet kvalitní zaměstnance 

prostřednictvím jejich individuálních potřeb. Cílem je dosáhnout efektivního chování 

zaměstnanců, které se projeví růstem klientely. Funguje zde spojení, že čím kvalitnější 

pracovní síla, tím jsou kladeny větší nároky na zaměstnavatele. [8] 

 

 Existují čtyři rozdílné role zaměstnanců, které ovlivňují marketingovou činnost a styk 

se zákazníkem:  

  

 ■ Kontaktní pracovníci – charakteristický je jejich častý nebo pravidelný styk se 

zákazníky. Tito pracovníci se významně podílejí na marketingových činnostech, zastávají 

celou řadu funkcí jako prodej a poskytování služeb. Musí umět dobře reagovat na požadavky 

zákazníků.  

 ■ Obsluhující pracovníci – tito zaměstnanci se nepodílejí přímo na marketingových 

aktivitách, ale jsou v častém kontaktu se zákazníky. Musí mít dobré komunikační schopnosti 

a dovednosti pro styk se zákazníky.   

 ■ Koncepční pracovníci – podílejí se na zavádění marketingové strategie, do kontaktu 

se zákazníky přicházejí velmi málo, spíše vůbec.  

 ■ Podpůrní pracovníci – nemají pravidelný kontakt se zákazníky, zajišťují podpůrné 

funkce. Jde o pracovníky nákupního oddělení, personálního oddělení, ...[8] 

 

 

 



10  
 

 

Schéma č. 2.4: Rozdílné role zaměstnanců 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3.2 Role zákazníka 

 

 V současné marketingové literatuře se úloha zákazníka patřičně podtrhuje, je to dáno 

tím, že zákazník se v dnešní době stává klíčovým partnerem podnikatelské činnosti. [10]

  

 Za zákazníka považujeme osobu, domácnost nebo organizaci, která zaplatí za službu 

a získává s ní spojený užitek. Vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb je odlišný než 

vztah mezi zákazníkem a výrobcem zboží. Zákazník, jemuž je služba poskytována, je totiž 

přímým účastníkem samotného procesu a v častých případech se stává i spoluproducentem 

služby. To má za následek, že častěji než při spotřebě zboží dochází k vytváření 

dlouhodobých a důvěrných vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. [3] 

 

 Zákazníci plní ve službách tři základní role: role uživatele služby, role 

spoluproducenta služby a role nositele informací.  

 

 ■ Zákazník jako uživatel služby – pro pochopení zákazníka jako uživatele služby je 

nutné pochopit jeho chování, motiv a preference, které ovlivňují chování. Služby mají 

charakter zbytné povahy, a proto jsou citlivé na jakékoliv změny chování spotřebitelů.  

 ■ Zákazník jako spoluproducent služby – zákazník se zapojuje do procesu 

poskytování služby a tím ovlivňuje jeho kvalitu. Je koproducentem, bez něhož služba nemůže 

vzniknout, a proto si této úlohy zákazníka musí být organizace vědoma. Výsledkem mohou 

být výhody jak pro zákazníka, tak i pro organizaci.  
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 ■ Zákazník jako nositel informací – současné marketingové modely si uvědomují vliv, 

který mohou mít lidé na chování kupujících. Můžeme hovořit o vlivu rodiny, referenčních 

skupin a jiných zákazníků jako zdrojů informací. Všechny tyto vyjmenované vlivy se 

odehrávají především v přednákupní a ponákupní fázi užití nebo nákupního procesu. 

Významnou roli hraje především u skupinových služeb. [15] 

 

Schéma č. 2.5: Role zákazníka 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3.2.1 Etapy cyklu zákazníka 

 

 Zákazníci procházejí třemi etapami cyklu: 

 

 ■ Hledání –  tato první fáze je velice ovlivněna marketingovými nástroji, ale také 

předchozími zkušenostmi. V první fázi vniká potřeba a zákazník hledá, jak ji nejlépe 

uspokojit. Důležitou roli hraje přesná definice potřeby. Podle toho, jak je potřeba definována, 

si zákazník vytvoří seznam dostupných a vyhovujících dodavatelů. Na základě otázek, které si 

klade, vybírá postupně toho správného dodavatele ze seznamu. 

 ■ Konzumace – tato fáze není příliš ovlivněna marketingem. Fáze konzumace 

ovlivňuje zákazníka především k opětovnému nákupu.  

 ■ Hodnocení – zákazník v této fázi posuzuje, zda zkušenost, kterou učinil, uspokojila 

jeho očekávání. V této fázi je velmi důležité, zda původní očekávání zákazníka nebylo příliš 

vysoké. Fáze hodnocení navazuje na první fázi. Spokojenost se službou pak s největší 

pravděpodobností povede k opětovnému nákupu od toho samého dodavatele. [10] 
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2.4 Spokojenost 

 

 Podle Petera F. Druckera je právě spokojený zákazník hlavním smyslem veškeré 

podnikatelské činnosti. Podobně jako v politice se i v podnikatelské činnosti dnes hovoří 

o demokracii, kdy jsou firmy řízeny přáním a požadavky zákazníků. A právě jejich veškerá 

činnost se zaměřuje na maximální uspokojení těchto přání a požadavků. [1] 

 

 Můžeme vyjmenovat sedm hlavních důvodů, proč bychom měli zákazníkovi a jeho 

spokojenosti věnovat maximální pozornost a péči:  

 

 ■ spokojený zákazník nám zůstává nadále věrný, a udržet si ho vyžaduje mnohem 

méně úsilí, času a peněz než získat nového, 

 ■ zákazník, který je spokojený, je ochoten zaplatit i vyšší cenu, odlákat zákazníka 

konkurenci znamená snížit  při stejné hodnotě produktu jeho cenu alespoň v řádech 10 %,  

■ stávky zaměstnanců, nedodržené termíny dodavatelů, následky přírodních katastrof, 

to vše umožní firmě lépe překonat spokojený a věrný zákazník, dokáže nás pochopit, bude se 

k nám chovat ohleduplněji,   

 ■ svoji dobrou zkušenost předá spokojený zákazník minimálně třem dalším lidem 

formou ústního podání v osobní komunikaci, což je velice účinná a neplacená forma,  

 ■ spokojený zákazník je příznivě nakloněn zakoupit si i další produkty z nabídky,  

 ■ zákazník k nám bude velmi otevřený a bude ochoten nám sdělit své zkušenosti 

a poznatky s užíváním našeho produktu, svými podněty může navádět k novým zlepšením 

a inovacím, 

 ■ zákazník, spokojený zákazník, vyvolává zpětně u našich zaměstnanců pocit 

uspokojení a hrdosti na svou práci a firmu. [1] 

 

2.4.1 Nespokojený zákazník 

 

 Uvádí se, že nespokojení zákazníci si stěžují velmi vzácně. Jedná se asi o 4 % 

nespokojených zákazníků, a proto by se těmto stížnostem měla věnovat maximální pozornost. 

Většina zbývajících nespokojených zákazníků nás dříve či později opustí. Nespokojený 

zákazník sdělí své problémy minimálně deseti dalším lidem. [1] 
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 Důvody ztráty zákazníka: 

 

 ■ nespokojenost (s našim produktem, s přístupem našich zaměstnanců),  

 ■ jiné, než jejich nespokojenost (odstěhování, jiná spolupráce). 

 

Pokud však stížnosti našich nespokojených zákazníků dokážeme vyřešit v jejich 

prospěch (především, když problém dokážeme vyřešit bez zbytečných průtahů), zůstanou nám 

nadále nakloněni a navíc o dobrém vyřešení své „reklamace“ budou informovat další lidi. [1] 

 

2.4.2 Spokojený, nespokojený a potěšený zákazník 

 

 Uspokojení či neuspokojení potřeb zákazníka je dáno dvěma složkami: 

 

 ■ jejich očekávání před nákupem,  

 ■ jejich zkušenosti po nákupu. 

 

 Nespokojenost vychází z neuspokojených očekávání. Když si na základě přehánějící 

reklamy zákazník učiní představu, kterou mu koupě produktu nesplnila, bude se nejspíš snažit 

tento nepříjemný zážitek neopakovat a opustí nás. Pokud však jeho zkušenost s produktem 

odpovídá jeho představám, které měl zákazník před jejím zakoupením, je spokojen. A zůstane 

nám nadále věrný, dokud nepozná něco lepšího. Jestliže se nám však podaří překonat 

zákazníkova očekávání, produkt ho potěší a překvapí, zůstane nám věrný a bude se těšit na 

další nabídku. K tomu má ještě potěšený zákazník na rozdíl od spokojeného zákazníka 

potřebu se někomu pochlubit. [1] 

 

2.5 Prostředí zaměřené na spokojenost zákazníka  

 

 Abychom vytvořili prostředí, společnost, která je orientovaná k zákazníkovi, musíme 

dosáhnout co nejlepších přístupů hned v několika oblastech: 

 

 ■ Poznání zákazníka – snahou je poznat sociálně-psychologické principy, které 

ovládají jednání a chování zákazníka. Rozpoznat potřeby a očekávání, které zákazníci mají. 
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 ■ Zajištění personálu – mít a zajistit takový personál, který bude mít přirozené 

schopnosti uspokojovat potřeby zákazníka. Personál, který zná svoji roli, personál, který je 

dostatečně vyškolen a motivován.  

 ■ Nastavení procesů – vytvořit takové standardy kvality, které berou ohled na potřeby 

a očekávání zákazníka.  

 ■ Řízení očekávání zákazníka – aktivně ovlivňovat to, co zákazník očekává od 

hmotného produktu, od dodávky, servisu, provedení služby. 

 ■ Zajištění vybavení – zajistit prostředí a technologie, včetně hardwaru softwaru. 

Vytvořit a zajistit takové pracovní podmínky, na kterých je personál schopen plnit úkoly. [10] 

 

2.6 Metody hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka 

 

■ Metoda SERVQUAL 

 

 Tato metoda umožňuje hodnotit různé prvky služby a je považována za 

nejpropracovanější metodu pro využití hodnocení kvality služeb. Vychází ze dvou pohledů na 

kvalitu služeb: 

 

 ▪ kvalita je souhrn vlastností, které se liší z hlediska relativního významu pro různé 

druhy služeb, 

 ▪ kvalitu lze podle základních vlastností služby alespoň částečně hodnotit pomocí 

spokojenosti zákazníků. [11] 

 

 Zákazník je dotázán, aby na škále hodnocení, například na škále od 1 do 10, před 

samotným poskytnutím služby uvedl, jaké vlastnosti od služby očekává a poté, na jaké úrovni 

mu byla služba poskytnuta. Nastávají tři případy: 

 

 ▪ poskytnutí služby se shoduje s očekáváním zákazníka, 

 ▪ očekávání kvality poskytnuté služby bylo vyšší než obdržená kvalita, 

 ▪ hodnocení poskytnuté služby bylo vyšší než očekávání zákazníka. [11] 

 

 Nastane-li varianta, že hodnocení poskytnuté kvality bylo vyšší než očekávání, je to 

znamení dobré kvality poskytnuté služby.  
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 ■ Technika kritických p řípadů  

 

 Jedná se o další metodu (CIT – Critical Incident Technique) zjišťování kvality služeb 

z pohledu zákazníků, která hledá zdroje uspokojení či neuspokojení zákazníků. Technika 

vychází ze shromažďování rozhovorů se zákazníky, kteří popisují situace v rámci poskytování 

služby, které se jim určitým způsobem vryly do paměti. Po fázi rozhovorů nastává analýza 

a jejich kvalifikace. [11]  

 

 Aby situace mohla být hodnocena jako kritická, měla by splňovat tyto čtyři následující 

podmínky:  

 

 ▪ situace se musí týkat vzájemného působení mezi zákazníkem a pracovníkem 

organizace, která je poskytovatelem služby, 

 ▪ situace, která je popisována, musí vyvolat pocit uspokojení, nebo pocit neuspokojení 

zákazníka, 

 ▪ musí se odlišovat od běžné rutinní praxe, 

 ▪ situace musí být popsána natolik přesně, aby byl tazatel schopen si ji dobře 

představit. [11] 

 

 Zákazníkům, kteří podstupují tento výzkum, jsou kladeny otázky, jako například, zda 

si pamatují nějakou zvláštní událost , která se odehrála v průběhu poskytování služby, kdy se 

to stalo, jaké u toho byly okolnosti, jak se zachoval pracovník organizace, proč situace 

vyvolala pocit uspokojení či pocit neuspokojení. [11] 

 

 Technika kritických případů je nejvíce využívána v první fázi zkoumání kvality 

služeb. [11] 

 

2.7 Průzkum kvality služeb 

 

 Volba metody pro marketingový výzkum vychází z podmínek na trhu služeb. Služby 

lze obtížně standardizovat a patentově chránit, z toho důvodu dochází k jejich častému 

napodobování, co má za následek zvyšování konkurenčního prostředí v odvětví služeb. Tím je 

dána vysoká potřeba informací o aktuálním stavu a konkurenci. [6] 
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 Z výzkumů vyplývá, že nejvíce informací organizace získávají ve formě přímého 

kontaktu se zákazníky, kdy je služba dodávána,  nebo jen krátce po dodání služby. Personál 

může přímo sledovat zákazníky, jaké mají představy a očekávání, jak službu vnímají, jaká 

kritéria používají při hodnocení a jaké změny by případně uvítali. [6]  

 

Skutečnost, že převážná část organizací, které působí ve službách, mají charakter malé 

firmy, případně mikroorganizace s omezenými finančními prostředky, má za následek, že pro 

výběr vhodné marketingové metody je jedním z nejdůležitějších kritérií omezený finanční 

rozpočet. [6] 

 

 Informace, které jsou získané formou námětů od zákazníků, potažmo i od 

zaměstnanců,slouží organizaci pro zjištění názorů zákazníka na poskytované služby, 

hodnocení služeb a pro podněty na jejich zlepšení. [6] 

 

 Nejčastější forma průzkumu je dotazování. Dále může u služeb být využita metoda 

pozorování, dále to jsou takzvané stálé zákaznické panely, studie vnímání hodnoty 

zákazníkem, analýza stížností a testování trhu. [6, 11] 

 

2.7.1 Dotazování  

 

 U dotazování je možné ve službách využít jako metodu kontaktování respondentů 

písemnou, ústní a telefonickou formu, případně dotazování zasláním e-mailu nebo poštou. Při 

vzájemném působení mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby může být využito 

čekacího času v průběhu dodávky služby. [6] 

 

 Aby byla u dotazování zajištěna objektivita výzkumu, tak není vhodné, aby se 

dotazování účastnili lidé, kteří službu poskytli. Procento návratnosti v dotazování se zvyšuje, 

jestliže zákazníci uplatňují věrnostní chování vůči organizaci služeb. [6] 
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2.7.2 Pozorování 

 

 Je vhodnou metodou i pro malé organizace. Dokáže získat informace o situaci na trhu, 

u konkurence, způsob výběru služeb, frekvenci služeb a řadu dalších potřebných údajů. 

Umožňuje získat od zákazníka i takové údaje, které by si mohl při přímém dotazování 

vybavovat zkresleně nebo případně nedokázal posoudit vůbec. [6] 

 

 Další výhodou může být využití zkušebních nákupů, které mohou být realizovány ve 

formě osobní návštěvy v roli fiktivního zákazníka. Lze tímto způsobem zjistit ochotu 

a rychlost obsluhy, možnost přizpůsobení služby. Lze využít také formu telefonického 

kontaktu. [6] 

 

2.7.3 Stálé zákaznické panely 

 

 Zákazníci, kteří jsou častějšími uživateli služby, se pravidelně scházejí na podnět 

organizace, kde sdělují své dojmy a názory na kvalitu služby. V jiných případech může být 

zákaznický panel využit k hodnocení nově zavedené nebo vylepšené stávající služby. Jedná se 

o známé televizní panely pro měření sledovanosti televizních pořadů. [11] 

 

2.7.4 Studie vnímání hodnoty zákazníkem  

 

 Jsou využívány profesními službami, které jsou charakteristické vysokým kontaktem 

se zákazníkem. Kombinují kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu. Kvalitativní část 

sleduje názory zákazníků a všech zúčastněných na organizaci pomocí interview a diskuzí. 

V kvantitativní části hodnotí zákazníci vlastnosti služby na základě řady tvrzení. Cílem této 

studie je lepší poznání názorů zákazníka na organizaci. [11] 

 

2.7.5 Analýza stížností  

 

 Tato metoda hodnocení kvality je vhodná a jednoduchá v menších organizacích, kde 

bývá ve většině případů součástí programů řízení styku se zákazníky. [11 
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2.7.6 Testování trhu 

  

 Je vhodnou metodou před zavedením nové služby nebo její modifikací, kdy je důležité 

zjistit, jak budou zákazníci danou službu vnímat. Jedná se o testování trhu omezeným 

zaváděním služby, a to pro určitou skupinu zákazníků v omezené lokalitě. Následným 

vyhodnocením úspěšnosti získává organizace podklady pro rozšíření služby a může je i využit 

při stanovení potencionální poptávky po službě. [6] 

 

2.8 Dotazník – nástroj marketingového výzkumu  

 

 Dotazník je sestaven ze souboru strukturovaných otázek, které jsou pokládány 

respondentům za účelem zjištění názorů. Je velice flexibilní a proto se stal nejčastějším 

nástrojem, který je při sběru dat využíván. Dotazník je nutné v první řadě pečlivě sestavit, 

vyzkoušet a upravit, teprve potom ho můžeme aplikovat. [5] 

 

 ■ Typy dotazníků 

 

Existují tři typy dotazníků, dotazník strukturovaný, polostrukturovaný a dotazník 

nestrukturovaný.  

  

 ▪ Strukturovaný – ve velkých výzkumech, kde se dá očekávat mnoho přesných 

odpovědí.   

 ▪ Polostrukturovaný – využívaný především v business-to-business a kde odpovědi 

není možné předem odhadnout.  

 ▪ Nestrukturovaný – vhodný pro technické trhy, pro skupinové rozhovory a diskuze. 

[2]  

 

 ■ Typy otázek 

 

 Máme možnost použít několik druhů otázek za účelem získání informací od 

respondenta. Jde o otázky dle variant odpovědí a otázky dle vztahu k obsahu.  
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 Otázky dle variant odpovědí: 

 

 ▪ otázky otevřené – nenabízí žádnou variantu odpovědí. Respondenti odpovídají dle 

vlastního uvážení, z čeho plyne, že nejsou ve svých odpovědích nijak omezováni. Tento typ 

otázek klade velké nároky na paměť a schopnost vyjadřování respondentů.  

 ▪ otázky uzavřené – varianty možných odpovědí jsou v dotazníku vyznačeny 

a respondent označuje odpověď, která mu připadá vhodná. Připravené odpovědi musí 

zobrazovat celou škálu možných variant odpovědí.  

 ▪ otázky polouzavřené – jedná se o otázky, které jsou kompromisem dvou již 

zmiňovaných variant. Respondent má na výběr z možných variant odpovědí a únikové 

varianty, u které je volné místo pro odpověď vlastními slovy. [6] 

 

 Otázky dle vztahu k obsahu: 

 ▪ otázky přímé – jde o otázky, kde je účel dotazu jasný. Nejde o to, smysl dotazu 

respondentovi skrýt.  

 ▪ otázky nepřímé – jedná se o skupinu otázek, které mají podněcovat fantazii tím, že 

připouštějí různou množinu výkladů. [7] 

 

2.8.1 Zásady při tvorb ě  

 

 Deset zásad, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat při tvorbě dotazníků: 

 

 ■ nemít v otázkách předpojatosti,  

 ■ zadávat co nejjednodušší otázky, 

 ■ zadávat specifické otázky, 

 ■ nepoužívat zkratky a slangy, 

 ■ nepoužívat složitá slova, 

 ■ nepoužívat slova, která nemají jasný smysl, 

 ■ vyhýbat se otázkám, které obsahují zápor, 

 ■ vyhýbat se hypotetickým otázkám, 

 ■ nepoužívat slova, která mají dvojí význam, 

 ■ nabízet pro určité odpovědí intervaly. [5] 
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3 CHARAKTERISTIKA A POPIS SLEDOVANÉHO SPORTOVNÍHO 

ZAŘÍZENÍ 

 

3.1 Město Blansko 

 

 Blansko je moderní město ležící v srdci krásné přírody, které bývá velmi často 

nazýváno vstupní bránou Moravského krasu, neboť se v blízkosti nacházejí unikátní krasové 

jevy. Je moderním městem nejen svou bohatou historií, ale také zajímavým kulturním 

životem, výborným sportovním zázemím a rozvinutou turistickou infrastrukturou. Blansko je 

okresním městem v Jihomoravském kraji. Leží v údolí řeky Svitavy, 20 km severně od Brna. 

Větší část města se rozkládá ve svahu nad levým břehem řeky. 

 

 Archeologické nálezy svědčí o tom, ze blanenská oblast byla osídlena již od pravěku. 

Samotné Blansko vzniklo původně jako osada na pravém břehu Svitavy. První písemná 

zmínka je zachycena již v Letopisech kanovníka Vyšehradského, pokračovatele Kosmova. 

V roce 1580 bylo Blansko povýšeno na městys. V 16. století se Blansko dostalo do držení 

rodu Žalkovských, poté Gellhornů a roku 1766 rodu Salmů. První polovina 19. století byla 

obdobím rozkvětu blanenského železářství a zejména rozmachu výroby umělecké litiny. 

Velký význam pro Blansko měla výstavba železniční trati Brno – Česká Třebová – Praha 

v letech 1843 – 1849. Významným datem pak bylo povýšení Blanska na město v roce 1905 

dekretem císaře Františka Josefa I. V roce 1949 se Blansko stalo okresním městem a zůstalo 

jim dodnes.  

 

 Na Blanensku je zastoupen především průmysl strojírenský a elektrotechnický, kde 

mezi významné společnosti patří ČKD Blansko Strojírny, Metra Blansko, APOS Blansko, 

ČKD Blansko Engineering, Blata, Vrba, Trido, Tatsuno- Benč Europe, Umělecké litiny 

Blansko a další.  

 

 I kultura má v Blansku významné postavení. K nejvýznamnějšímu kulturnímu zařízení 

bezesporu patří Muzeum Blansko, kde se nachází unikátní expozice umělecké litiny, ale také 

expozice o výzkumu nedalekého Moravského krasu. Dále zde fungují dvě galerie, jedna 

Galerie města Blanska a nově otevřená Galerie Ve Věži, která je vybudována ve věži 

bývalého vodojemu. Pořádají se zde mnohé kulturní akce, které zaujmou širokou veřejnost. 
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Za zmínku stojí například Historický jarmark v zámeckém parku, cestovatelsko-outdoorový 

festival Rajbas Ootdoor Kotlík. Svou tradici zde mají koncerty vážné hudby jak na 

blanenském zámku, tak v dřevěném kostelíku, rozsvícení vánočního stromu, letní kino na 

náměstí a mnohé další kulturní akce. [16] 

 

Základní údaje:  

 

■ Počet obyvatel k 4.1.2010:     21 107    

■ Rozloha:       18, 29 km2 

■ Hustota osídlení      428 na 1 km2  

■ Věková struktura:      do 15 let – 3 259 

        15 – 59 let – 13 480 

        nad 60 let – 3 852 

 

3.2 Ekonomické ukazatele 

 

 Mezi základní makroekonomické ukazatele patří hrubý domácí produkt (HDP), 

inflace, nezaměstnanost, zahraniční obchod (vývoz a dovoz) a právě tyto ukazatele se 

využívají při hodnocení ekonomické úrovně celé společnosti. Na úrovni krajů je ovšem 

situace odlišná a to z důvodu komplikovaného zjišťování či problematické interpretace, 

a proto některé tyto ukazatele nejsou dostupné, jako inflace a dovoz zboží. [13] 

 

HDP je komplexní ekonomický ukazatel a je uznávaným ukazatelem ekonomické 

vyspělosti daného území. Na krajské úrovni se jedná o regionalizovaný hrubý domácí produkt 

(RHDP). HDP je zachycován v běžných cenách, stálých cenách , v PPS (v jednotkách pro 

měření kupní síly) či eurech. Tabulka 3.1 zachycuje HDP v porovnání mezi ČR 

a Jihomoravským krajem pro rok 2008. [13] 
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Tab. 3.1: HDP pro rok  2008  

ČR, kraj HDP celkem 
(mil K č) 

HDP na 1 obyvatele 
        Kč                 EURO               PPS          

Česká republika 3 688 994 353 701 14 179 20 090 

Jihomoravský kraj 373 500 326 596 13 092 18 550 

Podíl kraje na HDP ČR v % 10,1 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Inflace obecně znamená všeobecný růst cenové hladiny. Statistické vyjadřování 

vychází z měření pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen 

vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb. Do spotřebního koše je zařazeno 

potravinářské zboží (potraviny, nápoje), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, zboží pro 

dopravu) a také služby (provoz domácnosti, zdravotnictví, vzdělávání). Získané hodnoty 

o dosažené míře inflace jsou využívány pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních 

příjmů. Tabulka 3.2 zachycuje míru inflace ČR v letech 2007 – 2009. Vyplívá z ní, že zatímco 

v roce 2007 byla míra inflace 2,8 %, tak v roce 2008 vystoupila na 6,3 % a v následujícím 

roce klesla až na 1 %. [12] 

 

Tab. 3.2: Míra inflace ČR vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

Míra inflace v letech 2007 – 2009  ( %) 

2007 2008 2009 

2,8 6,3 1,0  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Nezaměstnanost je v dnešní době vážný makroekonomický problém. Nejčastěji je 

používán ukazatel míry nezaměstnanosti. V ČR jsou zveřejňovány dva ukazatele míry 

nezaměstnanosti a to od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a z Českého 

statistického úřadu (ČSU). Rozdíl je ve způsobu a metodice zjišťování. [4]  

 

Já jsem použil údaje z portálu MPSV. Z údajů MPSV, které jsou zachyceny v tabulce 

3.3 vyplývá, že míra nezaměstnanosti v roce 2009 prudce stoupla a to v celé ČR, což byl 
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následek finanční a hospodářské krize. I odhady pro rok 2010 říkají, že míra nezaměstnanosti 

nezačne výrazně klesat. 

 

Tab. 3.3: Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2007 - 2009 

Průměrná míra nezaměstnanosti  (%) 

 2007 2008 2009 

Česká republika 6,6 5,4 9,8 

Jihomoravský kraj 7,6 6,2 11,3 

Blansko 6,0 5,5 10,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

   

3.3 Sportovní vyžití 

 

 V poslední době bývá Blansko označováno za  „město sportu.“ Působí zde velká škála 

sportovních klubů a oddílů, z nichž vzešla významná jména českého sportu (Ludvík Daněk, 

plavkyně Iveta Hlaváčová, fotbalista Jaromír Blažek, hokejista Roman Meluzín,…). Nachází 

se zde mnoho moderních sportovišť pro celou řadu sportů. Vyznavači, ať už sportovního nebo 

rekreačního závodění, letního nebo zimního, sálového nebo sportu venkovního, si zde najdou 

své místo. Pořádají se tady soutěže celorepublikového, ale i mezinárodního významu, jako 

půlmaratón Moravským krasem, turnaje v malé kopané, v kuželkách, florbalové turnaje, atd. 

 

3.3.1 Blanenská sportoviště 

  

 Nejvíce sportovišť se nachází na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, dále tu jsou 

areály pro squash, bowling, fitcentra, areál TJ ČKD Blansko, moderně upravená školní hřiště, 

která slouží i pro širokou veřejnost, Rekreační oblast Palava, Orel Blansko, v zimním období 

na kopci nad Blanskem jsou  v provozu dva lyžařské vleky a spousta dalších zařízení.  

 

■ Sportovní ostrov Ludvíka Daňka: 

 - krytý bazén, 

 - aquapark, 

 - zimní stadion, 
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 - tělocvična, 

 - fotbalové hřiště, 

 - baseballové hřiště, 

 - volejbalové kurty, 

 - tenisové kurty, 

 - stezka pro in-line bruslení, 

 - cross-terény, 

 - skatepark. 

 

■ Areál TJ ČKD Blansko: 

 - fotbalové hřiště, 

 - kuželna, 

 - herna stolního tenisu, 

 - víceúčelová sportovní hala. 

 

■ Orel Blansko: 

 - víceúčelová sportovní hala, 

 - fit centrum, 

 - venkovní umělé hřiště. 

 

■ Rekreační oblast Palava: 

 - minigolf, 

 - dětská hřiště, 

 - vodní nádrž. 

 

■ Areál squash Blansko, jehož součástí je i menší fit centrum 

 

■ Areál bowling Blansko 

 

■ Fit centrum  

 

■ Moderní školní hřiště a víceúčelové sportovní haly: 

 - umělý povrch pro fotbal, basketbal, volejbal a atletiku, 

 - halové sporty, aerobní cvičení. 
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■ Lyžařské vleky s umělým zasněžováním a nočním osvětlením. 

 

 Už z tohoto rozdělení je možně na první pohled vidět velmi významné postavení 

Sportovního ostrova Ludvíka Daňka v Blansku.  

 

3.4 Sportovní ostrov Ludvíka Daňka 

 

 Sportovní ostrov má bohatou a dlouholetou historii. Nabídka celého areálu je neustále 

rozšiřována. Jedinečnost celého areálu je dána hned několika faktory. Všechna sportoviště 

jsou umístěna v těsné blízkosti, tudíž lze jejich využití kombinovat v krátkém časovém 

intervalu. Téměř všechna zařízení jsou vybudována nově nebo v posledních letech prošla 

rozsáhlou rekonstrukcí. Cenová dostupnost jednotlivých sportovišť se snaží odpovídat kupní 

síle obyvatel města a jeho okolí. V neposlední řadě je jeho další výhodou  lokalita. Protože je 

z obou stran ohraničen řekou Svitavou, je chráněn od dopravního provozu, a proto skýtá 

velmi klidné prostředí a to jen 5 minut chůzí od centra samotného města. Samozřejmostí jsou 

parkovací místa a nepřetržité monitorování městským kamerovým systémem.  

 

Významná data sportovního areálu: 

 

 ■ 1914 – vybudovány první rekreační tenisové dvorce, 

 ■ 1931 – otevřeno fotbalové hřiště, 

 ■ 1936 – otevřeno městské koupaliště, 

 ■ 1959 – nová sportovní hala, 

 ■ 1972 – otevření zimního stadionu, 

 ■ 1976 – zahájen provoz krytých lázní, 

 ■ 1997 – celý areál zaplaven stoletou vodou,  

 ■ 2005 – slavnostní pojmenování Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. [14] 
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3.4.1 Osobnost Ludvíka Daňka 

 

 Ludvík Daněk je blanenským rodákem, čestným občanem města Blanska, ale 

především olympijským vítězem, mnohonásobným mistrem světa a světovým rekordmanem 

v hodu diskem. Prvních olympijských her se zúčastnil roku 1964 v Tokiu, kde obsadil druhé 

místo. V roce 1965 se stal prvním diskařem na světě, který překonal hranici 65 m. Na hrách  

v Mexiku v roce 1968 dosáhl na bronzovou medaili. Medailovou kolekci uzavřel na hrách 

v Mnichově v roce 1972, kde posledním hodem získal zlatou olympijskou medaili. Po 

ukončení kariéry působil jako atletický trenér, pracoval v Českém klubu olympioniků. Nejen 

za jeho sportovní výkony mu byl udělen v roce 1995 Olympijský řád. Roku 1998 převzal jako 

teprve třetí český sportovec Cenu Pierra de Coubertina za celoživotní zásluhy a za 

prosazování čestného sportovního boje. [12] 

 

3.4.2 Popis jednotlivých sportovišť 

 

■ Krytý bazén  

 

V období od září do května je v provozu samostatně, v ostatních měsících je součástí 

aquaparku. V celém areálu se dále nachází  ještě finská a infra sauna, solárium, masáže, 

whirlpool, rehabilitační bazén a fit centrum.  

 

■ Aquapark 

 

 Bazén obsahuje plavecké dráhy, divokou řeku, tobogán, skluzavku, dětský bazén 

a bublinkovou masážní lavici. Součástí celého areálu je písečná pláž s dětským 

a volejbalovým hřištěm, patanquové hřiště. V provozně správní budově najdeme šatny, 

sprchy, WC a restauraci s venkovním posezením. 
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Obr. 3.1: Aquapark Blansko 

 
Zdroj: www.sluzby-blansko.cz 

 

■ Zimní stadion 

 

 Zimní stadion byl v posledních letech rekonstruován. Ledová plocha je tady kolem 9 

měsíců v roce, mimo hlavní sezónu je zde položen umělý povrch, kde se pořádají in-line 

hokejové turnaje, fotbalové turnaje, ale také slouží pro širokou veřejnost a pořádání kulturních 

akcí. Nedílnou součástí je nově vybudovaná restaurace, ubytovna a školicí středisko. 

 

■ Tělocvična 

 

 Jedná se o víceúčelovou halu, kde je  možno hrát basketbal, volejbal, florbal, házenou. 

Nachází se zde také fit centrum a spinnig.    

 

■ Fotbalové hřiště 

  

 Hřiště s travnatým kobercem, jehož součástí je tartanová atletická dráha. 
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■ Baseballové hřiště 

 

 Jeden z nejmodernějších baseballových areálů u nás, který nabízí dvě samostatná 

hřiště. Tento areál se stal dějištěm Mistrovství Evropy v baseballu kadetů a mužů. 

 

Obr. 3.2: Baseballové hřiště Strawberry Field  

 
Zdroj: www.olympiablansko.cz 

 

■ Volejbalové hřiště 

 

 Jedná se o dva antukové kurty. 

 

■ Tenisové kurty 

 

 Pět udržovaných antukových kurtů s šatnami a sociálním zařízením. 

 

■ Stezka pro in-line bruslení 

 

 Stezka, která bude zprovozněna v letních měsících roku 2010, povede kolem celého 

sportovního ostrova, povrch bude asfaltový. 
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■ Cross-terény  

 

 Jedná se o přírodní terény, kopcovité, pro vyznavače jízdy a běhu v náročnějších 

podmínkách. 

 

■ Skatepark 

 

 Park pro brusle, skateboardy a kola, který je vybaven zábradlím, rampami, atd. [14] 
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4 METODIKA PRÁCE 

 

Důležitou a neodmyslitelnou součástí mé diplomové práce je marketingový výzkum. 

Samotný výzkum se skládá ze dvou částí, části přípravné a časti realizační, které na sebe 

navazují. 

 

Přípravná fáze:  

 

■ Identifikace problému a cíle výzkumu: každý takový výzkum by měl mít definovaný 

cíl, který bude stručný a měl by vyjádřit důvody konání výzkumu. [2] 

 

■ Zdroje informací: využívají se data sekundární a primární. Zatímco primární jsou 

shromažďovány nově pro účely výzkumu, tak k sekundárním patří různé statistické přehledy, 

databáze, informace staršího data. [9] 

 

■ Plán výzkumu: obsahuje všechny náležitosti, které se vztahují k samotnému 

výzkumu. 

 

Realizační fáze: 

 

 ■ Shromáždění informací 

 

 ■ Zpracování získaných informací 

 

 ■ Skutečná struktura základního souboru 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

4.1.1 Identifikace problému a cíle výzkumu 

 

 Hlavním cílem mého výzkumu je zjištění spokojenosti návštěvníků blanenského 

Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Zjistit, zda se jedná o pravidelné návštěvníky komplexu, 

jestli jsou spokojeni se stávající nabídkou služeb, se kterými službami naopak spokojeni 
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nejsou, které novinky by případně uvítali. Všechna tato zjištění jsou velice důležitá. Zvláště 

v tomto odvětví, kde existuje velký přetlak sportovních areálů a komplexů a kde potěšit 

a uspokojit zákazníka tak, aby svou návštěvu opakoval, je velice náročné. Na základě 

výsledků výzkumu navrhnu opatření, která by měla přispět k větší spokojenosti návštěvníku 

a samozřejmě k větší prosperitě sportovního ostrova.  

 

4.1.2 Zdroje informací 

 

 Pro získání potřebných informací jsem použil data sekundární a data primární. 

Primární data získám prostřednictvím vlastního marketingového výzkumu.   

 

4.1.3 Plán výzkumu 

 

 Jako základní metodu pro sběr informací jsem zvolil metodu osobního dotazování, 

neboť byla metodou nejrychlejší a zároveň metodou, kde byla vysoká spolehlivost získaných 

informací.  

 

 Sběr informací probíhal během měsíce února a března 2010 přímo v areálu 

sportovního ostrova města Blanska. Základním souborem byli obyvatelé města Blanska. 

K 4.1.2010 byl počet obyvatel 21 107. Základní soubor tvořili občané města Blanska starší 15 

let a více, kteří jsou návštěvníci Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Věková kategorie 15 let 

a více byla vybrána hned z několika důvodů, a to především z větší znalosti a schopnosti lépe 

porovnat jednotlivé aspekty sportovních areálů. Také jednotlivé sportovní aktivity jsou 

podmíněny vstupným (poplatkem) a u děti je platí rodiče. Velikost základního souboru je tedy 

17 332 obyvatel. Výběrový soubor tvořilo 200 návštěvníku ve věkové kategorii 15 let a více, 

které jsem vybíral technikou vhodné příležitosti.      

 

Dotazování proběhlo pomocí navrženého strukturovaného dotazníku. Dotazník 

obsahuje 18 otázek, které se týkají dané problematiky, z nichž 4 jsou identifikačního 

charakteru. Samotné vyplnění dotazníku zabralo necelých deset minut a zajišťoval ho jeden 

tazatel. Dotazník obsahuje otázky uzavřené, kdy respondent označuje odpověď, která mu 

připadá správná, otázky polouzavřené, kdy respondentovi jsou předloženy varianty odpovědí 

a úniková varianta (jaké). Nachází se zde i baterie, kde respondenti hodnotí vybrané 

skutečnosti na základě spokojeností, důležitosti pomocí škály hodnocení. 
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 Před vlastním použitím jsem dotazník podrobil takzvané pilotáži (volné rozhovory 

v terénu), kdy jsou odstraněny případné nedostatky a dotazník je zhotoven do konečné 

podoby. Pilotáž proběhla u 10 respondentů.  

 

Další částí byla analýza dat. Zjištěná data byla zapsána do programu Mistat 

a následně pomocí něj vypočtena. Ty jsem dále zpracoval v tabulkovém editoru Microsoft 

Excel a znázornil pomocí grafů. Čísla v grafech jsou vyjádřena procentuálně. Každý graf 

obsahuje i slovní zhodnocení.   

  

 Rozpočet výzkumu tvořil tisk samotných dotazníků. Jedná se o tisk dotazníků 

k pilotáži a dotazníků k vlastnímu výzkumu. Celý dotazník byl vytisknut ve formátu A4  a 

zabral 3 strany. Cena tisku jedné strany A4 je 1 Kč, celý dotazník vyšel na 3 Kč. Rozpočet 

výzkumu tedy činil 630 Kč.   

 

Tab. 4.1: Rozpočet výzkumu 

 Cena/kus Počet kusů Celková cena 

Pilotáž 3 Kč 10 30 Kč 

Vlastní výzkum 3 Kč 200 600 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V následující tabulce 4.2 jsou zachyceny jednotlivé etapy všech činností primárního 

výzkumu z hlediska času.  
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Tab. 4.2: Časový harmonogram činností   

Měsíc realizace  

Činnost 
12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 

Identifikace problémů a cílů X     

Plán výzkumu  X    

Tvorba dotazníků   X   

Pilotáž   X   

Sběr dat   X X  

Zpracování a analýza údajů    X  

Závěrečná doporučení     X 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2 Realizační fáze 

 

4.2.1 Shromáždění informací 

  

 Byly použity jak informace ze sekundárních zdrojů, tak především informace ze 

zdrojů primárních. Informace ze sekundárních zdrojů byly získány komunikací s představiteli 

Sportovního ostrova Ludvíka Daňka, internetovými zdroji a informačními materiály města 

Blanska. K získání primárních dat jsem využil marketingový výzkum ve formě osobního 

dotazování pomocí navrženého strukturovaného dotazníku. 

 

 Před samotným dotazováním jsem provedl pilotáž u 10 respondentů, na jejímž základě 

jsem odstranil nedostatky a následně dotazník upravil do konečné podoby. 

 

  Dotazováni byli návštěvníci Sportovního ostrova Ludvíka Daňka v Blansku, a to muži 

i ženy starší 15 let. Dotazování (sběr dat) proběhlo během měsíce února a března přímo 

v areálu. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a zabralo necelých deset minut. Respondentovi 

byl předložen dotazník, který obsahoval 18 otázek týkajících se dané problematiky, z nichž 
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4 byly identifikačního charakteru. Bylo osloveno celkem 200 respondentů ve věkové kategorii 

15 let a více, které jsem vybral technikou vhodné příležitosti.  

 

4.2.2 Zpracování získaných informací 

 

 Po získání primárních dat jsem provedl jejich kontrolu pro ověření platnosti. Zjištěná 

data jsem zapsal do programu Mistat, pomocí kterého byla získaná data vypočtena. 

Vypočtená data jsem převedl a dále zpracoval v tabulkovém editoru Microsoft Excel 

a znázornil pomocí grafů. Čísla v grafech jsou vyjádřena procentuálně (není-li uvedeno jinak) 

a každý graf obsahuje i slovní zhodnocení.    

 

4.2.3 Skutečná struktura základního souboru 

 

■ Věk 

 

 Bylo stanoveno pouze jediné kritérium respondentů, a to kritérium věkové kategorie, 

které jsem stanovil na 15 let a více. Věkovou kategorii 15 let a více jsem vybral hned 

z několika důvodů, a to především z větší znalosti a schopnosti lépe porovnat jednotlivé 

aspekty sportovních areálů. Také jednotlivé sportovní aktivity jsou podmíněny vstupným, 

(poplatkem) a u děti je platí rodiče. Zvolil jsem tedy následující věkové složení: 

 

 ▪ 15 – 26 let,  

 ▪ 27 – 40 let, 

 ▪ 41 – 56 let, 

 ▪ 57 a více let.  

 

 Z grafu 4.1 je patrné, že jsem oslovil 41,5 % respondentů ve věkové kategorii „27 – 40 

let“ , následovala kategorie „15 – 26 let“ s 38 %, respondentů mezi „41 – 56 lety“ bylo 14 % 

a nejméně početnou kategorii tvoří lidé „starší 57 let“, kde se mi podařilo oslovit z celkového 

počtu 200 dotázaných 6,5 %.   
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Graf 4.1: Věková struktura 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Pohlaví 

 

 „Muži“  byli zastoupeni 59 % a „ženy“  41 %, viz graf 4.2.  

 

Graf 4.2: Pohlaví respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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■ Vzdělání 

 

 Zvolil jsem následující členění: 

 

 ▪ základní, 

 ▪ středoškolské bez maturity, 

 ▪ středoškolské s maturitou, 

 ▪ vysokoškolské. 

  

 Lidé „středoškolsky vzdělaní s maturitou“ tvořili největší část respondentů, a to 56,5 

%. „Vysokoškolské“ vzdělání uvedlo celých 22 %, do kategorie „středoškolsky vzdělaných 

bez maturity“ spadlo 18,5 %. Pouhá 3 % dotázaných, jak je vidět v grafu 4.3, uvedla 

„základní“  vzdělání jako nejvyšší dokončené vzdělání. 

 

Graf 4.3: Nejvyšší dokončené vzdělání 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Status 

 

 Dalším hlediskem, na které respondenti odpovídali, bylo hledisko sociálního statusu. 

Vybírali ze šesti variant: 

 

▪ student, 

▪ zaměstnaný,  
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▪ nezaměstnaný,  

▪ podnikatel, 

▪ na mateřské dovolené, 

▪ důchodce.  

 

Status „zaměstnaný“ tvořilo největší procento, a to 36 %. Dále následovali „studenti“  

s 33,5 %, „podnikatelé“ se 14,5 %. Variantu „na mateřské dovolené“ označilo 9 % 

dotázaných. 5,5 % respondentů spadlo do kategorie „nezaměstnaný“, „d ůchodci“ tvoří 

necelé 2 %. (viz graf 4.4)   

 

Graf 4.4: Sociální status 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  
 

5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

 

 Kapitola (5) Analýza získaných dat je praktickou částí diplomové práce, která 

zahrnuje zpracování získaných dat z marketingového výzkumu. Výsledky této kapitoly budou 

sloužit k další kapitole, kde se budu zabývat návrhy a doporučeními.  

 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

 

■ Otázka č. 1 

 

 Cílem první otázky bylo zjistit, zda je pro respondenty důležité sportovní vyžití.  

 

Z výsledků, které jsou zaznamenány v grafu 5.1, je patrné a také potěšitelné, že 83 % 

dotazovaných označilo sportovní vyžití jako důležité, pouze 17 % označilo opak, tedy že pro 

ně sportovní vyžití nehraje důležitou roli.  

 

Graf 5.1: Důležitost sportovního vyžití 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 2 

 

 Graf 4.2 odpovídá na druhou otázku, jak často se respondenti věnují svým sportovním 

aktivitám. Téměř polovina dotazovaných označila možnost, že se sportovním aktivitám věnují 



39  
 

„několikrát týdně“ . Na druhou stranu variantu „denně“ označilo 9,5 % dotazovaných, což 

bylo nejméně ze všech možností.  

 

 I u tohoto zjištění se dá říci, že odpovídá realitě a možnostem dotazovaných, a to nejen 

z důvodu časové, ale také z finanční náročnosti.   

 

Graf 5.2: Jak často se věnujeme sportovním aktivitám 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 3 

 

 Jelikož tématem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti návštěvníku Sportovního 

ostrova Ludvíka Daňka v Blansku, tak se ve třetí otázce zajímám, jak často dotazovaní 

navštěvují právě tento areál. Na tuto otázku navazuje i čtvrtá, kde zjišťuji, zda navštěvují 

i jiná (a případně která) sportovní zařízení mimo tento areál. 

 

 Respondenti měli hned několik možností, ze kterých mohli vybírat, šlo o variantu 3x 

týdně a častěji, 1x až 3x týdně, méně než 1x týdně a poslední možností byla varianta 

příležitostně.   

 

Jak často navštěvujete areál sportovního ostrova Ludvíka Daňka? „1x až 3x týdně“ ? 

Tuto variantu označilo 41,5 %. Variantu „méně než 1x týdně“  vybralo 27,5 % respondentů. Že 

navštěvují areál „příležitostně“ . Takto odpovědělo 20,5 %. Nejméně procent, jak můžeme 

vyčíst z grafu 5.3, se ztotožnilo s první možností, „3x týdně a častěji“.   
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Graf 5.3: Častost návštěvy sportovního ostrova  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 4 

 

 Dokonce 43,5 % respondentů odpovědělo, že navštěvuje pouze sportovní areál 

Ludvíka Daňka. Ostatních 56,5 % označilo variantu, že navštěvují i jiná zařízení. (viz graf 

5.4). 

 

Nejčastěji uváděli zařízení Squash Blansko, kde se nachází i menší posilovna (tuto 

možnost fit centra uváděly především ženy), dále Orel Blansko, jehož součástí je venkovní 

hřiště a víceúčelová hala. Zmiňovali také bowling Blansko a moderní venkovní hřiště ve 

školních areálech.  
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Graf 5.4: Navštěvuji i jiná sportovní zařízení mimo tento ostrov 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 5 

 

 V páté otázce, která je zachycena v grafu 5.5, jsem se zajímal, zda respondenti spíše 

preferují oddělená (jednotlivá) sportoviště, nebo komplex. A právě preferování „komplexu“ 

označilo 54 % dotazovaných. Na druhé straně zbylých 46 % raději využívá „oddělená 

sportoviště“ .  

 

 I když rozdíl není tak markantní, dal se očekávat. Výhod komplexů je hned několik. 

Mezi nejvýraznější bych zařadil časovou nenáročnost pro klienta, která v sobě skýtá možnosti 

kombinace nabízených sportovních a relaxačních aktivit „pod jednou střechou“, a s tím 

související komfort a pohodlí.  
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Graf 5.5: Preference komplexu či oddělených sportovišť 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 6 

 

 Kolik finančních prostředků měsíčně vynakládají dotazovaní na sportovní vyžití? Tato 

otázka je zpracována v následujícím grafu 5.6. 

 

 28,5 % respondentů odpovědělo, že do sportovního vyžití vkládají „do 500 Kč 

měsíčně“, 43 % v rozsahu „od 501 Kč do 1 000 Kč“ , 16,5 % „od 1 001 Kč do 1 500 Kč“ . 

S částkou „od 1 501 Kč do 2 000 Kč“  se ztotožnilo 7,5 % dotazovaných. Nejméně 

respondentů uvedlo možnost „2 001 Kč a více“ měsíčně, to odpovídá 4,5 % dotazovaných.  
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Graf 5.6: Měsíční vynakládání finančních prostředků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 7 

 

 Permanentky nebo forma jednorázových vstupů? 54,5 % návštěvníku sportovního 

ostrova vybralo variantu „jednorázové vstupy“, oproti 45,5 %, kteří uvedli, že využívají 

vstupy ve formě „permanentek“. (viz graf 5.7) 

 

Graf 5.7: Permanentka x jednorázový vstup 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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■ Otázka č. 8 

 

 Prostřednictvím této otázky jsem se pokoušel zjistit, které služby a zařízení 

ve sportovním areálu zákazníci nejčastěji navštěvují a využívají. Respondenti zde mohli 

označit i více odpovědí. 

 

 V prvním grafu 5.8.1 jsem zachytil nejčastěji navštěvované služby, kdežto v grafu 

5.8.2 zařízení méně často navštěvovaná.  

 

 Z nabízených služeb sportovního ostrova zákazníci nejvíce preferují s 57 % „fit 

centrum“. S 54 % je to „krytý bazén“ a „aquapark“  s 46 %. Nejméně respondentů označilo 

„cross-terény“ s 9 %, „baseballové hřiště“  7 % a variantu „skatepark“ zvolilo 5 %.  

 

 Z obou grafů je patrné, že na předních místech jsou především sportoviště a zařízení, 

která neovlivňuje počasí a dají se provozovat „celoročně“. Je to dáno patrně i tím, že výzkum 

probíhal ještě v měsících, kdy jsou možnosti venkovního sportování a vyžití nejen pro 

návštěvníky, ale i pro širokou veřejnost, omezené.  

  

Graf 5.8.1: Využití služeb – a) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5.8.2: Využití služeb – b) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 9 

 

 V otázce, jak by respondenti ohodnotili kvalitu jednotlivých služeb v areálu 

sportovního ostrova, měli možnost hodnotit tyto atributy:  

 

 ▪ možnosti sportovních aktivit, 

 ▪ vybavenost sportovišť, 

 ▪ cena vstupů a permanentek, 

 ▪ ochota a profesionalita personálu, 

 ▪ čistota, sociální zařízení, 

 ▪ parkovací kapacita, 

 ▪ dostatek zeleně, 

 ▪ venkovní posezení, 

 ▪ celková úroveň sportovního areálu, 

 ▪ jiné (uveďte, prosím, jaké). 

 

Tyto atributy hodnotili na škále od 1 do 5, kdy: 

 

▪ 1 – spokojen/a, 

 ▪ 2 – spíše spokojen/a, 

 ▪ 3 – ani spokojen/a ani nespokojen/a, 
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 ▪ 4 – spíše nespokojen/a, 

 ▪ 5 – nespokojen/a. 

 

Ze získaných hodnot jsem vypracoval aritmetický průměr. Čím byla hodnota atributu 

nižší, tím více s ní respondenti byli spokojeni a naopak. V grafu 5.9.1 je zaznamenáno 

hodnocení mužů (mužů je 59 %), v grafu 5.9.2 hodnocení žen (žen je 41 %) a v grafu 5.9.3 

hodnocení celkové. 

 

 Z hodnocení mužů je patrné, že největší míra spokojenosti je s „možností sportovních 

aktivit“ , kdy hodnota aritmetického průměru vyšla 1,65. Atributy „vybavenost sportovišť“  

a „cena vstupů a permanentek“ ohodnotili muži stejnou hodnotou 2,25. Na posledním místě 

se umístila „parkovací kapacita“ s hodnotou 3,50. Muži ohodnotili atribut „celková úroveň 

sportovního areálu“ hodnotou 2,40.  

 

Graf 5.9.1: Hodnocení atributů - muži 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ženy, stejně jako muži, byly nejvíce spokojeny s atributem „možnosti sportovních 

aktivit“ , kdy hodnota aritmetického průměru vyšla 1,85. Na druhém místě se umístil atribut 

„cena vstupů a permanentek“ (2,10), dále následovala hodnota 2,25 atributu „ochota 

a profesionalita personálu“. Nejhůře dopadly atributy „ čistota, sociální zařízení“ (3,75), 

„parkovací kapacita“ (3,50) a „dostatek zeleně“  (3,45). Ženy přiřadily atributu „celková 

úroveň sportovního areálu“ hodnotu 2,55.  
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Graf 5.9.2: Hodnocení atributů - ženy 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obou grafů je patrné, že ženy hodnotily jednotlivé atributy ve většině případů 

přísněji. Lze to doložit i celkovým aritmetickým průměrem, který u mužů vyšel 2,40 a u žen 

2,51. Nejhůře byly u mužů i žen hodnoceny atributy „parkovací kapacita“ a „ čistota, sociální 

zařízení“.U mužů i žen byly nejlépe hodnoceny „možnosti sportovních aktivit“. Poslední 

atribut, který byl hodnocen, byla „celková úroveň sportovního areálu“, kdy hodnota u mužů 

je 2,40 a u žen je 2,55. 

 

 Ve třetím grafu jsou zobrazeny celkové (mužů i žen dohromady) aritmetické průměry 

jednotlivých atributů. Nejlépe vychází atribut „možnosti sportovních aktivit“ s hodnotou 1,75. 

Oproti tomu nejhůře dopadla s hodnotou 3,50 „parkovací kapacita“. Atribut „celková úroveň 

sportovního areálu“ dostala hodnotu 2,48. Aritmetický průměr všech atributů dohromady je 

2,44 (u mužů je 2,40 a u žen je 2,55). Možnost „jiné“  nebyla využita ani v jednom případě.   
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Graf 5.9.3: Hodnocení atributů – celkové  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 10 

 

 V další otázce jsem zjišťoval, zda jsou respondenti spokojeni se stávajícími 

provozními dobami. Vybírali ze čtyř variant, varianty rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, 

rozhodně ne. Více než 60 % dotazovaných vybralo variantu „spíše ano“, druhou nejčastější 

odpovědí byla odpověď „rozhodně ano“ s 29 %. Necelých 6 % označilo „spíše ne“ 

a variantu „rozhodně ne“ nevybral žádný dotazovaný. (viz graf 5.10) 

  

Graf 5.10: Spokojenost s provozními dobami 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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■ Otázka č. 11 

 

 Další otázkou jsem se zaměřil na připravované otevření nové in-line stezky pro 

bruslení, běhání a jízdy na kole, která bude otevřena letos v letních měsících a povede kolem 

celého ostrova. Zajímalo mě, zda respondenti o nové stezce slyšeli a zda ji případně hodlají 

využívat. Celkem 68,5 % dotázaných uvedlo, že o chystaná stezce vědí, z toho 44,5 % se 

„chystá stezku využít“ a zbylých 24 % o tom „neuvažuje“. Na druhou stranu 31,5 % 

dotázaných se přiznalo, že o chystané novince nevědí, avšak 23 % z nich uvedlo, že by stezku 

„využili“ . (viz graf 5.11) 

 

Graf 5.10: Nová in-line stezka 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 12 

 

 Ve dvanácté otázce návštěvníci odpovídali, jaké další služby a zařízení by v areálu 

uvítali. Dotazovaní měli možnost označit i více možností a vybírali z těchto atributů:  

 

 ▪ půjčovna in-line bruslí, 

 ▪ lanové centrum, 

 ▪ areál pro skákací boty, 

 ▪ prodejna se sportovními potřebami, 

 ▪ bonusový a věrnostní program, 

 ▪ jiné, 
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 ▪ se stávající nabídkou jsem spokojen. 

 

 Polovina oslovených návštěvníku by si přála mít v areálu sportovního ostrova „lanové 

centrum“, které je v poslední době velice oblíbené a zažívá velký boom. Dále by zde uvítali 

„prodejnu se sportovními potřebami“ (27 %) a pro pravidelné návštěvníky, kteří využívají 

vstupy ve formě permanentek, „bonusový a věrnostní program“ (21,5 %). 1/5 uvedla, že by 

se jim zamlouval „areál pro skákací boty“. Pro „p ůjčovnu in-line bruslí“, která souvisí 

s plánovaným otevřením nové stezky, se vyslovilo 19 %. S atributem „se stávající nabídkou 

jsem spokojen“ se ztotožnilo celkem 15 %. Poslední možností byl atribut „jiné“ , který 

označila 3,5 % dotázaných. Tuto možnost především uváděly ženy, kterým zde chybí 

například společná cvičení zaměřená na matky s dětmi, či služba v areálu, která by prováděla 

hlídání dětí, něco jako „malá školka“.  

 

Graf 5.12: Nové možnosti areálu 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 13 

 

Uvítali byste vytvoření přehledných internetových stránek celého sportovního areálu? 

93,5 % respondentů je pro variantu „ano“ , tedy pro jejich vytvoření, což je zaznamenáno 

v následujícím grafu 5.13. Zbylých 6,5 % označilo možnost „ne“ . Těchto 13 respondentů, 

kteří vybrali zápornou odpověď, přeskočilo další otázku, která na tvorbu nových  

internetových stránek navazovala. 
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Graf 5.13: Přehledné a komplexní internetové stránky 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

■ Otázka č. 14 

 

 Na tuto otázku odpovídalo, jak už jsem se zmínil, 93,5 % respondentů, kteří v předešlé 

otázce byli pro variantu kladnou, „ano“ . Mohli zde označit více možností a na výběr měli 

tyto atributy: 

 

 ▪ seznam všech služeb, 

 ▪ on-line rezervační systém, 

 ▪ ceník jednotlivých služeb, 

 ▪ provozní doba, 

 ▪ kontaktní informace, 

 ▪ přehled aktuálních sportovních událostí, 

 ▪jiné. 

 

Respondenti uvedli, že by nejvíce na nových internetových stránkách uvítali funkci 

„on-line rezervační systém“, tuto službu uvedlo 82,5 % dotazovaných. Dále nejčastěji 

označovali atribut „seznam všech služeb“ a „ceník jednotlivých služeb“ s 74 %, respektive 68 

%. Následovaly  informace o „provozní době“ s 49%, „kontaktní informace“ se 42 % 

a atribut „p řehled aktuálních sportovních událostí“ s 26,5 %. Poslední možnost „jiné“  

neuvedl žádný z dotazovaných. (viz graf 5.14) 
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Graf 5.14: Funkce webových stránek 
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■ Shrnutí dotazníkového šetření 

 

 Všichni oslovení návštěvníci sportovního areálu odpovídali na otázky vstřícně 

a odpovědi na jednotlivé otázky jim nedělaly sebemenší problémy.  

 

Hned prvním zjištěním, a to zjištěním velice potěšitelným, bylo, že více jak 80 % 

respondentů uvedlo, že sportovní vyžití pro ně hraje „d ůležitou roli“ . Dokonce 43,5 % 

odpovědělo, že navštěvuje „pouze tento sportovní areál“. Největší výhodu sportovních areálů 

(komplexů) tohoto typu vidím v tom, že lidem šetří čas, přinášejí jim větší komfort a 

umožňují jim kombinovat více aktivit na jednom místě. A tento názor mi potvrdilo 54 % 

respondentů, kteří označili, že raději preferují právě „komplexy“.  

 

Nejvíce spokojeni byli oslovení návštěvníci s „možností sportovních aktivit“, 

„vybaveností sportovišť“  a „cenou vstupů a permanentek“. Na druhou stranu nejmenší 

spokojenost byla s atributy „parkovací kapacita“ a „ čistota a sociální zařízení“. Průměrného 

hodnocení dosáhl „personál“  a „venkovní posezení“. „Celkovou úroveň sportovního areálu“ 

hodnotili respondenti také průměrně. 

 

55 % dotazovaných dále uvedlo, že využívá raději „jednotlivé vstupy“ oproti 

„permanentkám“. Respondenti také označovali, jaké novinky a možnosti by zde uvítali. 

Nejvíce by si přáli novinky jako „lanové centrum“, „bonusový a věrnostní program“, ale 
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také „prodejnu se sportovními potřebami“. V otevřené možnosti této otázky uváděly 

především ženy společné aktivity (cvičení) zaměřené pro matky s dětmi, ale také možnost 

hlídání dětí přímo v areálu. Naprostá většina, a to 93,5 % respondentů, také uvedla, že by 

přivítala vytvoření nových internetových stránek celého areálu.  

 

Dalším zpracováním těchto získaných dat se budu zabývat v následující kapitole, kde 

právě na základě tohoto šetření představím své návrhy a doporučení. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

 Tato část diplomové práce bude vycházet z předchozí kapitoly, kde jsem zpracoval 

získaná data z marketingového výzkumu. Představím zde své návrhy a doporučení, které by 

měly vést ke zvýšení spokojenosti současných zákazníků s nabízenými službami, ale také 

k získání nových zákazníků, a tím pádem i k větší prosperitě sportovního centra. 

 

 Ze šetření je patrné a velice potěšitelné, že pro většinu respondentů (83,5 %) hraje 

sportovní vyžití neodmyslitelnou součást jejich životů. Téměř polovina uvedla, že se snaží 

věnovat svým sportovním aktivitám několikrát týdně. Toto zjištění odpovídá možnostem 

„široké veřejnosti“, která se věnuje sportovním aktivitám ve svém volném čase, tedy v čase 

po práci, po vyučování.  

 

 53,5 % respondentů uvedlo, že navštěvují i jiná sportovní zařízení mimo areál 

sportovního ostrova. Uváděli nejčastěji Squash Blansko, Orel Blansko, jehož součástí je 

i venkovní hřiště a víceúčelová hala, dále Bowling Blansko a moderní venkovní sportovní 

hřiště. Na druhou stranu 43,5 % odpovědělo, že využívají pouze tento areál, a to především 1x 

až 3x týdně, jak potvrdilo 43,5 % respondentů. I když toto číslo není zdaleka malé, některé 

další služby a zařízení by mohly vést k jeho dalšímu zvyšování. Zde mi například chybí menší 

venkovní hřiště s moderním umělým povrchem (typu a velikosti zrekonstruovaných hřišť na 

základních a středních školách), na kterém se dá hrát fotbal, basketbal, volejbal, házet 

létajícím talířem a mnoho dalších aktivit. Na jednu stranu chápu, že tato školní hřiště jsou 

v odpoledních hodinách, po konci vyučování a o víkendech volně přístupná (tzn. bez výběru 

vstupného) pro veřejnost, a že cílem sportovního areálu je nejen lákat zákazníka 

a uspokojovat jeho potřeby, ale také dosahovat zisk, který použije pro svůj provoz a pro další 

tak důležitý a nutný rozvoj. Tím pádem je pro takové typy areálů asi nevýhodné provozovat 

zdarma hřiště typu „školní“, ale právě zde bych viděl tu možnost přilákat zákazníky, kteří 

dávají přednost školnímu hřišti. Dostat sem tyto sportovce a využit jejich návštěvu například 

jak pro restaurační a občerstvovací služby, tak pro nalákání na další služby, v tomto případě 

už zpoplatněné. Další možností by byl areál pro squash. Takový areál je v Blansku jen jeden 

a další nejbližší je ve vzdálenosti 25 Km. Je jasné, že by to byla nemalá investice a další 

otázkou by bylo, zda by ve městě, které má kolem 21 tisíc obyvatel, se ještě druhý takový 

areál uživil. Nutností pro toto investiční rozhodnutí by byla celá řada studií, jako uskutečnění 
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marketingového výzkumu a mnoho dalších. Dle mého názoru by stála tato stavba 

přinejmenším za zvážení. Squashové areály zažívají v poslední době velký rozmach 

a navštěvují ho jak muži, tak i ženy, děti i dospělí. 

 

 Že lidé preferují sportoviště ve formě komplexu? To označilo 54 % dotazovaných. To 

jen potvrdilo názor, že lidem tento typ sportovišť vyhovuje, umožňuje jim šetřit už tak 

drahocenný čas, kterého v dnešní uspěchané době moc není, přináší jim větší komfort, 

pohodlí a umožňuje kombinaci jednotlivých aktivit „pod jednou střechou“. V tom vidím 

největší výhodu sportovních areálů typu Sportovního ostrova Ludvíka Daňka oproti 

jednotlivým sportovištím.  

 

 Necelých 55 % dotazovaných uvedlo, že využívá jednotlivé vstupy oproti 

permanentkám. Právě na zvýšení prodeje vstupů ve formě permanentek by se měl sportovní 

areál zaměřit. Zdůraznit lidem, že při koupi permanentek ušetří „přesně takovou částku“, že 

budou mít „takové“ výhody (vstup zdarma, ukázková hodina zdarma, přednostní právo při 

rezervaci hodin před zákazníky využívajícími samostatné vstupy). Další možností by byla 

permanentka na sportovně-relaxační aktivity, která by se dala kombinovat například jak pro 

fit centrum, tak pro bazén, saunu, spinning a tak další.   

 

 Respondenti uváděli, že nejčastěji navštěvují zařízení typu fit centrum, krytý bazén, 

sauna, ale také velice oblíbený aquapark. Bylo to dáno jak zimními měsíci, ve kterých 

výzkum probíhal, tak celoroční možností tyto aktivity navštěvovat a provozovat, ale také 

celospolečenskou oblíbeností (trendem) fit center, krytých bazénů a podobných zařízení. Jako 

plus bych viděl, že dotazovaní byli velice dobře informováni o možnostech aktivit, které 

mohou v areálu využít, ale i tak mi zde chybí lepší reklama jak celého ostrova, tak 

i jednotlivých sportovišť a služeb. V celém Blansku se nenajde ani jeden billboard propagující 

ostrov. Určitě by nebylo na škodu  zaměřit se v zimních měsících na propagaci „zimních“ 

sportů a v letních měsících na možnosti „letních“ sportů, jako už zmíněný aquapark, ale také 

volejbalové hřiště, tenisové hřiště, cross-terény, příjemné letní posezení a tak dále. Možností, 

kde a jak propagovat, by se našla celá řada. Na Blanensku vycházejí dvoje regionální noviny 

(Monitor a Zpravodaj města Blanska), kde by byla možnost uveřejňovat reklamní inzeráty 

a propagace. Další variantou by mohly být informace v městské hromadné dopravě, například 

tzv. reklamní držadla (při měsíční zakázce vychází jeden kus na 2 Kč denně), zajímavou 

možností by jistě byla i karoserie autobusu v barvách a logech sportovního ostrova. Jistě by se 
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daly využít i letáky do schránek a už zmiňovaný billboard. Samozřejmě nejdůležitějším 

kritériem by byly a jsou finanční možnosti areálu.    

 

 Jak muži, tak i ženy byli nejvíce spokojeni s možností sportovních aktivit, vybaveností 

sportovišť a cenou vstupů a permanentek. Jejich další případné zlepšování a rozšiřování zaleží 

jen na finančních možnostech sportovního areálu. Co se týče cen vstupů a permanentek, tak 

zde je několik variant. S cenami byli respondenti spokojeni, proto by zde byla možnost vstupy 

a permanentky částečně zvýšit. Otázkou však je, jak by na to návštěvníci areálu reagovali. Dle 

mého názoru by se areál měl ubírat směrem naučit své návštěvníky kupovat permanentky. 

A jak toho dosáhnout? Jedna věc je návštěvníkům zdůraznit výhody plynoucí z koupi 

permanentek, které jsem již  dříve zmiňoval, další možností by bylo zvýšit ceny 

jednorázových vstupů, aby výhody a motivy, které vedou ke koupi permanentek, byly ještě 

markantnější.  

  

 Průměrného hodnocení dosáhl personál, a nejen proto bych doporučil pořádat pro 

zaměstnance pravidelná školení, kde budou rozvíjet a rozšiřovat své znalosti v oblasti 

sportovně-relaxačních aktivit, aby informace a s nimi spojený servis, který zákazníci požadují 

a očekávají, dostali na co nejvyšší možnou úroveň.  

 

Průměrně, tedy variantou „ani spokojen/ ani nespokojen“, hodnotili dotazovaní atribut 

venkovního posezení a dostatku zeleně. Zde se domnívám, že areál je v příjemném prostředí, 

obklopen dostatkem zeleně. 

 

Nejméně spokojeni byli respondenti s parkovací kapacitou, čistotou a sociálním 

zařízením, což velice ovlivňovalo jejich celkovou úroveň spokojenosti se sportovním areálem. 

Proto by bylo mým doporučením rozšířit stávající parkovací místa a zaměřit se především na 

rekonstrukci a čistotu sociálních zařízení.   

 

 U atributu celkové úrovni sportovního areálu byla zjištěna hodnota 2,48 což je mezi 

hodnocením „spíše spokojen“ a „ani spokojen/ ani nespokojen“. Lze tedy říci, že respondenti 

jsou se sportovním areálem spokojeni, avšak pokud by nedocházelo k dalšímu rozvoji 

a zvyšování kvality a spokojenosti, tak by měla kvalita minimálně zůstat na stávající úrovni. 
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 Respondentů jsem se také ptal, jaké novinky a možnosti by v areálu uvítali. Téměř 

polovina by byla pro lanové centrum (součástí může být i areál pro skákací boty), které je 

v posledních letech velice oblíbené, a to nejen u veřejnosti, ale také u firem, které zde mohou 

pořádat například zaměstnanecké akce, tzv. teambuilding. Firmy by zde měly i možnost 

přespání přímo v areálu, kde se nachází ubytovna, restaurace, ale i školicí místnost. 

Návštěvníci by zde také přivítali prodejnu se sportovními potřebami, bonusový a věrnostní 

program, který by mohl například odpovídat vybraným službám cenově zvýhodněné nabídky. 

1/5 by byla pro půjčovnu in-line bruslí, která souvisí s chystaným otevřením nové in-line 

stezky kolem celého areálu. Především ženy by zde uvítaly cvičení zaměřená pro matky 

s dětmi a službu hlídání dětí přímo v areálu, něco jako „menší školka“.  

 

V poslední otázce jsem se ptal respondentů, zda by uvítali vytvoření přehledných 

internetových stránek celého areálu. Naprostá většina (93,5 %) byla pro. Proto jako jeden 

z největších nedostatků vidím právě neexistující komplexní stránky, kde by zákazníci našli 

seznam všech nabízených služeb, provozní dobu, ceník jednotlivých služeb, ale především 

on-line rezervační systém, který považuji v dnešní době za nutný a téměř nepostradatelný.  
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7 ZÁVĚR 

 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit spokojenost návštěvníků Sportovního 

ostrova Ludvíka Daňka v Blansku, který se nachází v Jihomoravském kraji nedaleko Brna. 

Zjistit, zda se jedná o pravidelné návštěvníky komplexu, jestli jsou spokojeni se stávajícími 

zařízeními a nabídkou služeb, se kterými službami naopak spokojeni nejsou, které novinky by 

zde uvítali. Poté navrhnout taková opatření, která by vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků 

s nabízenými službami, ale také k získání nových zákazníků, a tím pádem i k větší prosperitě 

celého sportovního ostrova.  

 

V teoretické části jsem se věnoval oblasti marketingu služeb, marketingového 

výzkumu a oblasti zabývající se zákazníky a jejich spokojeností.  

 

Potřebné údaje pro praktickou část jsem získal z interních zdrojů sportovního areálu, 

ale především jsem využil marketingový výzkum, který byl proveden formou osobního 

dotazování pomocí navrženého strukturovaného dotazníku. Výběrový soubor tvořilo 200 

návštěvníků ve věkové kategorii 15 let a více, které jsem vybíral technikou vhodné 

příležitosti. Věkovou kategorii 15 let a více jsem vybral z několika důvodů. Především jde 

o větší znalost a schopnost lépe porovnat aspekty sportovních areálu. Dalším důvodem je fakt, 

že sportovní aktivity jsou podmíněny vstupným, a to u dětí platí rodiče.  

 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že zákazníci jsou s celkovou úrovní sportovního 

ostrova spokojeni, kdy jej hodnotili průměrnou známkou 2,48. Byl zde nepatrný rozdíl 

u mužů, ti jej hodnotili známkou 2,40 a ženy známkou 2,55. Samozřejmě, že některé atributy 

byly hodnoceny lépe a jiné hůře. Nejlépe u mužů i žen dopadly atributy možnosti sportovních 

aktivit (1,75) a ceny vstupů a permanentek (2,18). Oproti tomu nejhůře byla hodnocena 

parkovací kapacita (3,50), čistota a sociální zařízení (3,43). 

 

I když ve většině případů převládala u respondentů spokojenost, tak se zde našly 

nedostatky, které by bylo potřeba zlepšit, či úplně odstranit, což by jistě vedlo k ještě větší 

spokojenosti. Proto návrhy a doporučení, které jsem uvedl v předchozí kapitole, vycházejí 

z výsledků provedeného marketingového výzkumu, kde na ně upozorňovali sami návštěvníci 

areálu, tedy dotazovaní. Součástí výzkumu a následně i návrhů a doporučení byly také otázky, 

ve kterých jsem zjišťoval, jaké novinky by zákazníci areálu sami přivítali.  
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I když jsou zákazníci se Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka vesměs spokojeni, je 

neustále co zlepšovat. A to platí právě v dnešní době, kdy nejen sportovní areály bojují 

o každého zákazníka a předhánějí se v nabídkách, kdy potěšit a uspokojit zákazníka tak, aby 

svou návštěvu opakoval, je velice náročné. Ne nadarmo se říká: „Náš zákazník, náš pán“. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 
DOTAZNÍK 

 
Dobrý den, 
  jsem studentem 2. ročníku navazujícího studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy 
báňské –Technické univerzity Ostrava. V současné době provádím v rámci své diplomové 
práce marketingový výzkum, zaměřený na analýzu spokojenosti návštěvníku Sportovního 
ostrova Ludvíka Daňka v Blansku.  

Dotazník je anonymní a Vaše data budou sloužit pouze pro účely diplomové práce 
a nebudou žádným způsobem zneužita. 

Jestliže není uvedeno jinak, označte jednu Vámi vybranou možnost. 
Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

 
1) Je pro Vás sportovní vyžití důležité?  

1.1.  Ano 
1.2.   Ne 

 
2) Jak často se věnujete sportovním aktivitám? 

2.1.  Denně  
2.2.  Několikrát týdně 
2.3.  Několikrát měsíčně 
2.4.  Velmi málo 

 
3) Jak často navštěvujete areál sportovního ostrova Ludvíka Daňka? 

3.1.  3x týdně a častěji 
3.2.  1x až 3x týdně 
3.3.  Méně než 1x týdně 
3.4.  Příležitostně 
 

4) Navštěvujete i jiná sportovní zařízení mimo tento sportovní areál? 
4.1.  Ano (uveďte, prosím, jaké) 
                 
…..………………………………………………………………………………… 
4.2.  Ne 

 
5) Preferujete spíše? 

5.1.  Oddělená (jednotlivá) sportoviště 
5.2.  Komplex 

 
6) Kolik finan čních prostředků měsíčně vynakládáte na sportovní vyžití? 

6.1.  Do 500 Kč 
6.2.  Od 501 Kč do 1 000 Kč 
6.3.  Od 1 001 Kč do 1 500 Kč 
6.4.   Od 1 501 Kč do 2 000 Kč 
6.5.  2 001 Kč a více 

 
7) Jakou formu vstupu využíváte? 

7.1.  Jednorázové vstupy 



  
 

7.2.  Permanentka 
 

8) Která z uvedených zařízení v areálu navštěvujete?(můžete označit i více možností) 
8.1.  Aquapark 
8.2.  Krytý bazén 
8.3.  Fit centrum 
8.4.  Sauna finská a infra, masáže, whirlpool 
8.5.  Zimní stadion 
8.6.  Víceúčelová hala 
8.7.  Spinning 
8.8.  Fotbalové hřiště 
8.9.  Atletická dráha 
8.10.  Volejbalové hřiště 
8.11.  Baseballové hřiště 
8.12.  Tenisové kurty 
8.13.  Cross-terény 
8.14.  Skatepark 

 
9) Jak byste ohodnotil/a kvalitu služeb v areálu sportovního centra? 

1 – spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – ani spokojen/a ani nespokojen/a, 4 – spíše 
nespokojen/a, 5 – nespokojen/a  
       1 2 3 4 5 
9.1. Možnosti sportovních aktivit       
9.2. Vybavenost sportovišť       
9.3. Cena vstupů a permanentek       
9.4. Ochota a profesionalita personálu      
9.5. Čistota, sociální zařízení       
9.6. Parkovací kapacita        
9.7. Dostatek zeleně        
9.8. Venkovní posezení        
9.9. Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

……………………………………      
9.10. Celková úroveň sportovního areálu      

 
10) Vyhovuje Vám provozní doba? 

10.1.  Rozhodně ano 
10.2.  Spíše ano 
10.3.  Spíše ne 
10.4.  Rozhodně ne 

 
11) Slyšeli jste o nové stezce pro in-line bruslení a chystáte se ji využít? 

11.1.  Slyšel jsem a chystám se využít 
11.2.  Slyšel jsem, ale nechystám se využít 
11.3.  Neslyšel jsem, ale využil bych ji 
11.4.  Neslyšel jsem a ani bych ji nevyužil 
 

12) Jaké další možnosti byste v areálu uvítali? (můžete označit i více možností) 
12.1.  Půjčovna in-line bruslí 
12.2.  Lanové centrum 
12.3.  Areál pro skákací boty  



  
 

12.4.  Prodejna se sportovními potřebami 
12.5.  Bonusový a věrnostní program 
12.6.  Jiné (uveďte prosím jaké) 
             
……………………………………………………………………………………… 
12.7.  Se stávající nabídkou jsem spokojen 
 

13) Uvítali byste vytvoření přehledných internetových stránek celého sportovního 
komplexu? 
13.1.  Ano 
13.2.  Ne (v případě záporné odpovědi přejděte na otázku č. 15) 

 
14) Co za informace a služby byste na webových stránkách uvítali? (můžete označit i 

více možností) 
14.1.  Seznam všech služeb 
14.2.   On-line rezervační systém 
14.3.  Ceník jednotlivých služeb 
14.4.  Provozní doba 
14.5.  Kontaktní informace 
14.6.  Přehled aktuálních sportovních událostí 
14.7.  Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

    
                  …………..………………………………………………………………………....... 
 

15) Pohlaví 
15.1.  Muž 
15.2.  Žena 

 
16) Věk 

16.1.  15 – 26 let 
16.2.  27 – 40 let 
16.3.  41 – 56 let 
16.4.  57 a více let 

 
17) Vzdělání: 

17.1.   Základní 
17.2.  Středoškolské bez maturity 
17.3.  Středoškolské s maturitou 
17.4.  Vysokoškolské 

 
18) Jste: 

18.1.  Student 
18.2.  Zaměstnaný 
18.3.  Nezaměstnaný 
18.4.  Podnikatel 
18.5.  Na mateřské dovolené 
18.6.  Důchodce 
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  Zdroj: http://www.sluzby-blansko.cz 
 
 
 
 
 


