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1 Úvod 
 

V současné moderní společnosti je sektor sluţeb nejvíce rozšířenou oblastí národních 

hospodářství. Je patrné, ţe sluţby ať uţ hmotného či nehmotného charakteru jsou hnacím 

soukolím všech podnikatelských subjektů, které určitými nástroji a způsoby ovlivňují 

spotřební chování zákazníků. V minulosti bylo zvyklostí, ţe prodávané zboţí bylo 

doprovázeno nabídkou sluţeb. Současný trend poukazuje na komplexní nabídku sluţeb, která 

je doprovázená určitým druhem hmotného zboţí. Mezi tyhle subjekty patří i sportovní 

centrum Havířov. 

S fitness či kulturistikou můţe začít kterýkoliv jedinec, ať uţ se bude jednat o ţenu či 

muţe. Tento druh sportu není omezen věkem, pohlavím, fyzickými či tělesnými dispozicemi. 

Důleţitým začátkem věnováním se těmto aktivitám je pevná vůle a chuť vyzkoušet něco 

nového. Nejdůleţitějším faktorem je vnitřní motivace daného jedince, bez motivace jedinec 

neuspokojí svá kýţená očekávání, neukojí své pocity. Fitness a kulturistika není povinnost či 

nutnost, ale především radost z pohybu! 

Jelikoţ mě téma aktivního zdravého ţivotního stylu velice zajímá, rozhodl jsem se 

věnovat ve své bakalářské práci analýze spokojenosti poskytovaných sluţeb sportovního 

centra, které jiţ delší dobu navštěvuji. Primárním zaměřením práce je spokojenost zákazníků 

se sluţbami daného sportovního centra provedené marketingovým výzkumem, přímo 

v prostorech fitcentra se zákazníky. Na základě provedené marketingové analýzy z dotazníků, 

bych rád zjistil, jaké jsou silné a slabé stránky sportovního centra, popřípadě sestavil návrhy 

na zlepšení případných zjištěných nedostatků v takové míře, které povedou k odstranění 

problémů a následného zkvalitnění poskytovaných sluţeb klientům. Zaměřil jsem se 

především na vytipované oblasti s případnou nespokojenosti klientů navštěvující sportovní 

centrum Havířov 

Na počátku své bakalářské práce se věnuji charakteristice sportovního centra z hlediska 

makroprostředí a mikroprostředí působící na společnost. Charakterizuji poskytované sluţby 

sportovního centra, vystihnu silné a slabé stránky centra. 

Součástí mé práce je sběr a analýza poskytnutých dat z primárního šetření, z nichţ 

vytvořím vyhodnocení mého šetření, sestavím moţná doporučení managementu společnosti 

s ohledem na zákazníka, moţnosti podniku a v poslední řadě potřeb trhu. 
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2 Charakteristika sportovního centra Havířov 
 

Analýzu spokojenosti s poskytovanými sluţbami budu provádět v prostorách fitcentra 

Havířov se sídlem v Havířově na ulici U stadionu 2b. 

V této kapitole představím fitcentrum, nastíním silné a slabé stránky, analyzuju 

makroprostředí, mikroprostředí a nabídku poskytovaných sluţeb. 

2.1 Fitcentrum Havířov 
 

Historie vzniku sportovního centra zimního stadiónu se datuje od roku 1977, kdy byla 

zahájena výstavba menší haly pro mistrovství Evropy ve vzpírání. V roce 1978 byla menší 

hala dokončena, která se po ukončení mistrovství stala tréninkovou halou vzpěračů. Zhruba 

od 90. let se vrchní patro začalo vyuţívat jako posilovna i pro širokou veřejnost.[12,14] 

Společnost fitcentrum Havířov s.r.o. je datována od roku 2002. Paní majitelka od data 

otevření kromě stávajících zařízení neustále myslí na vývoj a nové trendy ve všech oblastech 

poskytovaných sluţeb a neustále doplňuje v rámci moţností další zařízení a vybavení k 

všeobecné spokojenosti svých klientů.[11] 

Firma Fitcentrum Havířov společnosti s ručeným omezením, která je zapsána 

v obchodním rejstříku. Společnost má jediného majitele, který je zároveň i jednatelem 

společnosti. K provozu společnosti je zapotřebí 2 stálých zaměstnanců, kteří převáţně 

zajišťují chod na recepci a 6 externích pracovníků, mezi něţ se řadí především fitness 

instruktoři a instruktoři, kteří vedou různé druhy forem poskytovaných sluţeb.[14] 

Ve fitcentru se nachází recepce, která je zároveň barem. Na recepci si mohou zákazníci 

vybrat z široké nabídky suplementů, doplňkové výţivy, iontových nápojů, malého občerstvení 

v podobě energetických tyčinek, kávu, čaj, přípravky pro redukci váhy, multivitaminové 

preparáty a doplňky pro kulturisty či výkonnostní sportovce. 

Klubu patří celé vrchní patro, kde je provozovaná posilovna, v dolním patře se nachází 

místnost, kde jsou schwinncycling kola a sál pro aerobic. V nejspodnější části se nacházejí 

pánské a dámské šatny a sprchy. Pro klienty sportovního centra je připraveno mnoho druhů 

posilovacích strojů, činek, několik druhů kol, běţecký trenaţér, podloţky na cvičení a mnoho 

doplňků, které zpříjemní pobyt klienta. 
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Provozní doba fitcentra Havířov je spojena s nepřetrţitým provozem, fitcentrum má 

otevřeno i přes svátky, coţ málokterá společnost nabízí. Otevřeno je od pondělí do pátku 

v čase od 7:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 15:00 hodin a neděle od 8:00 do 21:00 

hodin. 

Obr.2-1: Recepce sportovního centra  

 

 

Zdroj: [11] http://www.fitcentrumhavirov.cz 

 

2.2 Přehled poskytovaných služeb fitcentrem Havířov 
 

Fitcentrum Havířov nabízí řadu sluţeb, mezi které patří především posilovna, aerobik, 

solárium, BOSU, TRX a SCHWINNCYCLING.  

2.2.1 Aerobik 
 

Vznik aerobiku je datován přibliţně od 60. let 19. století, který vznik v USA, který se 

rozšířil do celého světa. Aerobik je kondiční cvičení doprovázené hudbou, zaměřené 

především na rozvoj svalové soustavy, zvýšení vytrvalosti a výkonnosti jedince. Aerobik 

pozitivně ovlivňuje pohybové ústroji jedince a pozitivně působí na nervovou soustavu. 

V širším slova smyslu se formou aerobik označují i jiná aerobní cvičení např. Spinning. 

2.2.2 BOSU 
 

BOSU je moderní a oblíbený systém cvičení určený především pro komplexní zpevnění 

svalstva celého těla, který má pozitivní vliv na zdravé drţení těla, fyzickou kondici a redukci 

http://www.fitcentrumhavirov.cz/
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tuku. Základem tohoto cvičení je speciálně vyvinutá nafukovací gumová kopule (Balance, 

Trainer), která se pouţívá při cvičení jak stranou rovnou tak vypouklou. 

2.2.3 TRX 
 

TRX je novinkou na poli fitness. TRX je jednoduchý závěsný systém. Jednoduchý 

popruh, který se dá zavěsit kdekoliv. Po celou dobu cvičení vyuţíváte pouze váhu vlastního 

těla a intenzitu dolaďujete úhlem naklonění oproti zavěšení Vašeho TRX. 

2.2.4 Schwinncycling 
 

Schwinncycling se zaměřuje na výuku důleţitých prvků tréninku, jako je kontrola 

rychlosti otáček a tepové frekvence. Tento systém zaručí účastníkům hodin výsledky a 

pomůţe jim na cestě k tréninkovému cíli. Schwinncycling je více neţ jen cvičení, je to 

speciálně upravený cyklistický program pro fitness centra. Je kombinací základních 

cyklistických pohybů s motivačními metodami. Schwinncycling je nesmírně účinný 

kardiovaskulární trénink. 

2.2.5 Posilovna 
 

Posilovna je místem, kde klienti docházejí z důvodu nárůstu, či posílení svalové hmoty. 

V posilovně se nacházejí posilovací stroje, činky, ţebřiny pro protaţení svalstva, podloţky a 

ţíněnky na rozehřátí. Mnoho posiloven má různě velká zrcadla zavěšených na stěnách 

z důvodu, aby si kaţdý cvičící jedinec prohlédl správnost vykonávaných cviků. 

2.2.6 Solárium 
 

Slouţí především pro ozařování umělým horským sluncem. Převáţně se vyuţívá pro 

doplnění kosmetických důvodu, především pro navození tmavé kůţe podobné jako při 

opalování na slunci. 

2.3 SWOT analýza pro fitcentrum Havířov 
 

2.3.1 Silné stránky 
 

Mezi silnou stránku fitcentra Havířov patří především modernizace a inovátorství, 

neustále přizpůsobování se přání zákazníkům, ale hlavně velké mnoţství poskytovaných 

sluţeb pod jednou střechou. Moderně zbudovaná místnost pro schwinncyclingová kola, která 

jsou poslední novinkou na trhu fitness.  Velkým plusem je velikost fitcentra, jehoţ rozloha je 
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přibliţně 550m
2
, dále aerobní část, která má rozlohu zhruba 200m

2 
 se speciálně odpruţenou 

podlahou. Výhodou je také poloha společnosti, nachází se v blízkosti autobusového nádraţí, 

na kterém převáţná část linek městské hromadné dopravy končí. Bez problémů mohou klienti 

své osobní automobily odstavit v blízkosti sportovního centra na rozlehlém parkovišti. 

Výhodou je také dlouhá provozní doba včetně víkendu. 

2.3.2 Slabé stránky 
 

Sportovní centrum Havířov působí jiţ na trhu 8 rokem, coţ není zrovna krátká doba, 

ale i přes tuhle dlouhou dobu spousta obyvatel Havířova navštěvuje jiná konkurenční 

fitcentra, která se nacházejí v těsné blízkosti jejich domů. Za velmi slabou stránku fitcentra 

Havířov povaţuji neinformovanost veřejnosti. Vedení společnosti u zrodu fitcentra vytisklo 

pár stovek letáku, radniční listy několikrát otiskly krátký sloupek v novinách, ale i tak je to 

málo. Převáţná část reklamy je zde tvořena pozitivním hodnocením spokojených klientů, kteří 

své zkušenosti a poznatky předávají svým přátelům, kolegům, známým. 

2.3.3 Příležitosti 
 

Příleţitostí pro sportovní centrum Havířov je neustálé přizpůsobování se potřebám 

zákazníkům, sledovat moderní trendy ve fitness, na poli zdravého způsobu ţivota a začít je 

nabízet dříve neţ potencionální konkurence. Ve sportovním centru je TRX novinkou a 

v ţádném jiném fitcentru v Havířově tato vymoţenost není. Majitelka společnosti je velmi 

přístupná novým novinkám a zvaţuje rozšíření sluţeb o pilátes, kalanetiku a zumbu. 

2.3.4 Ohrožení 
 

Ohroţením sportovního centra nacházím v přímé konkurenci ostatních společností 

zabývající se fitness a podobnými sluţbami. Největšími konkurenty pro sportovní centrum je 

fitcentrum Luna a fitcentrum Gurmán, kteří se orientují na velmi podobné fitness aktivity. 

Sezónní nestálost klientů v ročních obdobích je pro společnost také velkým problémem, tento 

pokles společnost řeší výhodnými balíčky sluţeb. 
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2.4 Makroprostředí 
 

Makroprostředí jsou vnější okolnosti, které ovlivňují mikroprostředí (demografické, 

ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory). Faktory, ze kterých se 

skládá, mohou na jedné straně firmě nabídnout nové příleţitosti, na druhé straně ji mohou 

ohrozit. [1] 

2.4.1 Demografické prostředí 
 

Česká republika dosáhla během 1. aţ 3. čtvrtletí 2009 nárůstu počtu obyvatel o 33,7 

tisíce na 10 501 197 obyvatel. Počet narozených dětí převýšil počet zemřelých o 10,8 tisíce 

osob. Zahraniční migrací přibylo celkem 22,8 tisíce osob. Oproti stejnému období 

předchozího roku bylo výrazně méně přistěhovalých (o 32,4 tisíce), méně bylo i sňatků (o 4,6 

tisíce), ţivě narozených dětí (o 1,7 tisíce), rozvodů (o 1,7 tisíce) a potratů (o 0,6 tisíce).[10] 

Celkový počet obyvatel za první tři čtvrtletí vzrostl o 33,7 tisíce osob, avšak ve stejném 

období roku 2008 dokonce o 72,6 tisíce. Výrazně niţší neţ v roce 2008 byl letos přírůstek 

zahraniční migrací: 22,8 tisíce oproti 59,7 tisíce.[10] 

Přirozeným pohybem se populace ČR v 1. aţ 3. čtvrtletí zvětšila o 10,8 tisíce, o 2,0 

tisíce méně neţ o rok dříve. Zatímco v předchozích letech celkový počet obyvatel ČR rostl 

téměř výhradně díky zahraniční migraci (83 % celkového přírůstku v roce 2008, 89 % v roce 

2007, 96 % v roce 2006), v letošním roce se její podíl na celkovém přírůstku obyvatel sníţil 

na dvě třetiny.[10] 

Počet uzavřených manţelství v 1. aţ 3. čtvrtletí letošního roku byl o 4,6 tisíce niţší neţ 

v prvních třech čtvrtletích roku 2008 a dosáhl 40,9 tisíce. Nejvíce sňatků připadlo na měsíc 

červen (8,6 tisíce), kdy byl zaznamenán i nejvyšší denní počet sňatků: 6. 6. 2009 vzniklo 1991 

nových manţelství. Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo rozvedeno 21,8 tisíce 

manţelství, coţ bylo o 1,7 tisíce méně neţ ve stejném období o rok dříve. Tento niţší počet 

rozvodů se projevil v mírném sníţení podílu manţelství končících rozvodem – ze 49 % v roce 

2008 na 47 % v 1. aţ 3. čtvrtletí letošního roku. Ţeny podaly návrh na rozvod v 65 % 

případů.[10] 
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Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel Havířova 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stav obyvatel k 1.7.   87 228  86 856  85 689  85 436  85 084  84 775  84 662  84 360  84 164  83 873  

v tom: muţi 42 584  42 437  41 907  41 795  41 682  41 524  41 528  41 366  41 266  41 141  

  ţeny 44 644  44 419  43 782  43 641  43 402  43 251  43 134  42 994  42 898  42 732  

Stav obyvatel k 
31.12.   87 113  86 591  85 502  85 271  84 914  84 784  84 427  84 219  84 033  83 558  

v tom ve věku:  0 - 14 15 095  14 476  13 852  13 341  12 862  12 552  12 082  11 723  11 448  11 159  

  15 - 64 61 621  61 465  60 800  60 788  60 679  60 570  60 297  59 971  59 699  59 125  

  65 + 10 397  10 650  10 850  11 142  11 373  11 662  12 048  12 525  12 886  13 274  

Průměrný věk   37,7  38,1  38,6  38,9  39,3  39,6  39,9  40,3  40,6  40,9  

Index stáří (65+ / 0 -
14 v %)   68,9  73,6  78,3  83,5  88,4  92,9  99,7  106,8  112,6  119,0  

muţi   42 538  42 300  41 790  41 761  41 598  41 569  41 393  41 292  41 227  40 992  

v tom ve věku:  0 - 14 7 727  7 406  7 059  6 810  6 566  6 430  6 185  6 011  5 910  5 715  

  15 - 64 30 739  30 683  30 411  30 497  30 520  30 492  30 445  30 320  30 210  29 995  

  65 + 4 072  4 211  4 320  4 454  4 512  4 647  4 763  4 961  5 107  5 282  

ţeny   44 575  44 291  43 712  43 510  43 316  43 215  43 034  42 927  42 806  42 566  

v tom ve věku:  0 - 14 7 368  7 070  6 793  6 531  6 296  6 122  5 897  5 712  5 538  5 444  

  15 - 64 30 882  30 782  30 389  30 291  30 159  30 078  29 852  29 651  29 489  29 130  

  65 + 6 325  6 439  6 530  6 688  6 861  7 015  7 285  7 564  7 779  7 992  

Zdroj: [10] ČSÚ  

     

Především pohlaví hraje významnou roli při rozvoji fitness sluţeb. Převáţná část 

ţenského pohlaví preferuje především aerobik, spinning a jiné sluţby vhodné především pro 

ţeny, muţi převáţně volí posilovnu. Návštěvnost společnosti fitcentrum Havířov bude 

charakterizována lidmi ve věku od 15 let, ať se bude jednat o muţe či ţeny, vrchní hranici 

neuvádím, neboť sportovní vyţití není věkem nijak omezeno. Převáţnou část klientely budou 

tvořit lidé z blízkého okolí sportovního centra. 

2.4.2 Ekonomické prostředí 
 

Ve 3. čtvrtletí 2009 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v celém národním hospodářství o 4,8 % proti stejnému období předchozího 

roku, reálná mzda vzrostla o 4,7 %. Tento relativně vysoký růst byl však ovlivněn 

strukturálními vlivy, zejména propouštěním zaměstnanců s niţšími mzdami a poklesem 

nemocnosti. Objem mezd poklesl o 2,4 %, počet zaměstnanců o 6,9 %.[10] 

Průměrná nominální mzda na fyzické osoby, bez podnikatelských subjektů do 20 

zaměstnanců, vzrostla ve 3. čtvrtletí 2009 meziročně o 4,1 %.[10] 



8 
 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém 

národním hospodářství činila 23 350 Kč, vzrostla ve 3. čtvrtletí 2009 proti předchozímu 

čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 1,5 %.[10] 

Průměrná mzda činila 23 350 Kč, coţ je o 1 068 Kč (4,8 %) více neţ ve stejném období 

roku 2008. Spotřebitelské ceny se za 3. čtvrtletí 2009 v porovnání se stejným obdobím 

předchozího roku zvýšily pouze o 0,1 %, reálná mzda tedy vzrostla o 4,7 %. Je to nejvyšší 

růst reálné mzdy za posledních osm čtvrtletí. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila 

o 1 004 Kč (4,5 %) na 23 165 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,4 %. V nepodnikatelské sféře byl 

růst mezd vyšší, průměrná mzda se zvýšila o 1 292 Kč (5,6 %) na 24 170 Kč, reálná mzda 

vzrostla o 5,5 %.[10] 

2.4.3 Přírodní prostředí 
 

Česká republika se nachází v samém středu Střední Evropy, nazývána také srdcem 

Evropy. ČR se rozkládá mezi 40 a 60 rovnoběţkou mírného pásu, coţ z naší země činí zem 

s ideálními klimatickými podmínkami. Zeměpisná délka v ČR se ţádným určitým způsobem 

neprojevuje. Českou republikou procházejí hlavní evropské povodí, oddělující Severní moře, 

Baltské moře a Černé moře. Hlavní říční osou u nás je Labe, Morava, Vltava, Odra, Dyje. 

Půdní fond ČR je rozdělen na zemědělskou půdu (50%), čisté orné půdy (35%), převáţná část 

území (30%) je zalesněno. 

Moravskoslezský, především Ostravský region patří z celé ČR k nejvíce zatíţeným 

regionům u nás, z hlediska ţivotního prostředí. Velký negativní podíl na ţivotním prostředí 

nesou hutě, ocelárny. 

2.4.4 Technologické prostředí 
 

Technologické prostředí je jedno z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující náš ţivot. Po 

vstupu České republiky do EU 1. Dubna 2004, přijetím legislativních opatření se zpřísnily 

určitá nařízení pro dodrţování určitých pravidel (hygiena, bezpečnost). Fitcentrum musí dbát 

především na čistotu vnitřních prostorů v takové míře, aby bylo klienti spokojeni a odcházeli 

ze společnosti s nadšením, ţe bylo o ně dobře postaráno. Pokud si chce společnost uchovat 

stálou klientelu, musí být z hlediska inovací a nových poptávaných sluţeb pokaţdé o krok 

vpřed neţ její konkurence. Jedině takovým způsobem společnost ochrání své investice. 
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2.4.5 Politicko-právní prostředí 
 

Společnost fitcentrum Havířov se musí řídit podle platných norem a zákonů. Mezi 

nejdůleţitější právní formy v ČR patří Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. 

Pro provoz společnosti je zapotřebí Ţivnostenského oprávnění, které získává osoba, 

která splní stanovena kritéria. Osoba musí splňovat kritéria především v oblasti provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení, diplomy získané za absolvování fakulty tělesné 

kultury, nebo na základě odborného školení trenérů kulturistiky a instruktorů fitness. 

Společnost nesmí zapomenout také na dodrţování norem, která jsou zakotvena v 

Občanském a Obchodním zákoníků, Ţivnostenském zákoně, Zákoně o mzdě, Zákoně o 

sociálním a pojistném zabezpečení, Zákonem o účetnictví, Zákonem týkající se daní z příjmů, 

Zákonem o DPH a Zákonem práce. 

2.4.6 Kulturně-sociální prostředí 
 

V dnešní době je aktivní zdravý způsob ţivota koníčkem pro mnoho jedinců, který láká 

jak mladou, tak i starší generaci. Výběr sportovních zařízení je nekonečny, neboť se budují ve 

velkém měřítku společnosti zaměřených tímto směrem. Tímto budováním nových zařízení se 

rozvíjí nové a nové sluţby, které se poskytují klientů. Především mnoţství a kvalita 

poskytovaných sluţeb u zákazníka vyvolávají pocit bezstarosti, odloučení od problémů 

všedního ţivota. Sport či jakákoli sportovní aktivita je především místem k relaxaci a 

odpočinku. 

2.5 Mikroprostředí 
 

Faktory, které bezprostředně ovlivňují moţnosti společnosti uspokojovat potřeby a přání 

zákazníků (zákazníci, veřejnost, dodavatelé, konkurence). [1] 

Cílem marketingu je vytvářet a udrţovat vztah se zákazníky tím, ţe firma uspokojuje 

jejich potřeby a přání. Úspěch však závisí i na interakci s ostatními faktory jako jsou 

zaměstnanci firmy, dodavatelé, zákazníci, konkurence, veřejnost. [1] 
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2.5.1 Zákazníci 
 

Zákazníci je jednou z nejdůleţitějších okolností, na které se mikroprostředí společnosti 

zaměřuje. Hlavním důvodem je, ţe zákazníci jsou jistou součástí vnějšího okolí, která přináší 

společnosti zisk z provozu. 

Zákazníky sportovního centra můţu rozdělit podle věku a vzdálenosti od místa 

vykonávaní sluţeb. Zákazníci sportovního centra jsou převáţeně tvořeni klienty ve věku od 

15 let, kteří bydlí v blízkosti zmiňovaného zařízení a klienty s aktivním ţivotním přístupem, 

kterým záleţí na vzhledu své postavy. 

2.5.2 Veřejnost 
 

Pojmem veřejnost rozumíme zájmové skupiny, které jsou schopny ovlivňovat aktivity 

dané společnosti.  Především se jedná o vztahy s veřejností, které podporují image společnosti 

a poskytované sluţby či produkty. 

2.5.2.1 Finanční instituce 
 

Jedná se především o společnosti, které podporují chod daného sportovního centra. 

Jedním z důleţitých poskytovatelů byla banka, která poskytla úvěr společnosti na rozšíření 

stávajících moţností, zdravotní pojišťovna, která proplácela roční hodnotu ceny permanentky 

do výše 1 tisíc Kč. 

2.5.2.2 Vnitřní veřejnost 
 

Řadíme zde především zaměstnance společnosti, kteří vytvářejí pozitivní či negativní 

atmosféru a především jakou kritiku vytvářejí o společnosti. 

2.5.2.3 Vládní veřejnost 
 

Zde řadíme Parlament ČR a Vládu ČR, jedná se zde především o postojích příslušných 

institucí. 

2.5.2.4 Mediální veřejnost 
 

Zde můţeme zařadit především televizi, rozhlas, tisk a internet. Všechny druhy médií, 

které by mohly oslovit širokou veřejnost. Jelikoţ reklama vysílaná v televizi byla by velikou 

peněţní poloţkou kaţdé společnosti zabývající se fitness, neuvidíme takový druh reklamy 
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v ţádné televizi u nás. Kaţdé sportovní centrum, fitcentrum volí druh reklamy, který je 

nejméně náročný na rozpočet společnosti. Společnosti převáţně volí reklamy v lokálních 

rádiích, místním tisku, ale především na internetu v podobě webových stránek, které jsou 

lehce upravovatelné, přitaţlivé, ale co je nejdůleţitější finančně nenáročné. 

2.5.3 Dodavatelé 
 

Dodavatelé jsou společnosti či jednotlivci, kteří dodávají veškeré zboţí související 

s chodem sportovním center. 

Sportovní centrum Havířov vyuţívá dodavatelů, kteří společnost zásobují především 

sportovními potřebami a stroji grün sport, sportovní a zdravou výţivou, nápoji všeho druhu, 

ať uţ se jedná o perlivé či neperlivé vody značky Rajec a minerálních vod Mattoni s příchuti. 

2.5.4 Konkurence 
 

Konkurentem společnosti se stává podnik, jehoţ produkty či poskytované sluţby jsou 

stejné, nebo velmi obdobné. Za konkurenci můţeme povaţovat i společnost, která se zaměřila 

na stejný cílový segment, v němţ daný podnik podniká. 

Sportovní centrum Havířov má několik konkurentů, kteří konkurují podobnou nabídkou 

sluţeb, a cena jejich sluţeb je také v rámci poskytovaných moţností. Největší konkurentem a 

hrozbou je fitcentrum Luna, které se nachází ve velké blízkosti sportovního centra Havířov. 

Fitcentrum Gurmán příliš velkou hrozbou není, neboť se nachází na druhém konci města. 

Fitcentrum Luna nabízí široké moţnosti sportovního vyţití. Otevírací doba společnosti 

je velmi obdobná společnosti fitcentrum Havířov. K dispozici ve fitcentru Luna oproti 

sportovnímu centru Havířov jsou masáţe, indol cycling, kalanetika a step aerobik. 
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti služeb 
 

3.1 Vymezení pojmu služba 
 

Sluţby představují mimořádně širokou skupinu rozdílných ekonomických činností, 

realizované rovněţ v odlišných podmínkách. Některé obory sluţeb uplatňují marketingové 

aktivity, které jsou spojeny se světovými trendy, v některých oborech sluţeb teprve se začíná 

uplatňování trţních orientací.[6] 

Současným celosvětovým hospodářským trendem je nárůst významu sluţeb. Zvyšující 

se spotřeba po sluţbách, zvyšuje se podíl zaměstnanosti ve sluţbách a tím podporuje růst 

výkonů sluţeb na HDP daného hospodářství.[7] 

V současné době nejlépe podstatu sluţeb vystihují američtí autoři Philip Kotler a Gary 

Armstrong.[7] 

„Sluţba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana můţe nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce sluţby můţe, ale 

nemusí být spjata s hmotným produktem.“ 

3.1.1 Klasifikace služeb 
 

Základní členění sluţeb, příklady sluţeb podle ekonomů Foota a Hatta.[7] 

o Terciární sektor: restaurace a hotely, kosmetické sluţby, prádelny a čistírny, 

oprava a údrţba domácích přístrojů, rukodělné a řemeslnické práce 

o Kvartální sektor: doprava, obchod, komunikace, finance a správa. 

o Kvintetní sektor: zdravotní péče, vzdělávání, rekreace. 

3.1.2 Vlastnosti služeb 
 

Nehmotnost služby 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností sluţeb a od této sluţby se odvíjejí 

všechny ostatní vlastnosti sluţeb. Poskytované sluţby nelze zhodnotit ţádným fyzickým 

smyslem, sluţby jsou především nehmotné a nehmatatelné, nelze si ji před samotnou koupi 

prohlédnout, ochutnat, ohmatat, ale pouze v ojedinělých případech lze sluţbu vyzkoušet. 
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Zákazník si můţe před samotnou koupi sluţbu osahat, poslechnout, očichat atd. Tím, ţe 

zákazník má mnoho moţností z hlediska konkurentů, jeho výběr je rozmanitý a především 

velice ztíţený. 

Nehmotnost sluţeb je příčinou, ţe zákazník především sluţbu obtíţně hodnotí 

z hlediska konkurujících subjektů, obává se rizika při samotném nákupu dané sluţby. 

Zákazník klade důraz především na osobní zdroje informací z blízkého okolí. Základem 

hodnocení pro zákazníka je kvalita poskytnuté sluţby, pro stanovenou kvalitu sluţeb vyuţívá 

jako svůj základ cenu. 

Vedení společnosti musí zareagovat a především omezit sloţitost poskytovaní sluţby, 

zdůraznit hmotné podněty dané sluţby, zaměřit se na ústní doporučení.[1,6,7] 

Neoddělitelnost služby 

Jedná se o další charakteristickou vlastnost sluţeb. Základem je neoddělitelnost nástroje 

od produkce. Producent sluţby a zákazník se setkávají na příslušném místě a čase tak, aby 

výhoda, kterou zákazník očekává, mohla být zrealizována. Dochází tak ke spojení zákazníka a 

poskytovatele sluţby, čímţ vzniká vzájemná interakce. Fyzicky lze producenta sluţeb 

v některých případech nahradit například strojem (bankomaty, automaty na kávu). 

Neoddělitelnost sluţby je i příčinou stále častějšího vzniku lokálních monopolů 

poskytovaných některých sluţeb. Pokud nelze oddělit nabízenou sluţbu od poskytovatele, 

daný poskytovatel má pouze omezenou produkční kapacitu, vzniká místní monopol 

poskytovatele. Tímto způsobem má poskytovatel sluţby jedinečnou moţnost, vlivem svého 

postavení stanovit vyšší ziskovou marţi v ceně dané sluţby. 

Neoddělitelnost je příčinou, ţe zákazník je často spoluproducentem sluţby, podílí se na 

vytváření sluţby spolu s ostatními zákazníky a v ojedinělých případech musí zákazník 

cestovat na místo produkce dané sluţby. 

Vedení společnosti musí především reagovat na oddělení produkce od spotřeby, zajímat 

se o vztahy zákazník producent a především zdokonalit systém dodávky sluţeb 

k zákazníkovi.[1,7] 
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Heterogenita služby 

Heterogenita sluţeb je především charakterizována standardem kvality poskytované 

sluţby. V celém probíhajícím procesu poskytování sluţby jsou přítomní lidé, zákazníci a 

samozřejmě poskytovatelé sluţby. Chování v těchto případech nelze předvídat určité normy 

chování zákazníků. Nelze provádět výstupní kontroly kvality sluţeb před jejich dodáním, tak 

jak tomu bývá u zboţí. 

Nehmotnost a heterogenita sluţeb vedou k tomu, ţe veškeré sluţby je obtíţné 

patentovat. Heterogenita sluţeb a stále větší účast lidí při procesu poskytování sluţby vedou 

k tomu, ţe vstup na trh sluţeb je stálé snadnější. 

Heterogenita je příčinou, ţe zákazník nemusí vţdy obdrţet stejnou kvalitu poskytované 

sluţby, obtíţněji si vybírá z konkurenčních produktů a velmi často se musí podrobit 

pravidlům konzistence poskytované sluţby. 

Vedení společnosti musí na tyhle jevy zareagovat stanovením norem kvality výběrů a 

školení zaměstnanců, motivovat zaměstnance k lepším výsledkům, zjišťovat spokojenost 

zákazníků, ale především standardizovat poskytované sluţby.[7] 

Zničitelnost služby 

Nehmotnost sluţeb vede vţdy k tomu, ţe poskytované sluţby nelze skladovat, 

uchovávat, znovu prodávat či vracet. Sedadlo v divadle, místo na zájezdu, které nejsou 

prodány v daném čase, kdy jsou nabízeny, nelze skladovat a prodat později. Pro daný 

okamţik jsou ztracený a především zničené. Tohle však neznamená, ţe zákazník nemá právo 

sluţbu reklamovat, v ojedinělých případech lze nekvalitní sluţbu nahradit kvalitní, popřípadě 

poskytnout slevu z ceny poskytované sluţby. 

Zničitelnost je příčinou, ţe zákazník obtíţně reklamuje poskytovanou sluţbu, a 

převáţně můţe být zákazník konfrontován jak s nenaplněnou, tak nadbytečnou kapacitou. 

Vedení společnosti musí zaujmout kladný postoj především v otázce vyřizování 

stíţnosti zákazníků a tím i zkvalitnění péče o ně samotné. Efektivně vyuţívat kapacitu 

v závislosti na poptávce dané sluţby.[7] 
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Nemožnost vlastnictví služby 

Nemoţnost vlastnit sluţbu úzce souvisí s její nehmotností a zničitelnosti. Při nákupu 

zboţí na zákazníka po jeho zakoupení automaticky přechází zboţí do jeho vlastnictví. Při 

poskytování sluţby zákazník po odevzdání svých peněţních prostředků nezískává ţádné 

nabyté vlastnictví z dané sluţby. Při nákupu si zákazník pouze kupuje právo na poskytnutí 

dané sluţby. 

Nemoţnost vlastnictví dané poskytované sluţby je příčinou, ţe zákazník má pouze 

vlastní právo na poskytnutí sluţby, poskytovaná sluţba mu přináší pouze krátké, přímé 

distribuční kanály. 

Management společnosti musí zareagovat na zdůraznění výhod nevlastnění s moţností 

substituce sluţeb za zboţí. Důleţitým znakem je pečlivý výběr zprostředkovatelů.[7] 

Obr.3-1: Vlastnosti služeb 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZEL, ROMAN. Moderní marketingový výzkum. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X, upraveno autorem 
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3.2 Spokojenost 
 

Kvalita poskytovaných sluţeb je charakterizovaná určitým standardem, který zákazník 

očekává od poskytovatele sluţby. Tento standart má v zákazníkovi vzbudit určitý druh 

spokojenosti a naplnění očekávaní. 

Očekávaní zákazníka je zaloţena na mnoha předchozích faktorech, ať uţ se jedná o 

reklamu, pozitivní či negativní hodnocení blízkých přátel, nebo v neposlední řadě vlastní 

zkušenosti. 

Spokojenost zákazníka je charakterizována faktem, jak dalece je vnímáno či naplněno 

očekávání zákazníka k určitému produktu či sluţbě. Není-li naplněno očekávání zákazníka, 

zákazník se stává nespokojeným, je-li tomu naopak, stává se zákazník spokojeným, jestliţe 

očekávání je uspokojeno ve vyšší míře, bývá zákazník příjemně překvapeným. Pokud se 

zákazník cítí uspokojen podle svých představ, nebo je nadmíru spokojen, stává se pozitivním 

zdrojem reklamy, a co navíc zvyšuje moţnost opakovaného nákupu.[8] 

Spokojenost zákazníka vychází především z pocitů potěšení nebo zklamání, které 

vycházejí ze záţitku, který je spojený s nákupem, samotné spotřebě určitého produktu, sluţby. 

3.2.1 Spokojenost zákazníka 
 

Spokojenost zákazníka je charakterizovaná reálnou uţitnou hodnotou výrobku či 

poskytované sluţby, vzhledem k očekávání daného spotřebitele. 

Spokojenost zákazníka vychází z psychologického procesu, který je očekáváním 

spotřebitele v takové míře, kterou zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt či 

poskytnutou sluţbu.[1] 

3.2.1.1 Hlavní důvody zaměření společností na spokojenost zákazníka  

 

o Spokojený zákazník je věrný společnosti 

o Spokojený zákazník je ochoten zaplatit vyšší cenu za kvalitní sluţbu 

o Spokojený zákazník zakoupí i jiné produkty z nabídky 

o Spokojený zákazník je ochoten se podělit o své postřehy a zkušenosti 

o Spokojený zákazník vytvoří atmosféru, na kterou jsou zaměstnanci patřičně hrdí 
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3.2.1.2 Princip měření zákazníka 
 

Princip je zaloţen na měření tzv. celkové spokojenosti, která je ovlivněna celou řadou 

faktorů. Tyhle faktory musí být především měřitelné a je nutné znát jejich skutečný význam 

pro zákazníka v rámci celkové spokojenosti.[6] 

Měření spokojenosti zákazníku se zpravidla provádí pomocí indexů spokojenosti (ASCI 

a ESCI). 

ASCI je aritmetický přístup k měření spokojenosti zákazníka. ESCI je evropský model 

spokojenosti zákazníka, který spočívá v definici sedmi hypotetických proměnných, z nichţ 

kaţdá je determinována určitým počtem proměnných.[6] 

Obr.3-2: Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: KOZEL, ROMAN. Moderní marketingový výzkum. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X, upraveno autorem 

 

3.2.2 Význam spokojenosti zákazníka 
 

Spokojenost zákazníku je pro společnost důleţitým faktorem, kterou můţeme rozdělit 

do několika skupin. Výsledky měření spokojenosti zákazníků se často publikují v tzv. 

indexech ( ASCI nebo ESCI). ESCI sleduje celkem sedm oblastí, které mají rozhodující vliv 

na spokojenost zákazníka. 

Image  
 

Představuje souhrnnou hypotetickou ve vztahu zákazníka s produktem, značkou, nebo 

firmou. Image představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka.[6,9] 
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Očekávaní zákazníka 

Vztahuje se k očekávání produktu či poskytované sluţby individuálním zákazníkům. 

Očekávání je výsledkem činnosti propagace produktu, nebo sluţby a předchozími 

zkušenostmi má přímý vliv na spokojenost zákazníka.[9] 

Vnímaná hodnota 

Je spojena především s cenou daného produktu a zákazníkovým očekávaným mezním 

uţitkem. Je ji moţné vyjádřit jako poměr ceny a vnímané hodnoty.[6] 

Vnímaná kvalita a loajalita 

Kvalita se týká pouze samotného produktu popř. jeho doprovodných sluţeb (servis, 

otevírací doba). Věrnost vytváří nerovnováhu mezi výkonem a očekáváním spotřebitele. 

Projevuje se především odlišnými nákupními zvyklostmi, cenovou zvyklostí, pozitivním 

hodnocením reklamy.[6,9] 

3.2.3 Poziční mapa 

 

Poziční mapy jsou nejcharakterističtějším nástrojem, který umoţňuje graficky vyjádřit 

vnímanou spokojenost a důleţitost zákazníka. 

Obr.3-3: Poziční mapa spokojenosti a důležitosti 

Vysoká spokojenost 

 

          

Málo významné Mimořádně Významné  Málo významné 

       

                                               Nízká spokojenost 

 

 

 

 

Přeinvestované 

faktory              
Motivátory 

Faktory 

marginálních 

příleţitostí           

Faktory 

konkurenčních 

příleţitostí 

Zdroj: [16] Upraveno autorem  
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Kvadranty poziční mapy:  

o Přeinvestované faktory: Dané faktory poukazují na vysokou spokojenost, ale 

nízkou významnost. Společnost si můţe dovolit sníţit investice, neboť tyhle 

faktory jsou přeinvestované. 

o Motivátory: Faktory jsou charakterizovány jak vysokou spokojenosti tak 

vysokou důleţitostí. Společnost se snaţí v téhle fázi prioritně udrţet co nejdéle. 

o Faktory marginálních příležitostí: Prvky jsou charakterizovány nízkou 

spokojeností a významností. Společnost zde nemusí vynakládat peněţní 

prostředky, ale měla by určitým tempem zvyšovat kvalitu.  

o Faktory konkurenčních příležitostí: Faktory jsou charakterizovány nízkou 

spokojeností, ale vysokou významností. Tento faktor je pro společnost jedním 

z nejdůleţitějších, společnost musí věnovat se těmto faktorům a zlepšovat 

kvalitu. 

3.2.4 Nespokojenost zákazníka 
 

Na současném trhu plném nepřeberných moţností poskytovaných sluţeb zhruba jeden 

zákazník z deseti má potřebu si stěţovat na nekvalitní sluţbu. Ale i ten jeden nespokojený 

zákazník je pro společnost důleţitým, nejenţe sniţuje moţnost dalšího nákupu, který nejspíš 

nebude, ale je tu i moţnost, ţe daný nespokojený zákazník bude šířit pomluvy a poškozovat 

dobrou image společnosti. Nespokojenému zákazníkovi je vhodné se omluvit a nejlépe ho 

odškodnit, nebo nabídnout slevu. Tímto přístupem společnosti budují kvalitní vztahy se 

zákazníky a především předcházejí ztrátám ze zisku.[13] 

3.3 Marketingový mix ve službách 
 

Marketingový mix je jedním ze základních plánovacích prvků moderního marketingu, 

bez kterého se ţádná úspěšná společnost neobejde. Mix je souborem taktických 

marketingových nástrojů dané společnosti, jejíţ prioritou je především upravit nabídku dle 

přání potencionálních zákazníku na cílovém trhu.[7] 

Základní marketingový mix obsahoval základní čtyři prvky- produkt, cena, distribuce, 

komunikace- 4P (product, price, place, promotion). Tahle aplikované orientace v oblasti 

poskytovaných sluţeb nestačila, proto byl postupem času marketingový mix rozšířen o další 

tři prvky-3P (Psychical evidence-materiální prostředí), které napomáhá sluţbu zhmotnit, 

(people-lidé), kteří napomáhají vzájemné interakci mezi poskytovatelem sluţby a 
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zákazníkem, a posledním prvkem se stává (process-procesy) postupy, mechanizmy a rutiny, 

které napomáhají k realizaci nákupu.[1,7] 

Produkt  

Produkt můţeme definovat jako soubor hmotných a nehmotných prvků obsahující 

především funkční, sociální a psychologické uţitky nebo výhody. Produktem můţe být i 

myšlenka, sluţba, zboţí anebo také kombinace všech tří výstupů.[7] 

o Materiální prvky: Jedná se pouze o hmotné sluţby, které sluţbu doplňují, nebo 

umoţňují její poskytnutí. 

o Smyslové poţitky: Nacházíme zde rozpoznávání našimi smysly- zvuky, ticho, 

vůně. 

o Psychologické výhody nabídky: Určení této výhody je závislá na subjektivním 

rozhodnutí kaţdého zákazníka, které je jiné. 

Cena 

Cena je nejdůleţitějším nositelem informací na trhu. Cena je důleţitým ukazatelem 

kvality, neboť sluţby mají nehmotnou povahu, kvalita zde hraje příliš velkou roli. Cena 

představuje souhrn vynaloţených peněţních částek, které musí potencionální zákazník 

vynaloţit, aby určitý výrobek či sluţbu získal. Cena je důleţitým ukazatelem pro společnost, 

cena působí především na trţby dané společnosti, ale také stanovuje hodnotu daných produktů 

společnosti.[1,7] 

V dnešní moderní době je cena velmi vrtkavým nástrojem ovlivňování trhu, vysoká 

cena převáţně zákazníky odrazuje od koupě, naopak nízká cena působí mnohem snáz na 

stimuly zákazníků. 

Distribuce  

Distribuce zahrnuje především aktivity společnosti a zákazníka směřující k tomu, aby se 

výrobek či poskytovaná sluţba stala pro zákazníka fyzický dostupným. V daném pobíhajícím 

procesu se setkává spotřebitel se sluţbou v přesně měřitelném časovém období. Distribuce 

souvisí především s místní lokalizací dané sluţby.[1,7,10] 
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Komunikace 

Komunikace společnosti zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se 

potencionální zákazník s nabízeným výrobkem či nabízenou sluţbou seznámil v takové míře, 

která by u zákazníka vyvolala touhu po nákupu. Cílem komunikace je, aby zákazníci získali 

co nejvíce informací o samotné společnosti a nabízených produktech. Marketingová 

komunikace je velmi důleţitým motivátorem k nákupu produktů.[1,7] 

Materiální prostředí 

Zákazník nedokáţe dříve posoudit nehmotnou povahu sluţeb, dokud samotnou sluţbu 

nespotřebuje. Nehmotnost produktu vzbuzuje u zákazníka vysoké riziko při nákupu. 

Materiální prostředí má na starost danou poskytovanou sluţbu zhmotnit. Jedná se například o 

budovy společnosti, které poskytují určité sluţby, vybavení kanceláři, poskytované broţury a 

informace na letácích, které doprovázejí sluţbu, stejnokroje leteckých a dopravních 

společností. Materiální prostředí má za úkol vytvořit pozitivní dojem u potencionálních 

zákazníků.[1,7] 

Lidé 

Při poskytování sluţeb dochází ke vzájemné konfrontaci zákazníků, jako nákupčích a 

zaměstnanců společnosti, jako roli prodejců. Lidé jsou jedním z důleţitých prvků 

marketingové komunikace, kteří mají přímý vliv na poskytované sluţby a jejich kvalitu. 

S ohledem na to, ţe i zákazník je spoluproducentem sluţby stává se velikým ovlivnitelem 

kvality. Společnosti se proto zaměřují na pečlivý výběr zaměstnanců, provádějí školeni, 

motivují své zaměstnance v takové míře, aby zákazník byl se sluţbami spokojen.[7] 

Procesy 

Vzájemná konfrontace mezi zákazníkem a poskytovatel sluţby během samotného 

procesu poskytnutí určité sluţby je důvodem zjištění, jakým způsobem je sluţba realizována. 

Je nutné veškeré kroky analyzovat, klasifikovat a především vyuţívat rutiny pro maximální 

zjednodušení patřičných kroků. Důleţitou roli zde hraje zapojení zákazníka do koloběhu 

dodání sluţby, na kterou má velký vliv produktivita samotného procesu. [7] 
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3.4 Metody měření spokojenosti 
 

Měření spokojenosti zákazníků se vyuţívá dvou směrů. 

o Postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímaní zákazníků, které pracují 

s ukazateli, které bezprostředně souvisí s úrovní vnímání jednotlivých produktů 

skupinami zákazníků. Ukazatele jsou většinou odvozeny od údajů získaných 

především pravidelně prováděnými průzkumy u externích zákazníků. 

o Postupy využívající tzv. interní ukazatele výkonnosti, které jsou zaloţeny na 

analýze získaných interních informací z databáze příslušné organizace, která dané 

produkty zákazníkům dodává. Ukazatele jsou odrazem toho, jak jsou v určité 

organizaci příslušné procesy efektivně rozvíjeny. Procesy pak přímou cestou 

podmiňují pozitivní a negativní vnímání zákazníka. 

Smyslem metod měření spokojenosti zákazníka je především určit míru spokojenosti či 

nespokojenosti zákazníků s poskytovaným produktem či sluţbou určitým dodavatelem. 

Metodikou měření spokojenosti se stává segmentace zákazníků, zkoumání a definování 

potřeb a poţadavků zákazníků, návrh a tvorba dotazníků pro sběr primárních informací, 

stanovení počtu dotazovaných a sběr dat od zákazníků. 

Metody měření spokojenosti lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Mezi nejběţněji 

pouţívané řadíme:  

o Pouze- spokojenost 

o Diferenční analýzu 

o Model důleţitost spokojenost 

o Multiplikativní přístup 

3.4.1 Pouze spokojenost 
 

Tahle metoda je zaloţena na průzkumu spokojenosti zákazníka, od níţ se ţádá, aby 

vyznačili, jak si daná organizace vede v řadě svých dostupných vlastností. Obvykle se 

vyuţívají pěti aţ sedmibodové škály, na níţ je jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm 

otázek odpovídá naprostému nadšení. Průměrné konečné výsledky u kaţdé vlastnosti se 

sečtou, přičemţ poloţky s nejniţším výsledkem se povaţuje za nejhorší a je třeba dbát na 

jejich zlepšení. 
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3.4.2 Diferenční analýza 
 

Metoda je zaloţena na principu, ţe u kaţdého respondenta se počítají rozdíly mezi 

výsledky důleţitostí a výsledky spokojenosti. Bodové hodnocení pro důleţitost je měřeno na 

škále, kdy jeden bod odpovídá zcela nedůleţitému faktu a sedm dalších odpovídá velice 

důleţitým faktům. Hodnoty vlastností s největšími rozdíly na škále musí být následovně 

zlepšeny. Vlastnosti se seřazují podle důleţitosti, tudíţ metodou stanovení priorit by neměl 

být uveden pouze uvedený rozdíl. 

3.4.3 Model důležitost-spokojenost 
 

Princip metody je obdobný jako u diferenční analýzy. Model vyuţívá kvadrantovou 

mapu k označení oblastí, které vyţadují okamţité zlepšení srovnání úrovní spokojenosti a 

důleţitosti různých měřených vlastností. Metoda zdůrazňuje význam vlastností, které 

zákazníci povaţují za nejdůleţitější, vedle těch, u nichţ daná organizace dosahuje velmi 

špatných výsledků. Modely D-S zkoumají vztahy především mezi důleţitostí a spokojeností. 

 

Obr.3-4: Model důležitost-spokojenost 

Vysoká  

Střední spokojenost 

Nízká  

     Nízká                          Střední důleţitost                     Vysoká  

 

 

Cílem metody je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 „zlepšit“. Jestliţe se 

v tomhle kvadrantu nachází více vlastností a společnost nemá peněţní prostředky na 

vylepšení těchto závad, měla by se soustředit především na vlastnosti, které mají vyšší stupeň 

důleţitosti a niţší úroveň spokojenosti. 

 

 

3) Nadbytek 1) Vynikající 

4) Bez starostí 2) Zlepšit 

Zdroj:www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2228  
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3.4.4 Multiplikativní přístup 
 

Přístup vyuţívá důleţitost jako váţenou proměnou a vylučuje především tvrzení, ţe 

důleţitost je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti daného podniku. 

Z rozdílu mezi nejvyšším moţným hodnocením spokojenosti, kdy je zákazník naprosto 

nadšený a zákazníkovým vnímáním výkonnosti společnosti se vypočítává výsledek 

nespokojenosti. Výsledek nespokojenosti závisí na výsledku důleţitosti. Výsledek 

nespokojenosti slouţí především k hierarchizaci oblastí, které vyţadují okamţité zlepšení. 
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4 Metodika výzkumu 
 

V této kapitole se věnuji metodice výzkumu, která se dělí na přípravnou a realizační 

fázi. V přípravné fázi se věnuji definování a stanovení cíle, určení hypotéz, sestavení 

dotazníků a plánu výzkumu. Druhým stupněm je realizační fáze, která obsahuje sběr dat a 

jejich grafická a písemná vyhodnocení a následovná doporučení managementu společnosti. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 
 

Společnost na trhu působí jiţ několik let, tudíţ není ve fázi rozvoje. I přes několikaleté 

poskytovaní sluţeb v oblasti fitness, společnost fitcentrum Havířov stojí před závaţným 

problémem, který ji trápí. Společnost zaznamenala úbytek svých klientů a pokles trţeb. 

Bohuţel ve větších městech se nenachází pouze jedno jediné sportovní centrum, které nabízí 

určité sluţby. Konkurence zde je velká a klientela sportovních center je nestálá, proto 

společnost zajímá míra spokojenosti či nespokojenosti s poskytovanými sluţbami klientům. 

Vedení společnosti především zajímá, co se klientům líbí či nelíbí, co by chtěli změnit 

k lepšímu, popřípadě nápady a připomínky ke zkvalitnění příjemného chodu fitcentra. 

4.1.2 Definování cíle 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost či nespokojenost klientů s 

poskytovanými sluţbami sportovního centra Havířov. Primárním zaměřením práce je 

spokojenost zákazníků se sluţbami daného sportovního centra provedené marketingovým 

výzkumem, přímo v prostorech fitcentra se zákazníky. 

4.1.3 Určení hypotéz 
 

o Posilovnu navštěvuje více zákazníku neţ TRX. 

o Fitcentrum navštěvuje více středoškolsky vzdělaných zákazníku neţ vysokoškolsky 

vzdělaných zákazníku. 

o Sportovní centrum navštěvuje více muţů neţ ţen ve věku 26-40 let. 
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4.1.4 Plán výzkumu 
 

Hlavním zdrojem informací pro můj marketingový výzkum se stanou primární data 

z dotazníku. Písemné dotazování formou dotazníku jsem zvolil pro jeho jednoduchost a 

přijatelnost mého šetření. Klient byl poţádán o vyplnění dotazníků, samozřejmě anonymně 

ihned po jeho příchodu, tahle volba se mi jevila jako nejlepší moţnost, kdy klient byl v dobré 

náladě a nebyl unaven z cvičení.  

4.1.5 Technika výběru vzorku 
 

Základní soubor je zde tvořen především všemi klienty sportovního centra Havířov, 

kteří navštívili sportovní centrum v období mého šetření. Jedná se tudíţ o nereprezentativní 

vzorek-techniku vhodné příleţitosti. Výběrový soubor je tvořen klienty sportovního centra, 

kteří byli oslovení a poţádání o vyplnění dotazníku. Respondenty jsem oslovoval osobně, 

nebo je oslovila pracovnice na recepci. Výběrový soubor čítal zhruba 150 respondentů 

navštěvující prostory fitcentra Havířov. 

4.1.6 Nástroj marketingového výzkumu 
 

Nástrojem výzkumu se stal dotazník, který jsem zvolil pro jeho jednoduchost a 

přehlednost. Z dotazníků jsem získal primární data svého šetření, která jsem později začlenil 

do datové matice, ze které jsem vytvořil vyhodnocení šetření. Zvolil jsem polostrukturovaný 

dotazník, který obsahuje 17 otázek, v němţ jsem vyuţil uzavřené, polozavřené, otevřené, 

identifikační otázky a dvě baterie. 

4.1.7 Pilotáž a kontrola dotazníku 
 

Pilotáţ je poslední fází před spuštěním dotazování a sběru primárních dat. Oslovil jsem 

10 respondentů z mého blízkého okolí k vyplnění mého dotazníků. Z vyplnění jsem zjistil, ţe 

můj dotazník je plně srozumitelný a otázky jsou logicky poloţené. 

4.1.8 Rozpočet dotazníku 
 

Částka mého výzkumu nebyla příliš vysoká, neboť všechny dotazníky jsem si vytiskl 

doma sám. Cena zahrnovala pouze papír určený k tisku a barvu v tiskárně. Odhaduji, ţe cena 

se pohybovala maximálně do 100 Kč. Dotazování formou dotazníků je nejlevnější způsob 

šetření. 
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4.1.9 Zdroje informací 
 

Informace můţeme rozdělit na primární a sekundární informace. V mém 

marketingovém výzkumu jsou pouţitá převáţně primární data, neboť se jedná o prvotní 

výzkum spokojenosti se sluţbami, neboť tyhle informace společnost vůbec neměla. Zdrojem 

primárních informací se stal dotazník. Sekundární data jsem vyuţil z internetu a odborných 

publikací. 

4.1.10 Časový a věcný harmonogram 
 

Tabulka 2: Časový a věcný harmonogram 

časový interval vyvíjená aktivita 

17.9. - 22. 9. 09 Definování problému, cíle a stanovení hypotéz 

25.9. - 28. 9. 09 Metodika výzkumu 

2.12. -   4.12. 09 Tvorba dotazníku 

8.12. - 11.12. 09 Pilotáţ a kontrola dotazníku 

20.12. 09- 15.2.2010 Sběr primárních informací 

15.2 2010-28.2.2010 Tvorba charakteristiky a teorie 

10.3.2010-25.3.2010 Zpracování a vyhodnocení primárních dat a hypotéz 

28.3.2010-10.4.2010 Interpretace výsledků, návrhy a doporučení managementu 
Zdroj: vlastní  

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 
 

Sběr primárních dat probíhal dle časového harmonogramu. Nástrojem se stal písemný 

dotazník, který obsahoval krátké představení, čeho se daný dotazník týká, jak má daný 

respondent odpovídat a samozřejmě otázky na, které má odpovídat. A v neposlední řadě 

poděkování a ochotu při vyplňování. 

4.2.2 Zpracování dat 
 

Vypracované dotazníky a odpovědi na jednotlivé otázky jsem postupně vkládal do 

datové matice, příslušně rozlišil, vytvořil relativní a absolutní četnosti, vyhodnotil hypotézy. 

Vytvořil jsem příslušné grafy a tabulky k daným otázkám, které jsem podle dosaţených 

informací interpretoval. K zpracování a interpretaci výsledků jsem vyuţil multimediálního 

balíčku MS Office, především MS Excel a MS Word. 
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4.2.3 Návratnost dotazníků 
 

Výběrový soubor tvořilo 150 respondentů. Z celkového počtu 150 dotazníku se 

navrátilo pouze 97 dotazníku, které vyuţiji k analyzování výsledku spokojenosti 

poskytovaných sluţeb. Celková návratnost vyplněných dotazníku byla 64,6%. 
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5 Vyhodnocení analýzy spokojenosti klientů 
 

Pomocí MS Excel 2007 jsem zpracoval primární informace z dotazníků. Primární 

informace jsem roztřídil podle prvního a druhého stupně, které zahrnovalo pohlaví, vzdělání a 

věk. Pro vyhodnocení výsledků byl pouţit vzorek 97 respondentů. Vzorek byl sloţen z muţů 

a ţen s věkovou hranici od 15 let. 

5.1 Vyhodnocení dotazníků 

5.1.1 Návštěvnost sportovního centra Havířov 
 

Touhle otázkou jsem chtěl zjistit, jak často respondenti navštěvují sportovní centrum. 

Četnost návštěv je daná především cíly jakých chtějí zákazníci dosáhnout. Z odpovědí 

vyplývá, ţe 48% respondentů navštěvuje fitcentrum 3-5* týdně, 37% respondentů navštěvuje 

sportovní centrum 1-3* týdně, 7% respondentů navštěvuje fitcentrum méně neţ jednou týdně 

a moţnost příleţitostně volilo 7% respondentu.  

Graf návštěvnosti sportovního centra muţi a ţenami nalezneme v příloze. Návštěvnost 

muţů činí 51% s četností 3-5% týdně, z toho usuzují, ţe muţi mají daleko větší cíle neţ ţeny. 

Ţeny, které navštěvují sportovní centrum 3-5* týdně je pouhých 40%, ale i přes tuto hodnotu 

se domnívám, ţe je četnost návštěv sportovního centra na vysoké úrovni. Viz graf příloha. 

Obr.5-1: Návštěvnost sportovního centra 

 

Zdroj: Vlastní  
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5.1.2 Návštěvnost konkurenčních společností 
 

Z odpovědí na tuhle identifikační otázku jsem zjistil, ţe 98% dotázaných nenavštěvuji 

jiná konkurenční zařízení, neţ je sportovní centrum Havířov. Shodně po 1% dotázaných 

(bezvýznamných pro společnost) uvedlo, ţe navštěvují i jiná konkurenční zařízení, neţ je 

fitcentrum Havířov. Jedná se především o Fitcentrum Gurmán a Fitcentrum Luna.  

Obr.5-2: Návštěvnost konkurenčních společností 

  

Zdroj: Vlastní  

5.1.3 Důvody návštěv konkurenčních fitcentr 
 

Otázka č. 3. byla otázkou filtrační a týkala se pouze těch respondentů, kteří navštěvují i 

jiné konkurenční zařízení, neţ je sportovní centrum Havířov. Z 2% dotázaných viz otázka č. 

2., kteří navštěvují konkurenční zařízení, je hlavním důvodem jejich návštěvy poskytovaná 

sluţba s vyšší kvalitou na které se oba shodli. 

Obr.5-3: Důvody návštěv konkurenčních zařízení 

 

Zdroj: Vlastní  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

98%

1% 1%

Nenavštěvuji

Fitcentrum Gurmán

Fitcentrum Luna

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

0% 0% 0%

Vyšší kvalita 
poskytovaných služeb

Možnost tréninku s 
os. trenérem

Profesionálnější 
přístup

Levnější permanentky



31 
 

5.1.4 Portfolio služeb využívaných ve sportovním centru 
 

Prostřednictvím této otázky jsem zkoumal, jakých sluţeb zákazníci sportovního centra 

vyuţívají. V této otázce mohli respondenti zadat více moţných odpovědí, ale bohuţel 

respondenti byli velice skoupí, co se týče více odpovědí. Z nabízených sluţeb sportovního 

centra nejvíce zákazníci preferují posilovnu a to 90% případu. 7% respondentů uvádí, ţe 

nevyuţívá posilovnu, ale dává přednost TRX a schwinncycling. Shodně po 1% dotázaných 

uvádí, ţe nenavštěvuje ani posilovnu a ani TRX, ale dává přednost BOSU, soláriu nebo 

aerobiku.  

Ve věkové kategorii 15-25 let vyuţívá sluţeb posilovny 96% dotázaných, 2% Bosu a 

2% TRX. Respondenti ve věkové skupině 26-40 let vyuţívají posilovny z 81%, TRX a 

schwincycling 16%, aerobiku 3%. Návštěvníci sportovního centra ve věku od 41-50 let 

preferuji posilovnu 75%, Bosu 13%, TRX 11% a 1% solárium. Věková kategorie 50 let a více 

nebyla ani v jednom případě zastoupena. Viz graf příloha. 

Obr.5-4: Využívání služeb 

 

Zdroj: Vlastní  
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Z otázky č. 5 vyplynulo, ţe pro 43% dotázaných je hlavním motivem návštěvy 
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návštěvy odpočinek a relaxaci. Pouze 7% respondentů uvádí, ţe hlavním důvodem návštěvy 

je moţnost vidět přátele.  

Muţi v 51% preferovali nárůst svalové hmoty a v 26% zredukování váhy a hubnutí. 

V 17% případu preferovali odpočinek a relaxaci, pouze 6% byli nakloněni moţnosti vidět 

přátele. Ţeny naopak preferovaly v 60% zredukování váhy a hubnutí, shodně po15%  

preferovaly nárůst svalové hmoty a odpočinek a relaxaci. Pouhých 10% se vyjádřilo 

k moţnosti vidět přátele. Viz graf příloha. 

Obr.5-5: Hlavní důvod návštěvy sportovního centra 

 

Zdroj: Vlastní  

 

5.1.6 Cena permanentek a jednorázových vstupů  
 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se jeví cena permanentek a jednorázových vstupu 

zákazníkům vysoká či nikoliv. Z primárního výzkumu vyplynulo, ţe 53% dotázaných 

odpovědělo, ţe cena za poskytované sluţby je přiměřená poskytovaným sluţbám. Pro 32% 

respondentů je cena permanentek a vstupů vysoká. 15% respondentů odpovědělo, ţe cena je 
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vzděláním je cena stanovena v optimální míře poskytovaných sluţeb. Pro 38% a 9% 

respondentů je cena vysoká a příliš vysoká. 69% dotázaných respondentů s vysokoškolským 

vzděláním se domnívá, ţe cena je přiměřena poskytovaným sluţbám. Pro 19% a 13% je cena 

vysoká a příliš vysoká za poskytované sluţby. Viz graf příloha 

Obr.5-6: Cena permanentek a vstupů 

 

Zdroj: Vlastní  

5.1.7 Rozhodující faktor pro návštěvu sportovního centra 
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Obr.5-7: Rozhodující faktor návštěvy sportovního centra 

 

Zdroj: Vlastní  

 

5.1.8 Vyjádření SPOKOJENOSTI zákazníku se sportovním centrem Havířov 

stupnice 1-5 (1- Nejvíce spokojen, 5 Nejméně spokojen). 
 

Hlavním účelem této otázky bylo zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s poskytovanými 
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Vybavenost sportovního centra byla respondenty celkově průměrně ohodnocena 

hodnotou 1,77. Muţi hodnotili vybavenost v průměru 1,79 a ţeny pouze v průměru 1,7. 

Respondenti ohodnotili vybavenost takto: 42% známkovalo 1, 42% známkovalo 2, 12% 

ohodnotilo 3, 2% známkovalo 4, známka 5 byla udělena v 1% případu. Vzhledem k 

vybavenosti sportovního centra je pro muţe a ţeny úroveň vybavenosti velmi odlišná, co pro 

ţeny stačí, nemusí být dostačující pro muţe, neboť mají odlišné způsoby cvičení.  

Odbornost personálu sportovního centra byla respondenty ohodnocena průměrnou 

celkovou hodnotou 1,61. Muţi odbornost průměrně ohodnotili hodnotou 1,66 a ţeny 

průměrnou hodnotou 1,45. Respondenti oznámkovali odbornost takhle: 52% známkou 1, 37% 

známkou 2, 9% ohodnotilo 3, 2% ohodnotilo 4, známka 5 nebyla udělena v ţádném případě. 

Domnívám se, ţe takto hodnocena odbornost vyšla v pozitivním světle, ať se o tuhle 

skutečnost zapříčinili osobní trenéři, nebo pracovníci na recepci, kteří disponují trenérským 

osvědčením. 

Příjemnost obsluhy sportovního centra ohodnotili respondenti v průměru celkovou 

hodnotou 1,36. Muţi ohodnotili příjemnost obsluhy průměrně hodnotou 1,36 a ţeny průměrně 

hodnotou 1,35. 70% respondentů ohodnotilo známkou 1, 25% známkou 2, 4% známkou 3 a 

1% známkou 4, známka 5 nebyla udělena.  

Obr.5-8: Průměrné hodnocení úrovně spokojenosti 

 

Zdroj: Vlastní  
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5.1.9 Ohodnocení DŮLEŽITOSTI faktorů při návštěvě sportovních center 

stupnice 1-5 (1- Nejlepší, 5- Nejhorší). 
 

Cílem této otázky je zjistit důleţitost faktorů při návštěvě kteréhokoliv sportovního 

centra zákazníky. 

Úroveň poskytovaných služeb byla průměrně ohodnocena hodnotou 1,22. Muţi 

hodnotili průměrně hodnotou 1,24 a ţeny hodnotily průměrně hodnotou 1,15. Úroveň 

poskytovaných sluţeb byla respondenty ohodnocena takto: 79% známka 1, 19% známka 2, 

2% známka 3, 4 a 5 známka nebyla udělena.  

Prostornost a čistota průměrně byla ohodnocena hodnotou 1,23. Muţi ohodnotili 

průměrnou hodnotou 1,23 a ţeny průměrnou hodnotou 1,25. Prostornost a čistotu ohodnotili 

respondenti: 76% známkou 1, 24% známkou 2, 3,4 a 5 známka nebyla udělena.  

Vybavenost průměrně dosáhla hodnoty 1,22. Muţi hodnotili vybavenost průměrně 

hodnotou 1,24, ţeny průměrně hodnotily hodnotou 1,15. Vybavenost byla ohodnocena takto: 

78% ohodnoceno 1, 21% ohodnoceno 2, 1% ohodnoceno 3, 4 a 5 nebyla hodnocena. 

Odbornost personálu průměrně dosáhla hodnoty 1,59. Muţi průměrně hodnotili 

odbornost personálu hodnotou 1,57 a ţeny hodnotily v průměru hodnotou 1,65. Odbornost 

personálu byla ohodnocena takto: 54% známka 1, 36% známka 2, 8% známka 3,2% známka 4 

a 5 známka nikdo neohodnotil.  

Příjemnost obsluhy průměrně dosáhla hodnoty 1,39. Muţi ohodnotili příjemnost 

obsluhy průměrnou hodnotou 1,36. Ţeny ohodnotily příjemnost obsluhy průměrnou hodnotou 

ohodnotili1,5. Příjemnost obsluhy respondenti ohodnotili takhle: 64% ohodnotili 1, 34% 

ohodnotili 2, 1 % oznámkovali 3 a 4, 5 známka nebyla udělena.  

Porovnáním grafů z otázky č. 8 a grafem z otázky č. 10 je patrné, ţe respondenti kladou 

největší důraz na celkovou úroveň sportovního centra. Významným faktorem pro respondenty 

je také prostornost a čistota, sportovní centrum Havířov dosáhlo na této škále ne příliš 

kvalitních výsledků, proto bych doporučil se na tuhle sekci zaměřit a zpříjemnit zákazníkovi 

pobyt v prostorech sportovního centra. Vybavenost dosáhla vysokých 78% důleţitosti, která 

je pro respondenty zavádějící při návštěvě sportovních center. Sportovní centrum Havířov 

dosáhlo vybavenosti pouze 42%, navrhuji moţné renovace a inovace nářadí určené ke 

cvičení. Odbornost personálu a příjemnost obsluhy dosáhla více neţ 50% důleţitostí, ve 
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sportovním centru Havířov tyhle 2 faktory hodnotili respondenti známkou 1 ve více neţ 50% 

a 70%, zde nenavrhuji ţádné doporučení. 

Obr. 5-9: Průměrné hodnocení úrovně důležitosti 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Graf 1: Poziční mapa dle spokojenosti a důležitosti 

 

Zdroj: Vlastní  
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Faktory marginálních příleţitostí jsou charakterizovány nízkou spokojenosti a 

významností. V tomhle kvadrantu se umístila pouze odbornost personálu. Společnost by měla 

v této oblast mírně zvyšovat kvalitu, ale zároveň ne příliš investovat peněţních prostředků. 

V posledním kvadrantu se nacházejí přeinvestované faktory, které jsou 

charakterizovány vysokou spokojenosti, ale nízkou významností. V tomhle kvadrantu se 

umístily prostornost, vybavenost a úroveň sportovního centra. 

 

5.1.10 Rozhodující faktor reklamy 
 

Touto otázkou jsem si chtěl ověřit, odkud se respondenti dozvěděli o sportovním centru 

Havířov. Z odpovědi jsem zjistil, ţe 64% respondentů se dozvědělo o sportovním centru 

z doporučení přátel či rodiny. 26% dotázaných se přiznalo, ţe nezaznamenalo ţádnou reklamu 

týkající se sportovního centra Havířov. Pouhých 10% dotázaných se dozvědělo o sportovním 

centru prostřednictvím internetu. Na odpovědi týkající se zaznamenání reklamy 

prostřednictvím rádia, letáku a tisku nikdo neodpověděl. Z výzkumu vyplývá, ţe společnost se 

minimálně věnuje reklamě, která by mohla oslovit potencionální zákazníky. Zcela nevyuţité 

distribuční cesty tvoří tisk a místní rádio, které můţe vytvořit novou klientelu sportovního 

centra. 

Obr.5-10: Odkud se respondenti dozvěděli o sportovním centru 

 

Zdroj: Vlastní 
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5.1.11 Doporučení společnosti 
 

Cílem této otázky je zjistit kolik % respondentů by sportovní centrum Havířov 

doporučilo, svým přátelům. 96% respondentů by společnost propagovala, a doporučovala 

dále, pouze 4 % by nedoporučilo, bohuţel se respondenti nevyjádřili, jaký mají k tomu důvod. 

Obr.5-11: Doporučení společnosti 

 

Zdroj: Vlastní  

5.1.12 Nákup suplementů a doplňků na recepci 
 

49% dotázaných si nakupuje suplementy a doplňky na recepci, 51%dotázaných uvádí, 

ţe suplementy a doplňky nenakupuje na recepci, z mého hlediska je buď nevyuţívají, nebo 

mají levnější zdroj jako je internet, kamenné obchody s výţivou a doplňky. 

Obr.5-12: Nákup suplementů a doplňků 

 

Zdroj: Vlastní  
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osobního hlediska se tahle moţnost jeví jako jedinečná, určitě bych ji minimálně zavedl u 

zákazníků, kteří přijdou cvičit poprvé. 

Obr.5-13: Ukázková hodina s fitness instruktorem 

 

Zdroj: Vlastní  

5.1.14 Pohlaví 
 

První identifikační otázka, kterou jsem vyhodnotil, se týká pohlaví zákazníků. 

Dotazování se zúčastnilo 97 respondentů, z nichţ tvořilo 77 muţů (79%) a 20 ţen (21%). 

Převáţnou, část klientely sportovního centra je tvořena muţi. 

Obr.5-14: Pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní  
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Obr.5-15: Věková kategorie 

 

Zdroj: Vlastní  

 

5.1.16 Nejvyšší dosažené vzdělání 
 

Poslední identifikační otázka se týká vzdělání respondentů. Největší část respondentů, 

kteří navštěvují sportovní centrum Havířov a jsou středoškolsky vzdělání zákazníci je 57%, 

16% se podílejí zákazníci s vysokoškolským vzděláním a výučním listem. 10% respondentů 

uvedlo, ţe absolvovalo pouze základní vzdělání. 

Obr.5-16: Dosažené vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní  
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5.1.17 Vaše připomínky, návrhy na zlepšení, postřehy 
 

Poslední otázkou mého marketingového výzkumu je otevřena otázka, kde měli 

respondenti moţnost vyjádřit svou nespokojenost, nápady, připomínky atd. Odpovědi na tuhle 

otázku byli velmi různorodé, připomínek se našlo docela hodně.  Nejčastěji se vyskytovaly 

stíţnosti na pánské šatny, ať uţ se jednalo o jejich prostornost, klienti se doţadují více místa 

v šatnách k pohybu. Část zákazníků si vyloţeně stěţuje na teplotu vody, která je studená a na 

nečistotu ve sprchách. Menší část zákazníků by uvítala čistější WC prostory, opět se jedná o 

pánskou šatnu. Nejmenší část zákazníků by uvítala nová zrcadla, vymalování prostoru 

fitcentra jinou barvou, nahrazení některých starých cvičebních strojů novými, levnější 

permanentky, suplementy a doplňky na recepci a v neposlední řadě informovanost o 

aktualitách. 

5.2 Vyhodnocení hypotéz 

 

Součástí marketingového výzkumu je stanovení hypotéz, kterými jsem se zabýval 

v kapitole 4.1.3. 

Hypotéza č. 1- Posilovnu navštěvuje více zákazníků, neţ TRX. Z výzkumu vyplynulo, 

ţe 87 zákazníku navštěvuje posilovnu a pouze 7 zákazníků dává přednost TRX před 

posilovnou. 

Hypotéza č. 1- PŘIJATA 

 

Zdroj: Vlastní  
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Hypotéza č. 2- PŘIJATA 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Hypotéza č. 3- Sportovní centrum navštěvuje více muţů neţ ţen ve věku 26-40 let. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe sportovní centrum navštěvují muţi ve věku od 26-40 let více neţ 

ţeny. Muţi se podílejí 23 zákazníky a ţeny pouze 9 zákazníky. 

Hypotéza č. 3-PŘIJATA 

 

Zdroj: Vlastní  

 

 

 

 

 

 

 

 

55

16

1

2

SŠ

VŠ

23

9
1

2

MUŽI

ŽENY



44 
 

6 Návrhy a doporučení 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s poskytovanými sluţbami 

sportovního centra Havířov. V předchozí kapitole jsem analyzoval výsledky, kterých jsem 

dosáhl prostřednictvím marketingového výzkumu formou dotazníků. 

V této kapitole předloţím návrhy a doporučení managementu společnosti, které by měly 

vést k zvýšení spokojenosti zákazníků. Při sestavování návrhů a doporučení budu vycházet 

pouze na základě získaných dat z dotazníků. 

Viditelnost klubu- z výzkumu vyplynulo, ţe 62 (64%) respondentů se dozvědělo o 

sportovním centru z doporučení přátel či rodiny. Pouhých 10 dotázaných (10%) se dozvědělo 

o sportovním centru prostřednictvím internetu. 25 dotázaných (26%) se přiznalo, ţe 

nezaznamenalo ţádnou reklamu týkající se sportovního centra Havířov. Nevyuţitým 

komunikačním kanálem se jednoznačně staly letáky, tisk a rádio. Společnost by se měla 

zaměřit také na nevyuţité distribuční kanály, a tímto způsobem zvýšit povědomí u 

potencionálních zákazníků. 

Navrhuji vytvořit reklamní leták- který svým grafickým zpracováním dokáţe 

zaujmout. Letáky by se umisťovali přímo do schránek osobám, tuhle práci by zastali najatí 

brigádnici. Vzhledem k velikosti města Havířov, které má 84 000 obyvatel, nechal bych 

vytisknout zhruba 15 000-20 000 reklamních letáků ve zmenšeném formátu, které by byly 

následovně umísťovány do schránek v blízkém okolí společnosti. Cena vytvoření jednoho 

letáků je zhruba 2 Kč, náklady by se vyšplhaly na 30 000-40 000 Kč. Dále bych navrhoval 

vzhledem k velkému pohybu osob v Havířově před obchodním domem umístit reklamního 

maskota v kostýmu, který by kolemjdoucím nabízel letáky s programem společnosti. Cena 

půjčovného příslušného kostýmu na 1 den vychází od 350 Kč výš. Havířov jednou ročně 

pořádá Hornické slavnosti, tyto slavnosti mají mnoho sponzorů, kteří své produkty vkládají 

do tomboly, majitelce společnosti bych navrhoval vloţit poukázky v hodnotě 1 000 Kč do 

zmiňované tomboly, tímhle aktem by mohla získat nové zákazníky, ale především vytvoří 

povědomí o své společnosti. Posledním návrhem na zlepšení je modernizace webových 

stránek, které dokáţou zaujmout, vytvoření galerie obrázku, která by efektivně popisovala 

nabízené sluţby. Společnost v současné době přešla na on-line rezervování TRX, tento nápad 

bych rozšířil na všechny poskytované sluţby sportovního centra. 
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Cena- z výsledku prováděného výzkumu vyplynulo, ţe zákazníci jsou s cenami 

spokojeni v porovnání s nabízenými sluţbami. 51 dotázaných (53%) odpovědělo, ţe cena za 

poskytované sluţby je přiměřená poskytovaným sluţbám. 15 respondentů (15%) odpovědělo 

na dotazování, ţe cena je příliš vysoká, pro 31 respondentů (32%) je cena permanentek a 

vstupů vysoká. Odpovědi, které charakterizovaly cenu vstupu a permanentek jako nízkou či 

příliš nízkou nikdo neodpověděl ţádný z respondentů. Vedení společnosti je si dobře vědoma, 

ţe cena je u zákazníků důleţitým atributem při volbě sportovních aktivit. 

Managementu společnosti doporučuji výrazně cenu poskytovaných služeb 

v následujícím období neměnit, převládá totiţ názor, ţe cena za poskytované sluţby je 

přiměřená, nehledě na to, ţe kaţdý zákazník by uvítal niţší cenu za poskytované sluţby. 

Vybavenost a inovace- hodnocení sportovního centra byla respondenty celkově 

průměrně ohodnocena hodnotou 1,77. Muţi hodnotili vybavenost v průměru 1,79 a ţeny 

pouze v průměru 1,7. Respondenti ohodnotili vybavenost takto: 42% známkovalo 1, 42% 

známkovalo 2, 12% ohodnotilo 3, 2% známkovalo 4, známka 5 byla udělena v 1% případu. 

Z dotazníků pouze vyplývá, jakou známkou ohodnotili, ale chybí zde názory, co se v klubu 

zákazníkům nelíbí a jako pravidelný zákazník si to dokáţu představit. Podle mého osobního 

názoru je prostředí příliš nevýrazné a vybavenost jiţ trochu zastaralá. 

I kdyţ společnost na trhu působí jiţ několik let, nesmí se zapomínat na inovace a jít 

vstříc zákazníkovi. Kompletní renovace zde není potřebná, ale i přesto navrhuji pár nápadu 

k realizaci, některé nápady byly navrţeny samotnými respondenty jako např. popraskané 

zrcadla vyměnit za nové, vymalovat prostory ţivější barvou (ţlutá nebo oranţová), zastaralé 

cvičební stroje nahradit novými. Tím nejdůleţitějším atributem, který postrádám, ale nejenom 

já, je chybějící informační tabule, která by zákazníka informovala o cenách permanentek, 

vstupů, rozvrhy instruktorů a v neposlední řadě o novinkách, které společnost nabízí.  

Prostornost a čistota- podle mého usouzení tenhle atribut dopadl nejhůře, a zde bych 

doporučoval managementu výrazně se angaţovat. Z odpovědí na otevřenou otázku se u 

klientů nejčastěji vyskytovaly stíţnosti na pánské šatny, ať uţ se jednalo o jejich prostornost, 

klienti se doţadují více místa k pohybu. Část zákazníků si vyloţeně stěţuje na teplotu vody, 

která je studená a na nečistotu ve sprchách. Menší část zákazníků by uvítala čistější WC 

prostory. 
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Managementu navrhuji- odstranit rozměrné skříně v šatně a nahradit je menšími 

skříněmi ve dvou řadách, kde by si zákazníci odkládali pouze oblečení, boty a kabáty by si 

zákazníci nechávali u recepce, která je permanentně hlídána na věšácích. Tímhle bychom 

zvětšili tolik postrádaný prostor. Nejhorším atributem je zde nečistota sprch, částečně si za ní 

mohou i zákazníci sami, nechávají zde mnoho prázdných nádob z tekutých mýdel a pouţitých 

papírových ubrousku. Tenhle problém bych vyřešil, ţe pracovník na recepci by 2* denně 

zkontroloval sprchy a případné nedostatky napravil. Dalším nedostatkem je tekoucí studená 

voda, coţ mnoho zákazníků odradí od sprchy, neboť sprchování ve studené vodě není nic 

příjemného. Tento nedostatek bych odstranil nákupem 200l elektrického bojleru v ceně od 

6 000 Kč. Cena bojleru není příliš vysoká, aby se nedalo nic udělat s nespokojenosti 

zákazníku. K dokonalosti bych dovedl prostory šaten a sprch nákupem vonných tyčinek, které 

by odstranily případný pach. 

Odbornost a příjemnost personálu- tyto atributy dopadli vzhledem k jistým 

nepříznivým aspektům velice výborně, odbornost personálu dosahuje vysoké úrovně, která je 

zapříčiněna osobními trenéry, kteří absolvovali trenérské kurzy z oblasti fitness a kulturistiky. 

Příjemnost personálu je ve správném měřítku.  

Managementu bych navrhoval nepolevovat ve stanovených standardech, ale určitě 

navrhuji kontakt a moţnost konzultace např. s dietologem, který by byl za určitou úplatu 

sestavit jídelníček na míru klientovi. 
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7 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzování spokojenosti poskytovaných sluţeb 

sportovním centrem Havířov a vytvoření takových návrhů a doporučení, které povedou 

k zvýšené spokojenosti zákazníku. Úroveň spokojenosti s poskytovanými sluţbami byla 

zjišťována na základě marketingového výzkumu formou osobního dotazování. 

V úvodu jsem se věnoval charakteristice společnosti z hlediska makroprostředí a 

mikroprostředí, silným a slabým stránkám společnosti a nabízeným sluţbám, které sportovní 

centrum nabízí. 

V teoretické části jsem se zabýval sluţbami, vlastnostmi sluţeb, spokojenosti a 

nespokojenosti zákazníků, marketingovým mixem ve sluţbách a metodami měření 

spokojenosti. 

V praktické části jsem vytvořil dotazník, který čítal 17 otázek, který se stal stěţejním 

materiálem k bakalářské práci. 

Na základě dosaţených výsledku jsem vytvořil návrhy a doporučení managementu 

společnosti v oblasti spokojenosti. Navrhl jsem zlepšení v oblastech viditelnosti a komunikace 

společnosti se zákazníky. Tím jsem chtěl naznačit, aby společnost se věnovala více reklamní 

činnosti a ne jen se spoléhat na doporučení svým zákazníku přátelům a rodině. Největším 

nedostatkem se zde stala čistota, proto bych společnosti doporučoval se primárně zaměřit na 

tento problém a odstranit jej, aby zákazníci byli kompletně spokojeni. Společnosti výrazně 

doporučuji nesniţovat zaběhlé standardy v oblasti obsluhy na recepci. 

Doufám, ţe takto provedený marketingový výzkum z oblasti spokojenosti zákazníka a 

následná doporučení a návrhy na zlepšení budou mít určitý význam a stanou se přínosem pro 

společnost.
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1. Šetření 2. Stupně podle pohlaví, věku nebo vzdělání 

Otázka 1) Návštěvnost sportovního centra dle pohlaví. 

 

 

Otázka 4) Vyuţívání sluţeb společnosti zákazníky dle věkové skupiny. 
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Obr.5-1.1 Četnost návštěv fitcentra muži  Obr.5-1.2 Četnost návštěv fitcentra ženy 
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Obr.5-4.3 Věková kategorie 41-50 let  



 

Otázka 5) Hlavní motiv návštěvy sportovního centra dle pohlaví. 

 

Otázka 6) Cena permanentek a jednorázových vstupů podle vzdělanosti. 
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Obr.6-6.1 Základní vzdělání  

Obr.6-6.2 vyučeni  
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Obr.6-6.3 Středoškolský vzdělání  

Obr.6-6.4 Vysokoškolské vzdělání  



 

2) Ceník poskytovaných služeb sportovního centra Havířov 

 

 

 

  



 

3) Ceník konkurenční společnosti Luna 

Posilovna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendbrake 

 

 

 

 



 

4) Dotazník 

Váţená/ý respondentko/te 

Jmenuji se Martin Sekerka, jsem studentem třetího ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Součástí mé bakalářské práce je vytvoření dotazníků, které jsou zaměřeny na spokojenost s 

poskytovanými sluţbami fitcentra Havířov. Dotazník je zcela anonymní a Vámi vyplněné informace 

poslouţí pouze k vypracování mé bakalářské práce. Předem Vám děkuji za vyplnění, Vaše rady a 

připomínky, ale především za čas strávený nad tímto dotazníkem. Pokud není uvedeno jinak, prosím 

Vás o zakrouţkování 1 odpovědi, která Vám nejvíce vyhovuje. 

1. Jak často navštěvujete Fitcentrum Havířov? 

a) Příleţitostně 

b) Méně neţ 1* týdně 

c) 1-3* týdně 

d) 3-5* týdně 

2. Navštěvujete i jiná konkurenční fitcentra než je tohle? 
a) ANO (napište kde)…………………………………………………... 

b) NE (pokračujte otázkou č.4 ) 

3. Jaké jsou Vaše důvody návštěv konkurenčních fitcentr? 
a) Levnější permanentky a jednorázový vstup 

b) Profesionálnější přístup 

c) Moţnost tréninku s osobním trenérem 

d) Vyšší kvalita poskytovaných sluţeb 

e) Jiné důvody (napište jaké)…………………………………………….. 

4. Jakých služeb sportovního centra Havířov využíváte? (možnost více 

odpovědí) 
a) Posilovna 

b) Aerobic 

c) Solárium 

d) Bosu 

e) TRX kola a schwinncycling 

f) Jiné …………………………………………………………………… 

5. Co je hlavním motivem (důvodem) Vaší návštěvy sportovního centra?  

a) Zredukovat váhu a zhubnutí 

b) Moţnost vidět přátelé 

c) Nárůst svalové hmoty 

d) Odpočinek a relaxace 

e) Jiný důvod (napište jaký) ……………………………………………… 

6. Cena permanentek a jednorázových vstupů je pro Vás? 
a) Příliš vysoká 

b) Vysoká 

c) Příliš nízká 

d) Nízká 

e) Přiměřená k poskytovaným sluţbám 

 



 

7. Jaký faktor je pro Vás rozhodující při návštěvě sportovního centra? 

a) Cena permanentek 

b) Cena jednorázových vstupů 

c) Úroveň poskytovaných sluţeb 

d) Jiný …………………………………………………………………… 

e) Nemám rozhodující faktor 

8. Vyjádřete Vaší spokojenost se sportovním centrem Havířov na stupnici 

1-5 zakroužkováním, známkujte jako ve škole. (1- Nejvíce spokojen, 5- 

Nejméně spokojen). 
                                                                 1        2        3         4        5 

Celková úroveň sportovního centra                         

Prostornost a čistota                           

Vybavenost sportovního centra                          

Odbornost personálu                           

Příjemnost obsluhy na recepci                          

Jiné………………………………………                         

9. Odkud jste se dozvěděli o sportovním centru Havířov? 
a) Doporučení svých přátel, rodiny  

b) Reklamní letáky a tisk 

c) Internet 

d) Rádio 

e) Nezaznamenal jsem reklamu 

10. Ohodnoťte důležitost faktorů při návštěvě sportovních center stupnici 1-

5 zakroužkováním, známkujte jako ve škole. (1-Nejlepší, 5-Nejhorší). 

                                                                               1        2         3           4        5 

Celková úroveň sportovního centra                         

Prostornost a čistota                           

Vybavenost sportovního centra                          

Odbornost personálu                           

Příjemnost obsluhy na recepci                          

Jiné………………………………………                         

 

11. Doporučili byste tohle fitcentrum svým přátelům? 
a) ANO 

b) NE (co je Vaším důvodem).................................................... 

12. Kupujete si suplementy a různé doplňky na recepci? 

a) ANO 

b) NE (uveďte prosím důvod)………………………………………………….. 

13. Uvítali byste 1. ukázkovou hodinu cvičení za poloviční cenu 

s instruktorem fitness? 
a) ANO 

b) NE 

c) Nevím 



 

14. Jaké je vaše pohlaví?   15. Vaše věková kategorie?     16. Vaše  dosažené 

   vzdělání? 
a) MUŢ    a)  15-25 let c)  41-50 let         a)  Základní       c) Středoškolské 

b) ŢENA    b)  26-40 let d)  50 let a více          b)  Vyučen       d)Vysokoškolské 

 

17.  Místo pro Vaše připomínky, návrhy na zlepšení, postřehy 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………                                           

Děkuji za Vaši ochotu při vyplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) www.fitcentrumhavirov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Fotogalerie 

 

 

 

Recepce  Posezení  

Nabídka suplementů a doplňků  Posilovna  

Aerobní sál  Schwinncycling  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOSU  TRX  

Solárium  

Zdroj: http://www.fitcentrumhavirov.cz/ 

http://www.fitcentrumhavirov.cz/


 

7) Relativní a absolutní četnosti 

 

Odpovědi na otázku. Č. 17 

1* Nové stroje 

5* Nečistota šaten a sprch 

1* Levnější permanentky 

3* Prostornost šaten 

1* Zlepšení čistoty WC 

1* Nové zrcadla 

3* Teplota vody 

1* Aktuality 

2 Vymalování 

1* Pití zdarma 

78* Neopovědělo na otázku 

 


