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1 Úvod 

Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená 

obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě. Pojmem sport je dnes 

obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel  

a zvyklostí, jejíţ výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli 

téhoţ sportovního odvětví. [8] 

Abychom mohli aktivitu definovat jako sport, musíme nejdříve toto slovo vymezit. 

Důleţité jsou především tři omezení pojmu sport. Je to pohybová aktivitu, coţ vylučuje 

činnosti, kde se soutěţí pouze pomocí duševních schopností nebo štěstí, má jasná pravidla, 

podle kterých se soutěţí a má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejích výsledků. [8] 

Sport evokuje v kaţdém z nás něco jiného. Pro někoho je to bezvýznamné slovo, pro 

jiného je to utrpení, pro někoho představuje sport zdroj příjmu, jiní zase sportují pro radost. 

Kaţdý ví, ţe ve sportu vyhrává jen ten nejlepší a totéţ se dá říct o konkurenčním boji mezi 

firmami. Sportovci se utkávají s ostatními soutěţícími v rámci určitých pravidel, jejichţ 

plnění kontroluje a případné porušení trestá rozhodčí. Podniky se zase střetávají na trhu  

a soupeří navzájem v rámci určitých mantinelů (zákony, nařízení, vyhlášky, doporučení), 

které stanovuje a na které dohlíţí stát.  

Společnost Squash centrum Třinec chce zjistit, jak si stojí v porovnání se svými 

konkurenty. Zadala proto marketingový výzkum, který má za úkol zjistit názory zákazníků na 

jednotlivá squashová centra. Jelikoţ toto centrum pravidelně navštěvuji a daná problematika 

mě zajímá, rozhodl jsem se oslovit majitele centra s nabídkou analyzovat konkurenci jeho 

squashového centra v mé bakalářské práci.  

Cílem mé bakalářské práce je provézt kvantitativní marketingový výzkum pomocí 

dotazníkového šetření a zjistit názory respondentů na vybrané faktory squashových zařízení. 

Tyto údaje mi poslouţí k provedení srovnání jednotlivých squashových center, určení pozice 

Squash centra Třinec na trhu a stanovení jeho silných a slabých stránek. Závěrem doporučím 

managementu společnosti podniknout vybrané kroky a pokusím se definovat oblast pro rozvoj 

centra tak, aby bylo konkurenceschopné a zvýšilo počet svých zákazníků. 



 

 2 

2 Charakteristika trhu a squashového centra Squash centrum 

Třinec 

2.1 Charakteristika sportovního sektoru v Třinci a jeho okolí 

Třinecké ţelezárny hrají od svého vzniku důleţitou roli v ţivotě regionu a města 

Třinec, které se zejména díky nim stalo z malé zemědělské obce významným městem. Do této 

oblasti se pak začalo stěhovat za prací mnoho obyvatel, coţ na jedné straně vedlo k ještě 

většímu rozvoji Třineckých ţelezáren, na straně druhé však docházelo k větší devastaci 

krajiny a znečišťování ovzduší. Třinecké ţelezárny jsou hlavním sponzorem hokejového 

klubu HC Oceláři Třinec, který hraje nejvyšší domácí soutěţ. 

Sport má v této oblasti, dle mého názoru, velice významné postavení. Díky 

rozmanitosti terénu je zde moţno provozovat prakticky všechny aktivity, na které si jen 

vzpomenete. Třinec se rozkládá po obou březích Olše a je téměř ze všech stran obklopen 

pohořím Beskydy. V blízkém okolí města se nacházejí krásná údolí lákající turisty, cyklisty 

na horských kolech a v zimě lyţaře na sjezdových a běţeckých lyţích. Vede tudy řada 

místních i mezinárodních pěších tras, ale na své si přijdou i cyklisti. Zdejší cyklostezky patří 

k nejlepším v Evropě. Třinec je obklopen horami, jako je Javorový (1032 m.n.m.), Ostrý 

(1044 m.n.m.) a Velká Čantoryje (955 m.n.m.). Téměř všude jsou turistické chaty, které 

nabízejí občerstvení a mnohdy také i ubytování. Město je dobrým startovacím místem pro 

návštěvníky vyráţející do turisticky méně atraktivních oblastí. Ski areál Javorový je rájem pro 

milovníky zimních sportů. Nabízí tři sjezdové trasy a dobré sněhové podmínky, které jsou 

zajišťovány i pomocí sněţných děl. [5] 

Pýchou města Třince je potom sportovní areál STARS na ulici Lesní, jehoţ výstavba 

byla zahájena v roce 1957 (viz příloha č. 1). Součástí areálu jsou zimní stadion, letní 

koupaliště s tobogánem, minigolf, tenisové kurty, sportovní hala, krytý bazén, sauna, městský 

fotbalový stadión, fotbalová hřiště s travnatou plochou, fotbalové hřiště s umělým povrchem, 

bikrosová dráha aj. První squashové centrum bylo postaveno začátkem roku 2004 v sousední 

obci Bystřice nad Olší. Ve druhé polovině téhoţ roku bylo postaveno Squash centrum Třinec 

- první squashové centrum v Třinci a později v roce 2006 vzniklo Sportcentrum Black Hill. 

Předtím bylo nejbliţší squashové centrum aţ v Ostravě. [6, 13, 14, 15] 
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2.2 Charakteristika sportu squash  

2.2.1 Historie squashe v zahraničí 

První zmínka pochází z roku 1150. Hra "le Pauem" (neboli hra dlaní), která vznikla  

ve Francii, je povaţována za předchůdce squashe. [16] 

Verzí jak vznikl squash je hned několik. S největší pravděpodobností vznikl  

na počátku 19. st. v Londýně. Trestanci věznice Fleet si pobyt za mříţemi si krátili odráţením 

míčku rukou, později si vyrobili rakety a míček začali odráţet od zdi. Vynalezli tak hru 

„Rackets“ („rakety“), která se rozšířila i na některé anglické školy a později začala být 

populární v USA, kde byla roku 1907 zaloţena Americká squashová asociace. První 

neoficiální světový šampionát British Open se uskutečnil v roce 1930. V roce 1966 vznikla 

Mezinárodní squashová Asociace – ISRF a o rok později se konal Světový šampionát 

amatérů. V roce 1992 se ISRF přejmenovala na Světovou squashovou federaci - WSF  

a změnila i oficiální název sportu na jednoduché „SQUASH“, oproti předchozímu „Squash 

Rackets“ (squash rakety). [16, 17] 

2.2.2 Historie squashe v ČR 

První squashový kurt v Československu byl otevřen v roce 1989 v hotelu Forum  

v Praze. V této době byl squash u nás neznámý sport, kterému se věnovala jen hrstka 

zasvěcených hráčů, kteří se s ním seznámili v zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe jsme národ  

se sportovním duchem a také soutěţivý, začal se squash prosazovat i u nás. Nějakou dobu 

trvalo, neţ squash vystoupil ze stínu velmi populárního tenisu. [21] 

V roce 1992 byla zaloţena ČASQ. V současné době zájem o tento rychlý dynamický 

sport neustále roste. Členská základna čítá 50 tisíc rekreačních i závodních hráčů. ČASQ 

sdruţuje 45 oficiálně registrovaných klubů a 2 000 registrovaných závodních hráčů. Squash je 

v České republice mladým sportem, v mnoha ohledech však český squash jiţ dohnal západní 

Evropu. Umístění českých reprezentantů na Evropských šampionátech a Evropské Grand Prix 

v mládeţnických kategoriích posouvají Českou republiku do čela v Evropském měřítku. 

Squash je u nás stále populárnější. V ČR máme více neţ 150 sportovních center a počet kurtů 

překročil číslo 500. [16, 21] 
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2.2.3 Největší squashová centra v ČR 

Mezi největší squashová centra patří sportovní areál HAMR, který se nachází v Praze 

10 Záběhlicích a nabízí 12 squashových kurtů. Dále Squashcentrum Strahov v Praze 6, který 

nabízí 8 squashových kurtů. 6 kurtů mají k dispozici Squashpoint (Praha 4 Háje), Squash 

centrum PRO6 (Praha 9), Sportovní centrum Zvonárna (České Budějovice), SB centrum 

(Praha 4 Chodov) a Sportovní Klub Slovan Brno. Většina squashových center v ČR ale má 2, 

nebo 3 kurty v jednom centru. [23] 

2.2.4 Squash v současnosti 

V současné době Světová federace zastupuje přes 120 členský zemí, celkový počet 

hráčů squashe se ve světě odhaduje okolo 17 miliónů amatérských i profesionálních hráčů. 

Squash dlouhou dobu ovládali hráči Austrálie a Pákistánu, ale v současné době dominují 

Angličané, Skotové a Kanaďané. Světové soutěţe jsou organizovány Světovou federací 

squashe (WSF). WSF nyní sdruţuje pod sebou 109 národních squashových asociací.  

V současnosti se WSF stará o dodrţování a upřesňování pravidel, vydává specifikace kurtů, 

raket a dalšího nutného vybavení, vytváří metodiku a systém výuky a tréninku. Dále zajišťuje 

koordinaci kalendáře světových turnajů; vypisuje a organizuje Mistrovství světa pro muţe, 

ţeny, juniory (chlapce, dívky) a seniory, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. WSF také úzce 

spolupracuje s International Olympic Committee (IOC) – Mezinárodní olympijský výbor,  

aby byl squash zařazen mezi olympijské sporty. [16] 

Nejvíce se o popularizaci squashe a jeho rozmach postarali Jonah Barington původem 

z Irska a Geoff Hunt z Austrálie. Oba byli jedni z nejlepších hráčů v 60. a 80. letech  

a přiblíţili představu o squashi širokým masám sportovců. [22] 

2.3 Charakteristika squashového centra Squash centrum Třinec 

2.3.1 Historie a současnost 

Squash centrum Třinec (dále jen SQ Třinec) je sportovní zařízení, vzniklo na konci 

roku 2004. Nachází se na ul. Dukelské 1268 v Třinci (viz příloha č. 2), přímo u významné  

a velice vytěţované mezinárodní silnice E75, která se na naše území dostává na hraničním 

přechodu Chotěbuz s Polskem a vede aţ na hraniční přechod Jablunkov se Slovenskem. [13] 
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 Jiţ od samotného počátku zde probíhá soutěţ pro registrované i neregistrované hráče. 

Nejdříve to byla Squash Třinec Tour, která se konala v letech 2004/2005 a 2005/2006.  

Na tuto soutěţ navázala v sezóně 2006/2007 Squashtřinec liga a 1. 10. 2009 byl zahájen jiţ  

4. ročník této soutěţe. Účast v lize skýtá několik výhod. Porovnáváte se s výkonnostně 

rovnými hráči, nehrajete stále se stejným soupeřem, zlepšujete svoji hru, máte zaručený 

pravidelný pohyb, ale především se nestaráte o rezervaci kurtů a máte zvýhodněné ceny. [13] 

2.3.2 Marketingový mix 

 Organizační struktura 

V organizaci jsou zastoupeny všechny typy pracovníků. Majitel je koncepčním 

pracovníkem a stojí v čele organizace. Zaměstnává 3 kontaktní pracovníky, 1 provozní  

a 2 recepční. Obsluhujícími pracovníky jsou trenéři squashe a instruktoři indoor cyclingu, 

kteří uzavírají smlouvy o pronájmu prostorů přímo s majitelem centra. Jako podpůrný 

pracovníkem zde působí uklízečka. Interakce mezi zákazníkem a personálem je silná a doba 

kontaktu je krátká. Organizační struktura je naznačená na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1: Organizační struktura Squash centrum Třinec 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 Nabízené služby 

Nejdříve se centrum soustředilo pouze na squash, později rozšířilo své sluţby o indoor 

cycling, stolní tenis a solárium. K dispozici jsou tři klimatizované squashové kurty zn. ASB  

a 15 indoorových kol Tomahawk. V tomto moderním sportovním zařízení najdete zázemí  

pro podporu sportovních, společenských a obchodních činností. K občerstvení je určen sport 

bar, jehoţ součástí je i půjčovna a prodejna sportovních potřeb, kde si můţete zapůjčit, 
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případně zakoupit veškeré potřebné sportovní vybavení. Pro firmy a větší společnosti nabízí 

uspořádání turnaje na míru, prostory pro pořádání sportovního dne, firemního školení  

a prezentaci firem. Další velice zajímavou sluţbou je vyplétání squashových a tenisových 

raket s moţností pouţít svůj vlastní výplet, nebo si vyplést struny QM Magnesium, QM Ultra 

nebo Ashaway. [13] 

 Interiér a exteriér 

Squash centrum Třinec je moderní budova, která byla oceněna titulem Stavba roku 

2004. Venku nalezneme cca 10 parkovacích míst pro auta, stojan na kola a stůl se 2 lavicemi 

k posezení. Uvnitř budovy v přízemí se nachází bar se 6 stoličkami, 5 stolů (u kaţdého stolu  

5 ţidlí), 2 plazmové televize, skříňka se zboţím (míčky, omotávky, potítka, čelenky, ponoţky, 

squashové rakety, aj.), dámské a pánské šatny (v obou šatnách nalezneme 30 uzamykatelných 

skříněk, 3 sprchy a wc). Po schodech dolů se dostaneme k místnosti pro indoor cycling  

a ke squashovým kurtům. Centrum nabízí 3 klimatizované kurty zn. ASB. Tyto kurty mají 

pevné, dokonale rovinné stěny bez viditelných spojů a vynikají malou hlučností. Pro hráče je 

zde k dispozici 5 stolů se ţidlemi. Centrum je vymalováno uklidňující ţlutou barvou a hraje 

zde hudba nebo televize. (viz příloha č. 3 – obr. č. 1, 2 a 3) 

 Ceník služeb 

Na ceny nabízených sluţeb mají vliv faktory jako DPH, inflace aj. Centrum pouţívá 

flexibilní ceny pro studenty a individuální ceny pro majitele permanentek. Dále oceňování 

produkčního mixu (30/60 minut squashe) a package (za 10 odjetých indoorů 10 minut solária 

zdarma). Aktuální ceník sluţeb najdeme v příloze (viz příloha č. 4). 

 Distribuce 

Squashové centrum nabízí veškeré své sluţby pomocí přímého prodeje bez existence 

zprostředkovatelů. V případě, ţe chce zákazník vyuţít sluţeb squashového centra, musí jej 

navštívit. Zákazník jde tedy k poskytovateli sluţeb a sluţby jsou koncentrovány na jednom 

místě. Centrum se nachází v sekundárním nákupním obvodu. 

 Marketingová komunikace 

Squash centrum Třinec vyuţívá některé nástroje komunikačního mixu. Sníţením cen 

v letních měsících, kdy je zájem o squash menší, se snaţí podpořit prodej. Dále uplatňuje 

reklamu v místním tisku a na internetu, sponzoruje squashové turnaje a buduje si tak dobré 
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vztahy s veřejností. V neposlední řadě také komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím 

telefonu a internetu (objednávkový systém).  

 Procesy 

Z hlediska stupně kontaktu se v centru setkáváme s procesy s nízkou úrovní kontaktu  

- internetový objednávkový systém, střední úrovní kontaktu - telefonické objednávky sluţeb)  

i vysokou úrovní kontaktu - osobní návštěva centra a následná objednávka sluţeb. Z hlediska 

návaznosti jednotlivých kroků zde najdeme zakázkové operace - internetová, telefonická nebo 

osobní objednávka sluţeb – spotřeba sluţby - zaplacení a specifické operace - pořádání rautu, 

turnajů na míru, apod.) 

2.3.3 Analýza trhu 

 Zákazníci 

Squash centrum Třinec je sportovní zařízení, jeho zákazníky proto jsou: 

Sportující lidé – squash je pohybová hra, největší skupinou tedy budou lidé 

s kladným vztahem ke sportu, 

Lidé pečující o svůj vzhled – při squashi dochází během krátkého časového intervalu 

k výdeji spousty energie, je to tedy vhodná příleţitost jak shodit přebytečná kila a vypracovat 

si postavu, 

Lidé pečující o svou kondici – člověk musí vydat během hry spoustu energie, čímţ se 

zlepšuje jeho fyzický fond, 

Lidé se zdravým životním stylem – výzkumy prokázaly, ţe lidé ţijící zdravým 

způsobem ţivota kromě zdravé výţivy také sportují a dbají tak o své tělo, 

Lidé vyhledávající zábavu – při squashi, jako při kterémkoliv jiném sportu, si nejen 

dobře zasportujete, ale také se dobře odreagujete, zbavíte se stresu, emocí a ještě se u toho 

dobře pobavíte, 

Lidé vyhledávající prestiž – to souvisí s počátkem squashe u nás, kdy první kurty 

byly postaveny v komerčních budovách a squash tak hráli podnikatelé, manaţeři atd., díky 

rychlému rozvoji je hra dostupná stále většímu okruhu lidí a prestiţ proto pomalu ale jistě 

upadá, 
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Malé děti – jiţ od útlého věku se někteří rodiče snaţí motivovat své děti ke squashi, je 

to pohybový, časové nenáročný sport, který je v ČR stále ještě v plenkách a proto v něm lze 

dosáhnout mnoha úspěchů, jeví se taky jako levnější varianta investice do dětí v porovnání 

s tenisem, 

Profesionální sportovci – lidé, kteří se intenzivně a cíleně zabývají přípravou  

na sportovní výkon a pobírající za to plat. 

 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

konkurence uvnitř odvětví – hlavními konkurenty Squash Centra Třinec jsou  

Squash Bystřice a Sportcentrum Black Hill Třinec. 

Zařízení Squash Bystřice (dále jen SQ Bystřice) vzniklo počátkem roku 2004 a bylo 

tudíţ prvním zařízením svého druhu v této oblasti. Nabízí dva klimatizované kurty zn. ASB  

a jeden z nich je také přizpůsoben pro hru wallyball, coţ je netradiční a nová forma volejbalu 

s vyuţitím bočních stěn. Centrum spadá pod společnost VITALITY SLEZSKO, která 

provozuje 2 střediska, a to ve Vendryni a Bystřici. Středisko v Bystřici nabízí kromě squashe 

také 2 haly pro míčové sporty, saunu, bazén. Venku můţeme poté nalézt tartanový ovál, hřiště 

s umělou trávou a hřiště pro volejbal a basketbal. Celý areál se nachází v prostředí základní 

školy. Umístění je také výhodné, jelikoţ se stejně jako SQ Třinec nachází poblíţ mezinárodní 

silnice E75. Vzdálenost mezi oběma zařízeními je cca 5 km, coţ představuje asi 4 minuty 

jízdy autem. [14] 

Vznik sportovního areálu Sportcentrum Black Hill Třinec (dále jen SQ Black Hill) 

úzce souvisí s výstavbou prodejny Albert Třinec, původně Hypernova Třinec. Stavba byla 

dokončena v roce 2006. Od SQ Třinec je vzdálená cca 1,2 km a je zde dobrá dopravní 

dostupnost. V blízkosti komplexu najdeme kino, divadlo a hotel. V podzemí budovy je 

umístěno parkoviště, které je monitorováno a je v provozu pouze po dobu otevření 

hypermarketu. V prvním patře je situován SQ Black Hill. Nabízí dva plně klimatizované 

squashové kurty zn. FIBERESIN, šest bowlingových drah zn. AMF, hřiště  

pro badminton, aerobic studio, kde lze provozovat spinning, jumping, posilování, jógu, 

aerobik atd. K občerstvení je určen sport bar umístěný v aerobic studiu, které se nachází hned 

vedle squashových kurtů. Konají se zde pravidelné turnaje a lze si zde také pronajmout 

prostory, nebo velký sál. Další sluţby, které sportovní centrum poskytuje, jsou ping-pong, 

solárium a masáţe. [15] 
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konkurence na straně zákazníků – hrozba rostoucí kompetence zákazníků je největší 

v letních měsících. V tu dobu dávají zákazníci přednost venkovním tenisovým kurtům a tlačí 

tak na sníţení ceny squashových zařízení. 

konkurence na straně dodavatelů – hrozba rostoucí kompetence dodavatelů je minimální. 

Dodavatelé squashového centra jsou sportovní obchody a velkoobchody s nápoji  

a potravinami, kterých je na trhu mnoho. 

nová konkurence – v současné době je hrozba vstupu nových firem do odvětví málo 

pravděpodobná, 3 squashová zařízení v námi zkoumané oblasti dokáţou spolehlivě pokrýt 

veškerou poptávku. Squash funguje v této oblasti teprve od roku 2004,  

v horizontu několika let se proto můţeme dočkat zvýšení poptávky po tomto sportu  

a výstavby nového zařízení. 

konkurence substitutů – jsou to především badminton a tenis. Ceny badmintonu jsou  

na stejné úrovni jako ceny za squashový kurt. Ceny za tenisovou halu jsou v průměru vyšší 

neţ ceny za squashový kurt, naopak ceny za antukové venkovní dvorce niţší. Proto zde 

pozorujeme mírný odliv zákazníků v letních měsících. 

 Dodavatelé 

Německá společnost ASB Babinsky, která má své obchodní zastoupení v Praze, 

zajišťuje dodávky, instalace, údrţbu a opravu squashových kurtů. INDOORCYCLING 

GROUP se stará o dodávku a údrţbu indoorcyclingových kol Tomahawk, školení, 

poradenství a konzultace skupinových cvičení. Dodavatelem sportovních potřeb (míčky, 

omotávky, potítka, čelenky, ponoţky, squashové rakety, trička, kraťasy aj.), které si lze 

zakoupit ve squashovém centru je SportObchod.cz s.r.o. se sídlem v Brně. Nápoje  

a občerstvení na baru jsou nakupovány podle potřeby, neexistuje zde stálý a pravidelný 

dodavatel. 

 Distributoři  

Česká pošta a Expresní balíková sluţba PPL zajišťují distribuci zboţí z prodejny 

SportObchod.cz v Brně do Squash centra Třinec. 
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 Veřejnost 

sdělovací prostředky – Rádio Čas s.r.o., Kabelová televize Třinec s.r.o.  

a www.trinec.cz zajišťují reklamu. 

obecná veřejnost – nejširší veřejnost, obyvatelé města Třince, kteří si vytvářejí 

postoje k výrobkům, sluţbám a obchodním praktikám společnosti a ovlivňují tak zákazníky 

centra. 

odborná veřejnost – Česká asociace squashe (ČASQ) má na starost organizování, 

řízení a propagaci squashe v ČR, pořádání turnajů, dále sdruţuje kluby a registrované závodní 

hráče a přejímá od WSF pravidla squashe, specifikace kurtů, raket a dalšího nutného 

vybavení. 

vnitřní veřejnost – vztahy uvnitř firmy neboli human relations jsou velmi osobní  

a přátelské, jelikoţ ve firmě působí pouze 4 zaměstnanci a dobře se znají. Ochotný a vstřícný 

personál je důleţitý pro dobrou image podniku. 

finanční veřejnost – Squash centrum Třinec má zaloţený podnikatelský účet  

u České spořitelny a.s. 

2.3.4 Charakteristika makroprostředí 

 Demografické prostředí 

Územní celek, který podrobíme naši analýze, se bude skládat z města Třince  

a okolních obcí (Bystřice, Vendryně, Nýdek a Košařiska). Mapa této spádové oblasti se 

nachází v příloze č. 5. Na tomto území ţije 49 252 obyvatel, 23 964 muţů a 25 288 ţen. 

Věkovou skupinu 0-14 let tvoří 7 042 obyvatel a je to nejmenší skupina.  

Ve věkové hranici mezi 15-64 rokem ţije 34 343. Poslední věkovou skupinu 65 a více tvoří  

7 867 obyvatel. Prostřední věková skupina nás zajímá nejvíce, protoţe se zde nachází drtivá 

většina zákazníků squash center, jak můţeme vidět v tabulce 2.2. Z výše uvedeného vyplývá, 

ţe v dané oblasti připadá více neţ 16 000 obyvatel ve věku 15-64 na 1 squashové zařízení. 

Veškeré výše zmíněné údaje jsou platné k 31. 12. 2008. [12] 

  

http://www.trinec.cz/


 

 11 

Tabulka 2.2: Populační charakteristika Třince a jeho okolí 

 
Počet obyvatel Muži Ženy 0-14 15-64 65 a více 

Třinec 37 569 18 270 19 299 5 237 26 312 6 020 

Bystřice 5 219 2 538 2 681 813 3 588 818 

Vendryně 4 132 1 999 2 133 664 2 823 645 

Nýdek 1 941 957 984 259 1 346 336 

Košařiska 391 200 191 69 274 48 

Celkem 49 252 23 964 25 288 7 042 34 343 7 867 
Zdroj: Vytvořeno autorem [12] 

 Ekonomické prostředí 

Průměrná meziroční inflace za rok 2008 byla 6,3 %, od začátku roku 2009 dochází 

k poklesu indexu spotřebitelských cen a k 31. 10. je tato hodnota pouze 1,6 %. Cenový pokles 

se týká především potravin a zboţí denní spotřeby, squashové centra zachovaly své původní 

ceny, nebo jen mírně zlevnily některé sluţby (viz příloha č. 4). Ve 2. čtvrtletí roku 2009 činila 

průměrná hrubá měsíční nominální mzda 22 992 Kč, coţ je o 622 Kč (2,8 %) více neţ  

ve stejném období roku 2008.  Spotřebitelské ceny se za 2. čtvrtletí 2009 v porovnání se 

stejným obdobím předchozího roku zvýšily pouze o 1,4 %, reálná mzda tak vzrostla o 1,4 %. 

Nutno dodat, ţe reálnou mzdu udrţela v kladných číslech především nízká inflace. Míra 

nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle) je k 31. 10. 8,5 %, coţ je  

od konce roku 2008 nárůst o celých 2,5 %. Z výše uvedených ukazatelů představuje 

v současné době největší problém nezaměstnanost, která můţe negativně ovlivnit návštěvnost 

squashových zařízení. [11, 12] 

 Legislativní prostředí 

Česká asociace squashe (ČASQ), která vznikla v roce 1992, jako občanské sdruţení  

se řídí zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Náplň její 

činnosti je organizování, řízení a propagace squashe v ČR. ČASQ pořádá soutěţe a turnaje, 

sdruţuje kluby a registrované závodní hráče. V současnosti se World Squash Federation 

(WSF) stará o dodrţování a upřesňování pravidel, vydává specifikace kurtů, raket a dalšího 

nutného vybavení, coţ poté přejímá i ČASQ. [18, 23] 

Squashová centra se řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), coţ je zákon 

v oblasti obchodního práva coby součásti soukromého práva. Obecným právním předpisem 

soukromého práva je občanský zákoník a obchodní zákoník představuje nejvýznamnější 

zvláštní předpis k občanskému zákoníku. Vztah zaměstnanců squashových center a jejich 
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zaměstnavatelů zase řeší zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 

1. ledna 2007 a zrušil tak dřívější platný zákoník práce č. 65/1965 Sb. Dále je zde zákon  

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ten ukládá zpracovatelům osobních údajů zváţit, 

zda zpracovávají jen ty údaje, které jsou nezbytné; dále jim ukládá povinnost zavést 

bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a také registrovat se jako tzv. správci dat  

u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Týká se to klientů, kteří mají v centru otevřený účet se 

sloţeným kreditem. [23] 

 Inovační prostředí 

Squash je poměrně mladý sport, takţe prostor pro inovace je zde veliký. Důleţité je 

sledovat nové trendy ve vývoji squashových raket, míčků a doplňků pro tento sport, a ty poté 

nabízet v prodejně. Dále se musíme zaměřit na squashové kurty, které doznaly v posledních 

letech několika změn. V současné době se můţeme setkat se 2 typy kurtů, a to ASB  

a FIBERESIN. Obě společnosti jsou na trhu více neţ 30 let. Jen pro srovnání uvedu, ţe počet 

kurtů FIBERESIN je ve světě cca 17 000 (v ČR 200), počet kurtů ASB je přes 4000 (cca 125 

v ČR). Předností kurtů FIBERESIN je především snadná údrţba (nemusí se obnovovat), kurty 

ASB zase vynikají výbornými zvukovými vlastnostmi. [19, 20] 

 Sociálně-kulturní prostředí 

Squash i přes zatím relativně nízký počet hráčů v ČR, není chápán jako krátkodobá 

módní záleţitost, ale stává se součástí kaţdodenního ţivota sportujících lidí, stejně jako 

návštěvy plaveckého bazénu, či fitness centra. Oblíbený je u celé řady sportovců, jako 

zpestření jejich kondiční přípravy. Lidé, kteří jiţ alespoň jednou vyzkoušeli tento sport, se 

k němu vracejí a přivádějí s sebou nové návštěvníky. Probíhají zde také nábory dětí  

do místního squashového oddílu. Trenéři kaţdoročně navštěvují základní školy, kde hledají 

nové talenty. Členská základna hráčů se tak neustále obnovuje a rozrůstá. Návštěvnost 

squashového centra souvisí také s pohlavím uţivatelů. Podle provozní squashového centra 

hrají squash především muţi, ţeny naopak více vyuţívají sluţbu indoor cycling. Podnikatelé 

jsou si dobře vědomi stoupajícího zájmu o squash a jeho oblíbeností ve všech věkových 

kategoriích. Mohou se proto dobře zviditelnit formou reklamy, nebo sponzorstvím. 

Squashové kluby nabízejí k reklamě nejčastěji plochy nad čelní stěnou kurtu, nebo prostory 

pod základní čarou. Sponzorovat lze jednotlivé turnaje, oddíly, nebo přímo samotné centrum. 
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3 Teoretická východiska pro analýzu konkurence 

3.1 Teoretická východiska marketingu služeb 

V minulosti se význam sluţeb silně podceňoval. Fyziokraté uznávali jako jedinou 

produktivní činnost zemědělství. Adam Smith zase popsal sluţbu jako statky, jeţ 

„neprodukují ţádnou hodnotu”. Za rovnocennou produktivní činnost k zemědělství povaţoval 

pouze výrobu výrobků. Jean Baptiste Say zase povaţoval za rovnocenné lidské činnosti 

zemědělství, výrobu i obchod. Aţ Alfred Marshall uvedl, ţe všechny činnosti produkující 

sluţby uspokojují potřeby. [3] 

V současné době vysvětlují podstatu sluţeb nejlépe američtí autoři Kotler  

a Armstrong: „Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, 

ale nemusí být spojena s hmotným produktem.” [9] 

3.1.1 Marketingový mix služeb 

Je to soubor nástrojů (kontrolovatelných prvků), jejichţ pomocí vytváří manaţer 

vlastnosti nabízených sluţeb. Cílem je uspokojit potřeby zákazníků a obdrţet zisk. Klasický 

marketingový mix 4P – produkt (product), cena (price), distribuce (place) a marketingová 

komunikace (promotion) se v důsledku specifických vlastností sluţeb ukázal jako 

nedostatečný. K tradičnímu marketingovému mixu proto přidáváme další 3P – materiální 

prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy (processes). Hlavní výhoda spočívá 

v moţnosti ovlivňovat kaţdý prvek marketingového mixu zvlášť, přičemţ ten ovlivňuje ty 

zbývající. [3] 

 Produkt 

Produktem je vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných  

i nehmotných potřeb. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo sluţbu (tzv. jádro 

produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, sluţby  

a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho 

očekávání. Koncepce nabízené sluţby musí definovat výhody, kterými se organizace odlišuje 

od konkurence. 
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Pojem sluţba obsahuje tři prvky: 

Materiální prvky – jsou to hmotné prvky sluţby, sluţbu doplňují nebo umoţňují její 

poskytnutí. 

Smyslové požitky – rozpoznáme našimi smysly: zvuky, ticho, vůně, barvy. 

Psychologické výhody nabídky – subjektivní cítění pro kaţdého zákazníka. [3] 

 Cena 

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo moţnosti úvěru. Při poskytování sluţby mohou 

zákazníkovi vzniknout ještě alternativní náklady spojené s časem, fyzickým a psychickým 

úsilím. Vzhledem k nehmotnému charakteru sluţby, je cena důleţitým ukazatelem kvality. 

Rozhodující pro stanovení ceny je cena nákladů, úroveň koupěschopné poptávky, úloha ceny 

při podpoře prodeje, úloha ceny při snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční 

kapacitou v místě a čase. Cenová rozhodnutí jsou důleţitá jak pro vnímání hodnoty sluţby, 

tak i pro budování image. [3] 

 Distribuce 

Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Je tak důleţitou 

součástí vnímané hodnoty a uţitku sluţby pro zákazníka. Cílem distribuce je maximálně 

usnadnit přístupu ke sluţbě co největšímu počtu zákazníků. Rozlišujeme tři stupně interakce. 

Zákazník jde k poskytovateli sluţby, poskytovatel jde za zákazníkem, nebo probíhá sluţba  

na dálku. Výběr místa sluţby je kompromisem mezi potřebami producenta a poţadavky 

zákazníka a je nejdůleţitější v případě, ţe jde zákazník k poskytovateli. [3] 

 Marketingová komunikace 

Pomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu, hodnotit nabízené sluţby a přispívá 

k hmatatelnosti sluţby. Marketing pouţívá celou řadu nástrojů komunikačního mixu. Jsou to 

reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, direct marketing a internetová 

komunikace. V současné době se prosazují nástroje jako marketing událostí, guerilla 

marketing, virový marketing a product placement. [3] 
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 Materiální prostředí 

V důsledku nehmotné povahy sluţeb nedokáţe zákazník posoudit sluţbu dříve, neţ ji 

spotřebuje. Toto vnímané riziko zákazníkem se snaţí eliminovat prvky materiálního prostředí. 

Mezi tyto prvky patří vzhled budovy, zařízení interiéru, oděvy zaměstnanců aj. To vše pak 

navodí příznivé nebo nepříznivé očekávání zákazníka a představu o povaze sluţby, její kvalitě 

či profesionalitě provedení. [3] 

 Lidé 

Při produkci a dodávce sluţeb dochází ve většině případů ke kontaktům zákazníka 

s poskytovatelem sluţby – zaměstnancem. Lidé jsou proto významným prvkem 

marketingového mixu sluţeb a mají přímý vliv na jeho kvalitu. Výběr, školení, motivace 

zaměstnanců a stanovení určitých pravidel chování zákazníků je nezbytným předpokladem 

pro vytváření příznivých vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci. [3] 

 Procesy 

Zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí nichţ je sluţba 

zákazníkovi poskytována. Roste jejich význam a stávají se proto konkurenční výhodou. 

Zákazník je vnímá jako součást dané sluţby, je pro něj tedy důleţité, aby plynuly 

bezporuchově a zvyšovaly celkovou kvalitu sluţeb. Rozlišujeme operace liniové (sled kroků 

pevně stanoven), zakázkové (pořadí prvků volí zákazník) a projektové (specifické). [3] 

3.2 Marketingový výzkum 

Kotler (2007) definuje marketingový výzkum jako systematické určování, 

shromaţďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, 

před kterým firma stojí. Je to cílevědomý proces, který má za úkol získat konkrétní informace, 

které nelze získat jinak. Charakterizuje ho vysoká vypovídající schopnost a aktuálnost takto 

získaných informací, ale také finanční náročnost, náročnost na kvalifikaci pracovníků, čas  

a pouţité metody. Získáváme tzv. primární informace. [4, 7] 

3.2.1 Rozhodování o organizaci marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je velice nákladný způsob získávání informací. Je nutné 

rozhodnout se, jak bude výzkum zabezpečen. Poţadujeme takové informace, které pomohou 

vyřešit problém a zároveň převýší investované prostředky. Pro výzkum můţeme vyuţít 
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vlastního oddělení pro výzkum nebo specializované agentury pro výzkum nebo kombinujeme 

oba dva předchozí způsoby. [3, 4] 

3.2.2 Proces marketingového výzkumu 

K marketingovému výzkumu se musí přistupovat zodpovědně, aby nedocházelo  

ke zbytečným chybám a výzkum se tak neprodraţil. Vyuţíváme ho tam, kde vzniká 

informační mezera a jeho úkolem je lépe rozpoznat naše problémy. Kaţdý marketingový 

výzkum je jedinečný, protoţe je ovlivňován jinými faktory a zkoumané problémy jsou také 

různorodé. I přes toto úskalí můţeme v marketingovém výzkumu definovat dvě hlavní etapy, 

které na sebe logicky navazují. Jde o přípravnou fázi a fázi realizační. Obě fáze v sobě 

zahrnují několik dílčích kroků. Tento proces můţeme vidět na obrázku č. 3.1. [4] 

Obrázek 3.1: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: KOZEL, R. a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-
0966-X. 

Určení problému je nejdůleţitějším a nejobtíţnějším krokem celého marketingového 

výzkumu. Tato fáze výzkumu mnohdy trvá více neţ polovinu celkové doby potřebné pro 

vyřešení zadaného problému. Zadavatel výzkumu by měl byt dokonale obeznámen 

s problematikou. Definování problému vysvětluje, proč se má výzkum provádět a vymezuje 

jeho cíle. [4] 

Orientační analýza situace je neformální zjišťování informací dostupných pro řešení 

našeho problému. Na základě těchto informací můţeme lépe stanovit, jaké informace budeme 

při zkoumání problému potřebovat. Snaţíme se ověřit tzv. pracovní hypotézy shromáţděním 

všech dostupných informací. V případě vyřešení problému v této fázi výzkum ukončíme. [4] 
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Plán marketingového výzkumu je plánem realizace a kontroly výzkumu. Plán je 

specifický pro kaţdý konkrétní výzkum, měl by být jasný a srozumitelný, a přitom přesný  

a stručný. Tento dokument vypovídá o všech významných činnostech, k nimţ dojde 

v průběhu celého procesu výzkumu. Je to dohoda mezi zadavatelem a výzkumníkem. Plán 

výzkumu specifikuje, které údaje budou shromaţďovány, způsob jejich sběru, metody jejich 

analýzy, rozpočet výzkumu, stanovení přesných specifických úkolů jednotlivým 

pracovníkům, zpracování časového harmonogramu činností a způsob kontroly plánu. [4] 

Před sběrem údajů musíme zvolit tazatele (pozorovatele, moderátory aj.), vhodně je 

zorganizovat a vyškolit. Mezi základní metody sběru primárních údajů patří pozorování, 

dotazování a experiment. Všechny metody sběru mají své výhody a nevýhody, vţdy ovšem 

záleţí na konkrétních podmínkách výzkumu. Nejčastější metodou primárního výzkumu je 

dotazování. Kvalita výsledků je odrazem kvality výběru respondentů. Smyslem dotazování je 

zadávání otázek respondentům. Respondenti musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu, 

pakliţe má být výzkum reprezentativní. Rozlišujeme dotazování osobní, písemné, telefonické 

a elektronické. [4] 

Zpracování údajů představuje kontrolu a úpravu údajů. Důleţitými prvky jsou identita 

(přesnost) a rentabilita (spolehlivost, pravdivost) údajů. Vţdy provádíme obě kontroly. 

Na začátku se rozhodneme, zda budeme kontrolovat všechny údaje (dotazníky) nebo pouze 

některé náhodně vybrané. Nejdříve kontrolujeme úplnost a čitelnost údajů. Poté následuje 

logická kontrola, která zkoumá, zda respondent odpovídal pravdivě a zda tazatel sběr údajů 

skutečně prováděl. K úpravě údajů se v dnešní době pouţívá počítačový program SPSS  

nebo EXCEL, kde si vytvoříme tzv. datovou matici. V kaţdém řádku této matice jsou 

zaznamenány odpovědi jednoho respondenta a ve sloupcích se nachází výčet otázek. [4] 

Při analýze údajů nás zajímá četnost (výskyt) zjištěných prvků, jejich úroveň 

(poloha), variabilita (proměnlivost) a rozloţení (průběh) a v neposlední řadě závislost mezi 

proměnnými. Sledujeme prvky jako relativní a absolutní četnost, modus, medián, kvantily, 

variační rozpětí, směrodatnou odchylku a koeficienty šikmosti a špičatosti. Pro třídění 

druhého stupně pouţíváme kontingenční tabulky. [4] 

Interpretací výsledků rozumíme převedení výsledků analýzy do závěru a doporučení 

řešení problému. Pomocí slovního vyjádření se snaţíme navrhnout konkrétní řešení. [4] 
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Závěrečné doporučení má za úkol navrhnout zadavateli správná řešení problému. 

Důleţité je psát co jsme zjistili a co navrhujeme. Závěrečná zpráva by měla být formulována 

do odráţek a její rozsah by měl být adekvátní řešenému problému. [4] 

3.2.3 Metody marketingového výzkumu 

Existuje řada nejrůznějších výzkumných přístupů, které lze dělit podle mnoha kritérií. 

Výzkumy můţeme dělit dle účelu, časového hlediska, podle způsobu získávání informací, 

povahy informací, zkoumaných subjektů, dále podle subjektů realizujících výzkum a tématiky 

výzkumu. [4] 

 Kvantitativní výzkum 

Tato metoda vědeckého výzkumu popisuje jevy pomocí proměnných, které jsou 

sestrojeny tak, aby měřily určité vlastnosti. Výsledky takových měření jsou pak zpracovány  

a interpretovány. Kvantitativní výzkum se oproti kvalitativnímu výzkumu zaměřuje  

na rozsáhlejší společenské otázky a zkoumá tedy větší okruh informací. Kvantifikací 

rozumíme převod neměřitelných údajů na měřitelné. Kvantitativní charakter mívají údaje  

o spotřebě, vybavenosti, nákladech a objemech. [4] 

Kvantitativní výzkum se ptá „Kolik?“ a zkoumá četnosti výskytu sledovaných prvků. 

Účelem výzkumu je získat číselné údaje. K tomu abychom získali statisticky spolehlivé 

výsledky, je nutné získat údaje od velkého souboru respondentů. Údaje získáme dotazováním, 

pozorováním frekvence určitých jevů nebo analýzou sekundárních údajů. [4] 

Shromáţděné informace musí být za stejné období, musí mít stejnou struktura a musí 

být sesbírány stejným způsobem. Soubor musí být dostatečně velký z důvodu sledování 

vzájemné závislosti. Údaje by měly být nezávislé na názoru druhých. [4] 

 Kvalitativní výzkum 

Tato metoda výzkumu se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlíţejí, chápou  

a interpretují svět a neuţívá statistických metod a technik. Stojí v opozici k výzkumu 

kvantitativnímu. V praxi psychologického a sociologického výzkumu jsou oba přístupy 

nejčastěji doplňkem jeden druhého. [4] 

Kvalitativní výzkum se ptá „Proč?“ a „Z jakého důvodu?“ a pátrá po příčinách, proč 

něco proběhlo nebo se děje. Účelem výzkumu je zjistit motivy, mínění a postoje vedoucí 
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k určitému vzorci chování. Zpravidla pracujeme s menším vzorkem lidí a vyuţíváme metody, 

jako jsou např. individuální skupinové hloubkové rozhovory a projektové techniky. [4] 

 Základní metody sběru primárních údajů 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních informací. Jsou to 

formuláře s otázkami, na které respondenti odpovídají. Před vlastním pouţitím dotazníku se 

provádí tzv. pilotáž, která má za úkol vyzkoušet dotazník a zbavit jej chyb. Neexistuje návod 

správné konstrukce otázek, ale existuje několik pravidla. Měli bychom se ptát přímo, 

jednoduše, konkrétně, pouţívat známy slovník, jednovýznamová slova, uţívat krátké věty  

a nabízet srovnatelné odpovědi. Naopak bychom měli vyloučit otázky s jednoznačnou 

odpovědí, dále otázky dvojené, sugestivní, zavádějící, nepříjemné, negativní a motivační. [4] 

3.3 Teoretická východiska konkurence 

Konkurence představuje soutěţení, soupeření, případně hospodářskou soutěţ. Pojem 

konkurence má tedy širší záběr, a to nejen ekonomický, ale také sociální, kulturní, etický, 

politický atd. Ekonomické hledisko je nejdůleţitější, přesto nelze opomíjet ostatní hlediska. 

Konkurence je vztah dvou a více konkurentů. Před vstupem do konkurenčního vztahu musí 

konkurent splňovat dva předpoklady. Musí být konkurenceschopný (disponovat 

konkurenčním potenciálem) a musí mít konkurenční zájem, tedy musí chtít vstoupit  

do konkurence. Nutno tedy rozlišovat pojmy konkurence (výsledek aktivity firmy)  

a konkurenceschopnost (potenciál firmy). [2] 

3.3.1 Pojetí konkurence v mikroekonomii 

Mikroekonomie definuje konkurenci jako rivalitu mezi prodejci nebo kupujícími 

stejného zboţí, tedy jako konkurenci napříč trhem. Dochází ke střetu nabídky a poptávky. 

Z mikroekonomického hlediska má konkurence různé stupně a formy. Konkurenti  

si konkurují především cenou, reklamou atd. Je to způsobeno trţními okolnostmi  

a tzv. strukturou konkurence. Ekonomická teorie dovozuje, ţe i přes řadu dalších forem  

a projevů, můţe skutečná konkurence existovat jen v trţním hospodářství. [1, 2] 

3.3.2 Konkurenční odlišení 

Odlišit sluţbu od sluţby konkurence je často velmi nelehký úkol. V důsledku 

odstranění regulačních opatření v odvětví sluţeb došlo k prudké cenové konkurenci. Úspěch 
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nízkonákladových leteckých společností ukázal, ţe pasaţéři se zajímají spíše o výdaje  

za cestovné neţ o poskytované sluţby. Věrnost značkám či produktům také upadá. Pokud 

mohou zákazníci ušetřit své peníze, neváhají změnit produkt nebo přejít ke konkurenci. Pokud 

totiţ zákazník vnímá nabídku jako rovnocennou, přestává ho zajímat dodavatel a řídí se spíše 

cenou. Proto jsou zde alternativy k cenové konkurenci v podobě diferencované nabídky, 

dodacích podmínek a image dodavatele. [7] 

Nabídka by měla mít vlastnosti, kterými se liší od konkurence, tzv. sekundární 

služby. To, co zákazník očekává, zase nazýváme primárním souborem služeb. Odlišným 

poskytováním služby můţe firma odlišit její jakost. Např. můţe mít v místech styku se 

zákazníky schopnější zaměstnance neţ konkurence, můţe vytvořit atraktivnější prostředí 

v místě poskytování sluţby nebo zavede dokonalejší proces poskytování služby. Firmy 

mohou odlišit svou image pomocí značek a symbolů. [7] 

3.3.3 Analýza konkurence 

Analýza konkurence má za úkol odhadnout budoucí chování konkurentů na trhu  

a zároveň tyto konkurenty zohlednit při vlastním procesu rozhodování o marketingové 

strategii. Podnik by měl neustále analyzovat a srovnávat potřeby zákazníků s rozsahem své 

nabídky a nabídky konkurentů. Informace o konkurenci a vnějším podnikatelském prostředí 

jsou pro firmu velice důleţité. Získat tyto informace a posléze je vyhodnotit, bývá často velice 

náročné nejen časově, ale také finančně. Prostřednictvím analýzy konkurence si firma 

uvědomí své slabé stránky a definuje výhody, kterými by se potencionálně měla prosadit  

u zákazníka oproti konkurenci. Podnik by měl tyto konkurenční výhody využít ve svůj 

prospěch, ale zároveň klást důraz na spokojenost zákazníků, kvalifikovanou pracovní sílu, 

kvalitu a široký sortiment poskytovaných sluţeb, jméno firmy a schopný management. [2] 

Podnikatelské subjekty se snaţí motivovat zákazníky ke koupi jejich výrobků a sluţeb 

tím, ţe se snaţí nabídnout co největší spektrum konkurenčních výhod. Subjekty, které těchto 

výhod nabídnou zákazníkům nejvíce, se pak stávají úspěšnými. V současné době globalizace 

vyţaduje trh nepřetrţitou tvorbu nových konkurenčních výhod a zároveň zánik těch 

zastaralých [1, 2, 7] 
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3.3.4 Marketingově orientované teorie konkurence 

 Porterova teorie konkurenčních sil 

Vzájemným soupeřením firem na trhu dochází ke vzniku konkurence. Jinými slovy 

konkurence jsou firmy nabízející stejné zboţí či sluţby pod jinou značkou. O zisku v odvětví 

a tím i přitaţlivosti odvětví rozhoduje intenzita konkurence, kterou sleduje Porterova analýza 

pěti konkurenčních sil (viz. obr. 3.2). Mezi těmito silami jsou vazby. Změna jedné 

konkurenční síly můţe ovlivnit ostatní. Dle této teorie závisí úroveň konkurence na pěti 

základních konkurenčních silách. Cílem podnikatelského subjektu je nalézt na trhu takové 

postavení, kdy můţe nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo tyto síly obrátit ve svůj 

prospěch. [2, 4] 

Obrázek 3.2: Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. 

Nově vstupující firmy – Soupeření začíná tehdy, kdyţ stávající výrobci dosahují 

snadných výnosů a do dané oblasti trhu je snadné vstoupit. Rychlost vstupu nových firem je 

ovlivněna dvěma typy bariér. Bariéra strategická – Výrobci se snaţí o to, aby byl trh  

pro nové konkurenty neatraktivní. Nejčastěji jde o cenovou válku. Bariéra strukturální – Pro 

nové společnosti je obtíţné mít poţadovanou výrobní kapacitu, aby dosáhly rozumné 

nákladové ceny, zkušenosti a přístup k distribučním kanálům a dostatečně velké počáteční 

investice. [2] 
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Nebezpečí substitučních výrobků – Tyto výrobky funkčně nahrazují jiný výrobek  

a ohroţují tak stávající výrobce. Jestliţe se kvalita a cena substitutů zlepšuje v poměru 

k našemu výrobku, nebezpečí ztráty zákazníka se zvětšuje. [2] 

Vyjednávací síla zákazníků závisí na počtu zákazníků – větší vliv mají, pokud je jich 

na trhu méně a jsou relativně jednotní, stupni koncentrace zákazníka – malý počet zákazníků 

nakupující velké mnoţství produktu má lepší vyjednávací pozici, nebezpečí zpětné integrace 

– tlakem zákazníků dochází k integraci dodavatelů, klesá tak ziskovost výrobce, stupni 

diferenciace produktu – pokud je na trhu více konkurentů, zákazník si můţe vybrat a citlivosti 

na kvalitu produktu – u zákazníků preferujících kvalitu). [2] 

Vyjednávací síla dodavatelů – Dodavatelé mají mnoho moţností jak určovat 

podmínky, kterými se pak musí odběratelé řídit. Jsou to zvýšení svého stupně koncentrace, 

zjednodušení a harmonizace zpětné integrace, dodávky jedinečných produktů, dodávky 

polotovarů, které mají zásadní význam pro kvalitu konečného produktu a opatření, při kterých 

musí zákazník investovat, aby mohl změnit dodavatele. [2] 

Konkurence v odvětví závisí na stupni koncentrace – počet výrobců nebo značek  

na trhu, diferenciaci výrobků – konkurence roste, jestliţe se produkty méně diferencují 

v oblasti kvality, tvaru a vlastností, změně velikosti trhu – při zvětšení trhu dojde k oslabení 

konkurence, struktuře nákladů – dodavatelé s vysokými fixními náklady si konkurují více 

cenou, rostoucí výrobní kapacitě – nárůst trhu menší neţ nárůst výrobních kapacit zapříčiní 

ostrou konkurenci a bariérách vstupu – konkurence roste, jestliţe je obtíţně z trhu  

odstoupit. [2] 

 Síly v konkurenční strategii dle J. Jiráska 

J. Jirásek rozvíjí Porterovu analýzu ve vztahu k formování konkurenční strategie 

firmy. Ve své koncepci vymezuje vnitřní a vnější síly. Mezi vnější síly řadí dodavatele, 

odběratele (spotřebitele), moţné nové konkurenty, moţné nové výrobky jiných výrobců, 

akcionáře (vlastníky), zaměstnance, stát, místní správu a banky. Mezi vnitřní síly počítá 

vnitřní schopnosti, síly a slabiny firmy, potenciál vnější rivality – akceptace konkurence firmy 

a růstové nebo omezující zájmy firmy – tzn. ohroţení nebo příleţitosti okolí. [2] 
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 Porterovy generické konkurenční strategie 

Porter zdůrazňuje, ţe pro kaţdou firmu je důleţitá analýza konkurence a na jejím 

základě navrţená strategie firmy, se kterou vstupuje na trh. Podnik musí čelit pěti 

konkurenčním silám a uhájit si své postavení v odvětví. Existují tři úspěšné „generické“ 

strategické přístupy jak toho dosáhnout. Jsou jimi strategie nízkých nákladů (cíle nejniţší 

náklady v daném odvětví na daném trhu), diferenciace (strategie postavená na snaze firmy  

o jedinečný produkt) nebo soustředění pozornosti (soustředění se na konkrétní skupinu 

odběratelů). [2] 

 Teorie tržních pozic konkurence dle P. Kotlera 

Kotler definoval čtyři pozice konkurence a jim čtyři odpovídající strategie. Vedoucí 

firma na trhu (takovýto dodavatel vede trh a určuje trţní podmínky), tržní vyzyvatel (silný 

dodavatel s ofenzivní strategií vůči vedoucí firmě na trhu), následovatel (vyhýbá se 

konkurenčním bojům, následuje vedoucí firmu), výklenkář (snaţí se pokrývat části trhu,  

na které velcí dodavatelé zapomínají). [2] 

3.3.5 Informace o konkurenci 

Zkoumáním a analýzou konkurence se podnik aktivně podílí na vývoji trhu. Zkoumání 

konkurence však má svá úskalí. Velice důleţité je znát nejen výsledky marketingového 

výzkumu zákazníků, ale především jejich věrnost a vypovídací schopnost. Na základě těchto 

informací se potom rozhodujeme, zda je vůbec nutné na konkurenci reagovat, jak rychle na ni 

reagovat a jakým způsobem. Velikost a významnost konkurenta by měly být podkladem  

pro naše kroky a rozhodnutí. Sledování konkurence je v dnešní době, kdy nechceme, aby naše 

podnikání zaostávalo, téměř zcela nezbytné. Zkoumání konkurence můţeme rozdělit  

na dlouhodobé (slouţí k hlubšímu poznání našich konkurentů), a krátkodobé (pomáhá včas 

reagovat na změny konkurence). Oba druhy přinášejí řadu výhod. [10, 25] 

Přínosem jednorázového zkoumání konkurence je například nalezení „děr na trhu“, 

poznání silných a slabých stránek konkurentů, pochopení strategií konkurence, zmapování 

produktů, učení se od konkurence, poznání úspěšných propagačních akcí, odhalení záměrů 

konkurence, zjištění potenciálních zákazníků a distributorů, přesnější představa  

o realizovatelnosti vlastních marketingových akcí, odhad reakce konkurentů a moţnost 

napadení naší konkurence. Můţe nám také odhalit, jaké slevy konkurence poskytuje a slouţit 

k nastavení cenotvorby, (to ovšem nelze bez znalosti výzkumu zákazníků). [25] 
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Pravidelné zkoumání konkurence umoţňuje rychle reagovat na změny cen, 

promoakce, otevření nové pobočky, uvedení nových produktů a sluţeb, dovoluje nám včas 

zjistit strategické změny a odhalit napadení námi ovládaných segmentů. Pravidelné zkoumání 

konkurence nám díky analýze skutečných i potenciálních rivalů umoţňuje podílet se aktivně 

na vývoji trhu neţ na něj jen reagovat. [25] 

Výzkumy konkurence však mají svá omezení. Existuje řada alternativ, jak  

na konkurenční snaţení reagovat - jak rychle reagovat, jakým způsobem, zda vůbec reagovat. 

[25] 

Existuje mnoho metod jak získat informace o konkurenci. Některé z nich mají nulové 

náklady, na pouţití jiných je třeba vynaloţit obrovské sumy. Zadarmo například můţeme 

získat informace z headquarters (vhodné pro mezinárodní srovnání) Levná metoda, která 

zároveň souţí k motivaci zaměstnanců, je vnitropodniková soutěž (zdrojem informací jsou 

přímo naši obchodníci a zaměstnanci). Téměř bezplatné je také získávání informací  

od spřízněných firem (odběratelů a dodavatelů), od komor a odborných sdružení, z webových 

stránek úřadu průmyslového vlastnictví, z internetových stránek konkurence (kde sledujeme 

především změny) a internetu obecně. [25] 

Zajímavé údaje se můţeme dozvědět také z veletrhů, výstav a konferencí, nákupem 

komerčních i veřejně dostupných databází, z nichţ nejlepší jsou Albertina a Kompass. 

Můţeme také analyzovat dostupné účetní závěrky (poskytnou finanční analýzu podniku  

a odhalí jeho slabé stránky). Také je moţné si je zakoupit ve formě přístupu k databázi, jako 

je například CreditInfo. Od mediálních agentur si můţeme zakoupit monitoring reklamních 

výdajů, reklamy a tisku. Nákup volně prodejných studií nám zase poskytne základní orientaci 

na trhu. [10, 25] 

Mezi draţší metody patří desk research, který vychází z oficiálně sledovaných 

statistik, výzkum tendrů, hloubkové rozhovory se zákazníky, skupinové rozhovory (focus 

groups), a expertní rozhovory. Jednou z nejzajímavějších metodik vůbec je mystery 

shopping, která představuje v podstatě fiktivní nákup a často se kombinuje s jinými metodami 

(moţnost získat velmi citlivé údaje, jako jsou silné a slabé stránky, reálné ceny a slevy, chyby 

v komunikaci, propagační materiály konkurence a další). Výzkum B2B a B2C zákazníků 

slouţí pro určení relevantních konkurentů na trhu, poznání preferencí zákazníků, konkurentů  
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a jejich pozice na trhu. Dalšími nákladnějšími metodami jsou telefonický monitoring cen  

(u dealerů) a retail monitoring (návštěvy obchodů). [10, 25] 

Při výběru agentury bychom si měli nechat ukázat její výsledky a dbát na to, aby nám 

sama ulehčila všechny fáze výzkumu (tedy to, jaké informace máme zjišťovat, analýzu 

informací a předání informací v rámci podniku). Pro úplnější informace se doporučuje volit 

více doplňujících se metodik najednou. Na prezentaci výzkumu bychom pak neměli šetřit, 

neboť právě ta mnohdy odstartuje potřebné změny. Je také třeba prověřit, kdo z agentury bude 

prezentaci připravovat, jelikoţ nejde jen o prezentační schopnosti, ale také o znalost výzkumu 

samotného. Měli bychom mít také na paměti, ţe s agenturou bychom neměli soupeřit, nýbrž 

spolupracovat. [10, 25] 

 



 

 26 

4 Metodika výzkumu 

Ve čtvrté části své práce Vás seznámím s postupem zjišťování dat potřebných pro 

marketingový výzkum. 

4.1 Definování problému 

Hlavním problémem je nedostatečná znalost konkurence a názorů zákazníků  

na jednotlivá squashová centra. Společnost chce zjistit, jak si stojí v porovnání se svými 

konkurenty a jak ji vnímají zákazníci. Tato zpětná vazba přispěje ke zlepšení nabízených 

sluţeb. 

4.2 Cíle výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit názory respondentů na vybrané faktory 

squashových zařízení, které nám poslouţí k provedení srovnání jednotlivých squashových 

center. 

4.3 Hypotézy 

Společnost provádí marketingový výzkum poprvé. Nestanovoval jsem proto hypotézy, 

jelikoţ zde není moţnost srovnání z předchozích let. 

4.4 Cílový segment 

Cílovým segmentem byli zákazníci jednotlivých squashových center. Cílový segment 

byl koncipován tak, abych analýzu prováděl ze vzorku minimálně 120 respondentů 

(minimálně 40 respondentů z kaţdého centra). 

4.5 Typy shromažďovaných dat a způsob sběru 

V první části výzkumu jsem zjišťoval sekundární data, která jsem získal z letáčků 

umístěných ve squashových zařízeních. Dále internetové stránky jednotlivých squashových 

center, ze kterých jsem získal informace o squashových zařízeních, historii squashe, 
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demografických statistikách. V druhé části výzkumu jsem zjišťoval primární data, která jsem 

získal z marketingového výzkumu dotazníkovým šetřením. 

4.6 Struktura dotazníku a její zaměření 

Dotazník obsahuje 28 otázek a mohli bychom jej rozdělit do 3 oblastí. Dotazník 

můţeme nalézt v příloze č. 6. 

V úvodu dotazníku najdeme text, který má motivovat respondenta k vyplnění. 

Zdůrazňuje časovou nenáročnost dotazníku, anonymitu a vysvětluje postup při vyplňování. 

První část dotazníku obsahuje 4 otázky. V první otázce se dotazuji respondentů, jaká 

je jejich zkušenost s jednotlivými squashovými centry a zdali je navštívili alespoň jednou. Ve 

druhé otázce má respondent odpovědět, které squashové centrum preferuje. Třetí otázka 

souvisí s otázkou druhou. Respondenta se zde dotazuji, kde se poprvé dozvěděl o zařízení, 

které označil ve druhé otázce. Ve čtvrté otázce má respondent za úkol vybrat 4 faktory, které 

jsou pro něho rozhodující při výběru squashového centra. 

Druhá část dotazníku obsahuje 4 baterie. Ty dohromady čítají 21 faktorů a jsou 

rozděleny do 4 oblastí (squash centrum, lokalita, personál a jiné). Respondent hodnotí tyto 

faktory u squashového centra, které upřednostňuje (neboli, které označil v otázce č. 2). 

Hodnotí se jako ve škole, tzn. 1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení. U otázek č. 13, 

14, 20 a 22 je hodnocení rozšířeno o stupeň 0. U otázek č. 13 a 14 pouţije respondent 

hodnocení 0, jestliţe nevyuţívá sluţeb MHD, respektive nepouţívá auto. U otázky č. 20 

pouţije hodnocení 0 v případě, ţe tato sluţba není v daném centru poskytována a u otázky  

č. 22, jestliţe nikdy nevyuţil této sluţby. 

Třetí část dotazníku obsahuje 3 otázky demografického typu, jako jsou pohlaví, věk  

a nejvyšší dokončené vzdělání. Na konci nalezneme poděkování za vyplnění dotazníku. 

Pilotáţ byla provedena v prosinci na 5 lidech z okruhu známých, hrajících squash. Na základě 

výsledků jsem odstranil drobné nedostatky, upravil jsem věkovou škálu a upřesnil pokyny 

k vyplňování. 
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4.7 Časový harmonogram 

Schéma činností, tak jak probíhaly v čase, je znázorněno na následujícím schématu 

(viz tabulka 4.1). 

Tabulka 4.1: Časový harmonogram činností 

    Harmonogram činností       

Činnosti 
2009 2009 2010 2010 2010 2010 

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

definice problému             

plán výzkumu 
  

        

pilotáž             

sběr údajů     
 

  
 

  

zpracování údajů             

vyhodnocení údajů             

závěrečná doporučení             
Zdroj: Vytvořeno autorem 

4.8 Realizace výzkumu 

První část výzkumu jsem provedl v období od 20. 2. 2010 do 25. 2. 2010. Zjišťoval 

jsem sekundární data, jako jsou aktuální ceníky sluţeb, které jsem získal z letáčků umístěných  

ve squashových zařízeních. Dále internetové stránky jednotlivých squashových center,  

ze kterých jsem získal informace o squashových zařízeních, historii squashe, demografických 

statistikách. 

Ve druhé části výzkumu (období od 10. 3. 2010 do 21. 3. 2010) jsem zjišťoval 

primární data, která jsem získal z kvantitativního marketingového výzkumu dotazníkovým 

šetřením. Do kaţdého ze tří squashových center jsem umístil 40 dotazníku a poţádal jsem 

pracovníky, aby tyto dotazníky předávali návštěvníkům. Prostřednictvím mé emailové 

schránky (turon.tomas@tiscali.cz) jsem kontaktoval klienty center, kteří byli vedeni 

v databázi, poţádal je o vyplnění dotazníku a lépe je tak informoval o mém výzkumu. Také 

jsem osobně předal dotazník svým přátelům, kteří hrají squash. 

Po ukončení výzkumu jsem zjistil, ţe se ho zúčastnilo 126 respondentů. Ze 120 

dotazníků umístěných ve squashových centrech jsem získal zpět téměř 66 %, jak vyplývá 

z obr. č. 4.2. Zbývajících 47 dotazníků jsem získal od známých a přátel hrajících squash. 
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Obrázek 4.2: Návratnost dotazníků 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Veškerá získaná data jsem shromáţdil do datové matice v programu Microsoft Excel. 

V tomto programu jsem provedl konkrétní statistické propočty, jako jsou četnosti, 

procentuální vyjádření a vytvořil jsem grafy včetně legend. Dále jsem vyuţil funkci 

kontingenční tabulky pro třídění druhého stupně. 

 

65,8%

34,2%

Návratnost dotazníku ze squashových 
center

Vyplněné dotazníky

Nevyplněné dotazníky
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5 Analýza výsledků výzkumu 

V této části jsem analyzoval data získaná z výzkumu, který probíhal v období  

od 10. 3. 2010 do 21. 3. 2010. Následné zpracování a vyhodnocení dat jsem provedl  

na přelomu března a dubna. 

5.1 Analýza výsledků všech respondentů 

Identifikační informace o respondentech 

Analyzoval jsem zde tři demografické kategorie, a to pohlaví, věkovou skladbu  

a nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů všech squashových center dohromady. 

a) Pohlaví 

Z celkového počtu 126 respondentů jsem zjistil, ţe téměř ¾  byli muţi a 29 % byly ţeny, jak 

ukazuje obrázek 5.1. 

Obrázek 5.1: Pohlaví respondentů 

 

b) Věk 

Na obrázku 5.2 můţeme vidět, ţe nejpočetnější věková skupina zákazníků 

squashových center byla mezi 15 – 25 lety. Do této skupiny patřilo 45 % respondentů. Druhou 

nejpočetnější skupinou s procentuálním zastoupením 38 % byli respondenti ve věku 26 – 35 

71%

29%

Muži Ženy
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let.   Následovala věková skupina 36 – 55 let s 11 % a nejméně početná byla věková skupina 

56 let a více s pouhými 6 %. 

Obrázek 5.2: Věková struktura respondentů 

 

c) Vzdělání 

Zjistil jsem, ţe 60 % respondentů mělo středoškolské vzdělání s maturitou. 

Vysokoškolské vzdělání mělo 29 % respondentů a základní vzdělání, nebo výuční list 11 % 

dotázaných. Tuto skutečnost dokládá obrázek 5.3. 

Obrázek 5.3: Vzdělání respondentů 

 

  

45%

38%

11%

6%

15-25 26-35 36-55 56 a více

11%

60%

29%

Základní, vyučen Středoškolské s maturitou Vysokoškolské
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Návštěvnost squashových center 

Prostřednictvím dotazníku jsem zjišťoval, která squashová zařízení zákazníci navštívili 

a které zařízení upřednostňují. Z následujícího grafu vyplývá (viz obr. č. 5.4), ţe Squash 

Třinec navštívilo 59,5 % všech dotázaných a toto zařízení upřednostňuje 34,9 % respondentů. 

SQ Bystřice navštívilo 49,2 % a upřednostňuje 31,7 % a SQ Black Hill navštívilo 48,4 %  

a upřednostňuje 33,3 % respondentů. 

Obrázek 5.4: Návštěvnost squashových center 

 

V rámci výzkumu jsem také zjišťoval, jakou mají zákazníci zkušenost s jednotlivými 

squashovými centry. Zajímalo mě, zda zákazníci, kteří preferují jedno z center, navštívili  

i jiné centrum. Tyto údaje nám ukazuje následující tabulka 5.5. 

Tabulka 5.5: Návštěvnost squashových center II 

Celá ¼ respondentů, kteří upřednostňují SQ Třinec navštívila 

také SQ Black Hill a téměř 32 % navštívilo SQ Bystřice. 

Celá třetina zákazníků upřednostňují SQ Black Hill, 

navštívila také SQ Třinec a necelých 20 % navštívilo SQ 

Bystřice. 

Přes 40 % respondentů, kteří upřednostňují SQ Bystřice 

navštívilo také SQ Třinec a rovných 20 % navštívilo SQ Black Hill. 

34,9% 33,3% 31,7%
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5.2 Analýza výsledků Squash centrum Třinec 

Z celkového počtu 126 respondentů hodnotilo toto sportovní zařízení 44 respondentů. 

Identifikační informace o respondentech 

Analyzoval jsem zde tři demografické kategorie, a to pohlaví, věkovou skladbu  

a nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů Squash centrum Třinec. 

a) Pohlaví 

Zjistil jsem, ţe z těchto 44 respondentů byli téměř ¾  muţi a 27 % ţeny (viz příloha  

č. 7 – obr. č. 1). 

b) Věk 

Nejpočetnější věková skupina v tomto centru byla mezi 26 – 35 lety, coţ představuje 

48 % respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou s percentuálním zastoupením 39 % byli 

respondenti ve věku 15 – 27 let.   Následovala věková skupina 36 – 55 let s 9 % a nejméně 

početná byla věková skupina 56 let a více s pouhými 4 % (viz příloha č. 7 – obr č. 2). 

c) Vzdělání 

Zjistil jsem, ţe více neţ polovina respondentů SQ Třinec měla středoškolské 

vzdělání s maturitou. Vysokoškolského vzdělání mělo 32 % respondentů a základní vzdělání, 

nebo výuční list 14 % (viz příloha č. 7 – obr. č. 3). 

Způsob nalezení informací o SQ Třinec 

Téměř 53 % respondentů uvedlo, ţe se o tomto zařízení dozvědělo od známých  

a kolegů, přes 40 % uvedlo, ţe zaznamenalo jeho existenci. Zbylí respondenti se o zařízení 

dozvěděli z internetu. (z webu www.trinec.cz a ze seznamu firem). Konkrétní informace 

naleznete v příloze č. 8. 

Rozhodující faktory při výběru squashového centra 

Respondenti vybírali 4 faktory, které jsou pro ně rozhodující při výběru squashového 

centra. 
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Z výzkumu jsem zjistil, ţe pro 56,8 % respondentů jsou při výběru squashového centra 

rozhodující předešlé zkušenosti s tímto centrem. Pro více neţ polovinu respondentů jsou 

důleţité ceny nabízených sluţeb. Právě polovina uvedla jako rozhodující faktor kvalitu kurtů. 

Doporučení příbuzných a lokalita jsou důleţité pro 45,5 % respondentů.  Vstřícný a ochotný 

personál, turnaje squashového centra a provozní doba jsou důleţitým faktorem pro nejméně 

30 % respondentů. Hodnocení těchto faktorů ukazuje tabulka 5.6 a obr. v příloze č. 9. 

Nejdůleţitější 3 faktory jsou zvýrazněny tučně. Průměrné hodnocení faktorů podle pohlaví, 

věku a vzdělání nalezneme v příloze č. 20 – tabulka č. 1, 2, 3. 

Tabulka 5.6: Hodnocení faktorů SQ Třinec 

Faktory SQ Třinec Počet odpovědí Procentuální podíl 

Vstřícný a ochotný personál 17 38,6% 

Ceny nabízených služeb 24 54,5% 
Kvalita kurtů 22 50,0% 

Šatny (prostor, sprchy, wc) 6 13,6% 
Doporučení příbuzných a známých 20 45,5% 

Předešlé zkušenosti 25 56,8% 
Reklama a propagační materiály 12 27,3% 

Turnaje SQ centra 16 36,4% 
Provozní doba 14 31,8% 

Lokalita (dostupnost, parkování) 20 45,5% 

Jiné 0 0,0% 

Vyhodnocení faktorů „SQUASH CENTRUM“ 

Tabulka 5.7: Průměrné hodnocení faktorů „SQ CENTRUM“ 

Faktory SQ Třinec Průměrná známka 

Ceny služeb 1,89 

Kvalita kurtů 1,73 
Klimatizace kurtů 2,18 

Nabídka dalších služeb 2,27 
Velikost šaten 1,70 

Bezpečnost šaten 1,77 
Sprchy 2,43 

Wc 1,93 
Šatny celkem 1,96 

Reklama, propagační materiály 3,02 

Turnaje, akce 2,48 

Známky v tabulce 5.7 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,7 získal faktor „velikost šaten“, nejhorší 

hodnocení 3,02 pak získal faktor „reklama, propagační materiály. Procentuální zastoupení 
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jednotlivých známek se nachází v příloze č. 10 – tab. 1. Průměrné hodnocení faktorů podle 

pohlaví, věku a vzdělání nalezneme v příloze č. 20 – tabulka č. 1, 2, 3. 

Vyhodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Tabulka 5.8: Průměrné hodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Faktory SQ Třinec Průměrná známka   

Provozní doba 1,55   

Dostupnost MHD 2,70 (21) 
Dostupnost autem 1,59 (27) 

Okamžitá viditelnost budovy 1,84   

Pozn.: V Závorce uveden počet lidí, kteří nepoužívají MHD/auto. 

Známky v tabulce 5.8 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,55 získal faktor „provozní doba“ (byla to nejlepší 

známka mezi squashovými centry v souboru faktorů „LOKALITA“), nejhorší hodnocení 2,7 

pak získal faktor „dostupnost MHD“ (byla to nejhorší známka mezi squashovými centry 

v souboru faktorů „LOKALITA“). Procentuální zastoupení jednotlivých známek se nachází 

v příloze č. 10 – tabulka 2. Průměrné hodnocení faktorů podle pohlaví, věku a vzdělání 

nalezneme v příloze č. 20 – tabulka č. 1, 2, 3. 

Vyhodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Tabulka 5.9: Průměrné hodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Faktory SQ Třinec Průměrná známka 

Zájem a ochota pomoci 1,41 

Vystupování 1,66 
Rychlost obsluhy 2,00 

Odbornost 3,34 

Známky v tabulce 5.9 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,41 získal faktor „zájem a ochota pomoci“ (byla 

to nejen nejlepší známka mezi squashovými centry v souboru faktorů „PERSONÁL“, ale také 

nejlepší dosaţená známka mezi všemi soubory faktorů), nejhorší hodnocení 3,34 pak získal 

faktor „odbornost“ (byla to nejhorší známka mezi squashovými centry v souboru faktorů 

„PERSONÁL“). Procentuální zastoupení jednotlivých známek se nachází v příloze  

č. 10 – tabulka 3. Průměrné hodnocení faktorů podle pohlaví, věku a vzdělání nalezneme 

v příloze č. 20 – tabulka č. 1, 2, 3. 
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Vyhodnocení faktorů „JINÉ“ 

Tabulka 5.10: Průměrné hodnocení faktorů „JINÉ" 

Faktory SQ Třinec Průměrná známka   

Online rezervace 3,66   
Telefonní rezervace 1,84   

Rezervace celkem 2,75   
Nabídka baru 2,77   

Půjčovna sportovních potřeb 2,09 (33) 
Možnost koupě sport. potřeb 2,64   

Vybavení v místnosti 1,70   
Atmosféra v místnosti 1,43   

Pozn.: V závorce uveden počet lidí, kteří nevyužili služeb půjčovny.  

Známky v tabulce 5.10 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,43 získal faktor „atmosféra v místnosti“ (byla to 

nejlepší známka mezi squashovými centry v souboru faktorů „JINÉ“), nejhorší hodnocení 

3,66 pak získal faktor „online rezervace“ (byla to nejhorší známka mezi squashovými centry 

v souboru faktorů „JINÉ“, ale také nejhorší dosažená známka mezi všemi soubory faktorů). 

Procentuální zastoupení jednotlivých známek se nachází v příloze č. 10 – tabulka 4. Průměrné 

hodnocení faktorů podle pohlaví, věku a vzdělání nalezneme v příloze č. 20 – tabulka  

č. 1, 2, 3. 

5.3 Analýza výsledků Sportcentrum Black Hill Třinec 

Z celkového počtu 126 respondentů hodnotilo toto sportovní zařízení 42 respondentů. 

Identifikační informace o respondentech 

Analyzoval jsem zde tři demografické kategorie, a to pohlaví, věkovou skladbu  

a nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů Sportcentrum Black Hill Třinec. 

a) Pohlaví 

Největší nerovnost respondentů, co se pohlaví týče, byla ve SQ Black Hill. Ze 42 

respondentů bylo 79 % muţů a pouze 21 % ţen (viz příloha č. 11 – obr č. 1). 

  



 

 37 

b) Věk 

Zjistil jsem, ţe rovných 38 % respondentů bylo ve věku 26 – 35 let. Dále 36 % 

respondentů bylo ve věku 15 – 25 let, ve věkové skupině 36 – 55 let se přihlásilo 17 % 

respondentů a 56 let a více mělo 9 % respondentů. Největší percentuální zastoupení tedy měla 

věková skupina 26 – 35 let (viz příloha č. 11 – obr. č. 2). 

c) Vzdělání 

Analýza ukázala, ţe většina zákazníku SQ Black Hill (celých 67 %) měla 

středoškolské vzdělání s maturitou, vysokoškolského vzdělání dosáhlo 24 % respondentů  

a 9 % mělo základní vzdělání, nebo výuční list (viz příloha č. 11 – obr. č. 3). 

Způsob nalezení informací o SQ Black Hill 

Necelých 50 % respondentů se o centru dozvědělo tak, ţe zaznamenalo jeho existenci. 

Na doporučení známých a kolegů dala více neţ ¼ respondentů. V místním tisku a na internetu 

se o zařízení dozvědělo shodně 12 % respondentů. Pouze 1 osoba představující 2,4 % 

respondentů zvolila moţnost, ţe se o zařízení dozvěděla jinak, a to náhodně (viz příloha  

č. 12). 

Rozhodující faktory při výběru squashového centra 

Respondenti vybírali 4 faktory, které jsou pro ně rozhodující při výběru squashového 

centra. 

Výzkum ukázal, ţe pro téměř 70 % respondentů jsou předešlé zkušenosti rozhodujícím 

faktorem při výběru squashového centra. Kvalita kurtů a doporučení známých a příbuzných je 

shodně rozhodující pro 54,8 % respondentů. Více v tabulce 5.11 a grafu v příloze č. 13. 
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Tabulka 5.11: Hodnocení faktorů SQ Black Hill 

Faktory SQ Black Hill Počet odpovědí Procentuální podíl 

Vstřícný a ochotný personál 21 50,0% 
Ceny nabízených služeb 19 45,2% 

Kvalita kurtů 23 54,8% 
Šatny (prostor, sprchy, wc) 1 2,4% 

Doporučení příbuzných a známých 23 54,8% 
Předešlé zkušenosti 29 69,0% 

Reklama a propagační materiály 10 23,8% 
Turnaje SQ centra 18 42,9% 

Provozní doba 7 16,7% 
Lokalita (dostupnost, parkování) 17 40,5% 

Jiné 0 0,0% 

Vyhodnocení faktorů „SQUASH CENTRUM“ 

Tabulka 5.12: Průměrné hodnocení faktorů „SQ CENTRUM“ 

Faktory SQ Black Hill Průměrná známka 

Ceny služeb 2,48 

Kvalita kurtů 2,38 
Klimatizace kurtů 1,83 

Nabídka dalších služeb 1,69 
Velikost šaten 2,07 

Bezpečnost šaten 2,36 
Sprchy 1,88 

Wc 1,98 
Šatny celkem 1,93 

Reklama, propagační materiály 1,93 

Turnaje, akce 2,67 

Známky v tabulce 5.12 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,69 získal faktor „nabídka dalších služeb“ (byla 

to nejlepší známka mezi squashovými centry v souboru faktorů „SQ CENTRUM“), nejhorší 

hodnocení 2,67 pak získal faktor „turnaje, akce“. Procentuální zastoupení jednotlivých 

známek se nachází v příloze č. 14 – tabulka č. 1. 
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Vyhodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Tabulka 5.13: Průměrné hodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Faktory SQ Black Hill Průměrná známka   

Provozní doba 1,69   
Dostupnost MHD 1,63 (15) 

Dostupnost autem 1,78 (19) 
Okamžitá viditelnost budovy 1,71   

Pozn.: V Závorce uveden počet lidí, kteří nepoužívají MHD/auto. 

Známky v tabulce 5.13 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,63 získal faktor „dostupnost MHD“, nejhorší 

hodnocení 1,78 pak získal faktor „dostupnost autem. Procentuální zastoupení jednotlivých 

známek se nachází v příloze č. 14 – tabulka č. 2. 

Vyhodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Tabulka 5.14: Průměrné hodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Faktory SQ Black Hill Průměrná známka 

Zájem a ochota pomoci 2,31 
Vystupování 2,24 

Rychlost obsluhy 2,48 

Odbornost 3,21 

Známky v tabulce č. 5.14 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 2,24 získal faktor „vystupování“, nejhorší 

hodnocení 1,78 pak získal faktor „odbornost“. Procentuální zastoupení jednotlivých známek 

se nachází v příloze č. 14 – tabulka č. 3. 
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Vyhodnocení faktorů „JINÉ“ 

Tabulka 5.15: Průměrné hodnocení faktorů „JINÉ“ 

Faktory SQ Black Hill Průměrná známka   

Online rezervace 
 

(42) 
Telefonní rezervace 1,79   

Rezervace celkem 1,79   
Nabídka baru 1,90   

Půjčovna sportovních potřeb 2,93 (27) 
Možnost koupě sport. potřeb 2,95   

Vybavení v místnosti 2,17   
Atmosféra v místnosti 2,05   

Pozn.: V Závorce uveden počet lidí, kteří nevyužili služeb půjčovny.  

SQ Black Hill nenabízí službu online rezervace.   

Známky v tabulce 5.15 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,79 získal faktor „telefonní rezervace“, nejhorší 

hodnocení 2,95 pak získal faktor „možnost koupě sportovních potřeb“. Procentuální 

zastoupení jednotlivých známek se nachází v příloze č. 14 – tabulka č. 4. 

5.4 Analýza výsledků Squash Bystřice 

Z celkového počtu 126 respondentů hodnotilo toto sportovní zařízení 40 respondentů. 

Identifikační informace o respondentech 

Analyzoval jsem zde tři demografické kategorie, a to pohlaví, věkovou skladbu  

a nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů Squash Bystřice. 

a) Pohlaví 

Respondenty SQ Bystřice byli v 62 % případů muţi a pouze 38 % bylo ţen.  

Na druhou stranu se jednalo o nejvyrovnanější věkovou skladbu ze všech analyzovaných 

center (viz příloha č. 15 – obr. č. 1). 

b) Věk 

Celých 60 % respondentů bylo ve věku 15 – 25 let. Výsledky ukázaly, ţe to bylo 

jediné squashové centrum, kde měla nejpočetnější zastoupení nejmladší věková skupina.  

K věkové skupině 26 – 35 let se hlásilo 27 % respondentů, ve věku 36 – 55 let bylo 8 % 

respondentů a více neţ 56 let mělo 5 % dotázaných (viz příloha č. 15 – obr. č. 2). 
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c) Vzdělání 

Výzkum ukázal, ţe respondenty SQ Bystřice byli z 57 % středoškoláci s maturitou  

a celá třetina respondentů uvedla, ţe má vysokoškolské vzdělání. Zbylých 10 % byli lidé se 

základním vzděláním, nebo výučním listem (viz příloha č. 15 – obr. č. 3). 

Způsob nalezení informací o SQ Bystřice 

Z grafu v příloze č. 16 vyplývá, ţe více neţ polovina respondentů se o zařízení 

dozvěděla prostřednictvím známých a kolegů. Existenci zařízení zaznamenala více neţ ¼ 

dotazovaných. Prostřednictvím internetu se o zařízení dozvědělo 12,5 % respondentů  

(ze seznamu firem, ze sociálních sítí a z webu www.vitalityslezsko.cz). V místním tisku 

(Hutník, Horizont) našlo informace 7,5 % respondentů. 

Rozhodující faktory při výběru squashového centra 

Zjistil jsem, ţe pro zákazníky SQ Bystřice je nejdůleţitějším faktorem při výběru 

squashového centra lokalita. Tento faktor uvedlo rovných 55 % respondentů. Faktor předešlé 

zkušenosti je rozhodující pro 52 % respondentů, hranici 50 % uzavírá faktor provozní doba. 

Procentuální sloţení jednotlivých faktorů můţeme vidět v tab. 5.16. Graf se nachází v příloze 

č. 17. 

Tabulka 5.16: Hodnocení faktorů SQ Bystřice 

Faktory SQ Bystřice Počet odpovědí Procentuální podíl 

Vstřícný a ochotný personál 10 25,0% 

Ceny nabízených služeb 19 47,5% 
Kvalita kurtů 18 45,0% 

Šatny (prostor, sprchy, wc) 15 37,5% 
Doporučení příbuzných a známých 16 40,0% 

Předešlé zkušenosti 21 52,5% 
Reklama a propagační materiály 8 20,0% 

Turnaje SQ centra 11 27,5% 
Provozní doba 20 50,0% 

Lokalita (dostupnost, parkování) 22 55,0% 

Jiné 0 0,0% 
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Vyhodnocení faktorů „SQUASH CENTRUM“ 

Tabulka 5.17: Průměrné hodnocení faktorů „SQ CENTRUM“ 

Faktory SQ Bystřice Průměrná známka 

Ceny služeb 2,03 
Kvalita kurtů 1,75 

Klimatizace kurtů 2,15 
Nabídka dalších služeb 1,85 

Velikost šaten 2,48 
Bezpečnost šaten 1,88 

Sprchy 2,18 
Wc 1,80 

Šatny celkem 2,08 
Reklama, propagační materiály 2,83 

Turnaje, akce 3,08 

Známky v tabulce 5.17 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,75 získal faktor „kvalita kurtů“, nejhorší 

hodnocení 3,08 pak získal faktor „turnaje, akce“ (byla to nejhorší známka mezi squashovými 

centry v souboru faktorů „SQ CENTRUM“. Procentuální zastoupení jednotlivých známek se 

nachází v příloze č. 18 – tabulka č. 1. Kompletní tabulku všech squashových center včetně 

grafu pro srovnání nalezneme v příloze č. 19 – tabulka č. 1.  

Vyhodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Tabulka 5.18: Průměrné hodnocení faktorů „LOKALITA“ 

Faktory SQ Bystřice Průměrná známka   

Provozní doba 1,68   

Dostupnost MHD 2,25 (20) 
Dostupnost autem 2,23 (18) 

Okamžitá viditelnost budovy 2,50   

Pozn.: V Závorce uveden počet lidí, kteří nepoužívají MHD/auto. 

Známky v tabulce 5.18 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,68 získal faktor „provozní doba“, nejhorší 

hodnocení 2,5 pak získal faktor „okamžitá viditelnost budovy“. Procentuální zastoupení 

jednotlivých známek se nachází v příloze č. 18 – tabulka č. 2. Kompletní tabulku všech 

squashových center včetně grafu pro srovnání nalezneme v příloze č. 19 – tabulka č. 2. 
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Vyhodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Tabulka 5.19: Průměrné hodnocení faktorů „PERSONÁL“ 

Faktory SQ Bystřice Průměrná známka 

Zájem a ochota pomoci 2,58 
Vystupování 2,48 

Rychlost obsluhy 1,98 

Odbornost 3,18 

Známky v tabulce 5.19 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,98 získal faktor „rychlost obsluhy“, nejhorší 

hodnocení 3,18 pak získal faktor „odbornost“. Procentuální zastoupení jednotlivých známek 

se nachází v příloze č. 18 – tabulka č. 3. Kompletní tabulku všech squashových center včetně 

grafu pro srovnání nalezneme v příloze č. 19 – tabulka č. 3. 

Vyhodnocení faktorů „JINÉ“ 

Tabulka 5.20: Průměrné hodnocení faktorů „JINÉ“ 

Faktory SQ Bystřice Průměrná známka   

Online rezervace 
 

(40) 
Telefonní rezervace 2,10   

Rezervace celkem 2,10   
Nabídka baru 1,88   

Půjčovna sportovních potřeb 1,81 (24) 
Možnost koupě sport. potřeb 1,85   

Vybavení v místnosti 1,63   
Atmosféra v místnosti 1,78   

V Závorce uveden počet lidí, kteří nevyužili služeb půjčovny.  

SQ Bystřice nenabízí službu online rezervace.   

Známky v tabulce 5.20 nám ukazují průměrné hodnocení vybraných faktorů 

respondenty. Nejlepší průměrnou známku 1,63 získal faktor „vybavení v místnosti“, nejhorší 

hodnocení 3,18 pak získal faktor „telefonní rezervace“. Procentuální zastoupení jednotlivých 

známek se nachází v příloze č. 18 – tabulka č. 4. Kompletní tabulku všech squashových center 

včetně grafu pro srovnání nalezneme v příloze č. 19 – tabulka č. 4. 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole se pokusím managementu Squash centra Třinec doporučit konkrétní 

kroky s cílem zvýšit počet zákazníků a konkurenceschopnost centra. Doporučení vycházejí 

především z analýzy provedené v předchozí kapitole, ale také z mé vlastní zkušenosti s těmito 

squashovými centry. 

Hlavním problémem byla nedostatečná znalost konkurence a názorů zákazníků  

na jednotlivá squashová centra. Cílem výzkumu bylo zjistit názory na jednotlivá squashová 

centra a vypracovat pro SQ Třinec návrhy a doporučení, kterými by se jeho management 

mohl řídit. 

Při prodeji kterékoliv sluţby je vţdy nesmírně důleţitá segmentace trhu. Nejdříve si 

musíme určit cílové skupiny a na kaţdou z nich působit odlišně podle potřeb. Zjistil jsem, ţe 

respondenty SQ Třinec byli v téměř 90 % lidé do 35 let. Z tohoto důvodu vidím jako velký 

potenciál ve starším zákaznickém segmentu. SQ Třinec by se měl pokusit oslovit tyto 

potencionální klienty, vysvětlit jim komplexně co je to squash a prezentovat jej jako sport  

pro všechny věkové generace. 

Z výzkumu také vyplynulo, ţe více neţ polovina respondentů SQ Třinec se o tomto 

centru dozvěděla od známých nebo kolegů. Vidíme tedy, ţe Word-of-Mouth Marketing 

(marketing zaměřený na vyvolání efektu ústního šíření "reklamy" mezi samotnými zákazníky) 

má obrovský potenciál, kterého by měla firma vyuţít. Především je důleţité neustále 

poskytovat sluţby srovnatelné kvality, jelikoţ zákazníci si mohou vyměňovat jak pozitivní, 

tak i negativní informace. Dalším důleţitým médiem je internet. Doporučuji zaloţit skupinu 

SQ Třinec na Facebooku, kde mohou zákazníci efektivně získávat informace, dozvídat se 

novinky a SQ Třinec můţe reagovat na jejich námitky, dotazy a připomínky. 

Při výběru squashového centra byly pro respondenty nejdůleţitější předešlé 

zkušenosti, ceny nabízených sluţeb a kvalita kurtů. Management by se měl proto zaměřit 

především na tyto rozhodující faktory, ale neměl by zapomínat i na ty ostatní. 
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6.1 Doporučení managementu týkající se faktorů „SQUASH CENTRUM“ 

Faktory ceny služeb, akce a turnaje squashového centra a kvalita kurtů dosáhly ve 

SQ Třinec nejlepšího hodnocení ve srovnání s ostatními centry. 

U cen služeb bych doporučoval zachovat stávající systém zpoplatnění, tzn. jak odlišné 

tarify pro běţné návštěvníky a studenty, tak i odlišné ceny ve dnech PO-ČT a PÁ-NE (včetně 

svátků). Kreditní systém včetně uplatnění slev se mi také jeví jako dostatečný. Ceny jsou 

nastaveny na příznivé úrovni jak pro běţné návštěvníky, tak pro studenty. Studenti představují 

velice atraktivní zákaznický segment, a proto je nutné o něj dobře pečovat. Většina z nich 

tráví víkendy ve svém rodném městě. Z tohoto hlediska je nutné minimálně udrţet ceny 

v tarifu PÁ-NE na stávající úrovni, případně pokud je to pro firmu únosné, ceny o víkendech 

zlevnit, nebo rozšířit tzv. tarif víkend z PÁ-NE na ČT (např. od 17:00)-NE. Většina studentů 

totiţ přijíţdí domů z vysokých škol jiţ ve ČT a jistě by uvítali, pokud by za zvýhodněné ceny 

mohli hrát jiţ ve ČT večer po návratu domů. U studentů se předpokládá finanční nezávislost 

v budoucnu, kdy jiţ budou centrum navštěvovat jako běţní zákazníci a platit plné ceny.  

Faktor akce a turnaje squashového centra byl sice hodnocen nejlépe v porovnání 

s ostatními centry, podprůměrná známka však svědčí o tom, ţe zákazníci nejsou o těchto 

událostech dobře informování, nebo nejeví dostatečný zájem. SQ Třinec pořádá kaţdoročně 

ligu a také squashové turnaje. Do ligy se můţe přihlásit kdokoliv. Úroveň je však velice 

vysoká, a proto bych doporučoval rozšířit ligu o skupiny pro méně zdatné a začínající hráče. 

Také by management mohl zváţit uspořádání junior/senior ligy, kde by se střetávali lidé se 

stejnými fyzickými a sportovními moţnostmi. 

Faktor kvalita kurtů získal téměř shodné hodnocení jako SQ Bystřice. Příčinou je 

podle mého názoru fakt, ţe zákazníci dávají přednost kurtům značky ASB oproti FIBERESIN 

(tyto kurty má také SQ Black Hill). Důleţité je dbát na údrţbu těchto kurtů a zaručit 

zákazníkům prvotřídní kvalitu při hře. 

Faktory klimatizace kurtů, nabídka dalších služeb, reklama a propagační materiály 

squashového centra a šatny dosáhly ve SQ Třinec průměrného, nebo podprůměrného 

hodnocení ve srovnání s ostatními centry. 

Klimatizace kurtů je neuspokojivá především v horkých letních měsících, kdy je  

na kurtech pří hře někdy dusno. Zjistil jsem, ţe problém není v klimatizaci samotné, ale 
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v jejím provozu. Klimatizace totiţ nereaguje na teplotu uvnitř kurtu, ale spouští se manuálně. 

Na poţádání recepční mi byla klimatizace puštěna a problém byl tak vyřešen. V horkých 

dnech bych proto doporučoval klimatizaci spouštět automaticky a zařadit tento postup  

do manuálu obsluhy. 

Nabídka dalších služeb v porovnání s ostatními centry zaostává, nevidím zde však 

moţnost dalšího rozšíření z kapacitních důvodů. Centrum své sluţby jiţ rozšířilo o indoor 

cycling, stolní tenis a solárium. Centrum nemůţe soutěţit s ostatními velkými středisky, která 

nabízejí navíc také saunu, vířivku, bazén aj. Mělo by se proto soustředit na poskytování 

úzkého profilu kvalitních sluţeb. Příleţitost bych viděl ve zřízení dětského koutku, který 

provozuje konkurence. Rodiče, jeţ si chtějí nerušeně zahrát squash, by tuto moţnost jistě 

uvítali. Navrhuji vyuţít část prostoru pro posezení, jelikoţ jsem se ještě nesetkal s tím, ţe by 

byl více neţ z poloviny zaplněn. 

Reklama a propagační materiály squashového centra jsou podceňovaným faktorem 

marketingové komunikace se zákazníkem. Doporučoval bych uvnitř budovy nad barem 

umístit ceduli s nabízenými sluţbami včetně cen. Dále ceník s podrobným popisem 

sportovních potřeb nabízených k prodeji, letáčky, vizitky a další propagační materiály. Jako 

strategii podniku bych doporučoval direkt marketing. Tím mám na mysli dosahování 

individuálního kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím. Je to ideální nástroj oslovování, 

naslouchání a získávání zákazníků. Doplnil bych marketingové nástroje, jako jsou přímé  

e-maily, teleshopping, telemarketing, katalogy, osobní kontakty, inzerce apod. 

Prostřednictvím mailu bych oslovil sportovní zařízení a školy v okolí, pokusil se 

sjednat si schůzku s jejími zástupci, kde bych konzultoval moţnosti spolupráce. Pokusil bych 

se dostat letáky, plakáty a katalogy SQ Třinec do škol, sportovních a zdravotnických zařízení 

a do partnerských firem. Dále doporučuji pokračovat v inzerci v týdenících Hutník  

a Horizont. Reklamu v televizi a rozhlase bych prozatím stáhnul, přepracoval a připravil nové 

moderní spoty. 

Šatny byly hodnoceny podle několika kritérií (velikost, bezpečnost, sprchy a wc)  

a poté ještě souhrnně jako celek. Jediným problémem SQ Třinec jsou sprchy. Po rekonstrukci 

je v nich málo místa a sprchová hlavice je umístěna nízko. Navrhuji uvézt do původního 

stavu, tzn. odstranit ze sprch vany a přehrazení. Zvětší se tak prostor a také vzdálenost hlavice 

od podlahy. 
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6.2 Doporučení managementu týkající se faktorů „LOKALITA“ 

Faktor provozní doba dosáhl ve všech centrech obdobného hodnocení. Centrum je 

v provozu denně od 8 do 23 hodin (po domluvě od 7 hodin). K tomuto faktoru nemám ţádná 

doporučení. 

Dostupnost MHD není ideální, ale tento faktor je bohuţel těţce ovlivnitelný. 

Zákazníci vyuţívající MHD nehodnotili tento faktor kladně. Nemám ovšem ţádné návrhy  

na zlepšení. 

Dostupnost autem je spolu se SQ Black Hill podle respondent velice dobrá. Tento 

faktor nehodnotilo 27 ze 44 respondentů, kteří uvedli, ţe nepouţívají auto. Centrum je 

situováno u mezinárodní silnice E75 a dostupnost autem je z tohoto pohledu velice dobrá. 

Kapacita parkoviště je dostačující. Problémy někdy nastávají v zimních měsících, kdy 

personál nestačí odklízet sníh z parkoviště, ale to jen v ojedinělých případech sněhové 

kalamity. K tomuto faktoru nemám ţádná doporučení. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, centrum je situováno u mezinárodní silnice E75. Z tohoto 

hlediska je jeho okamžitá viditelnost velmi dobrá a počet jeho zhlédnutí vzhledem 

k frekventovanosti silnice vysoký. Přesto bych doporučoval umístit velký billboard na stěně 

centra otočené k silnici, popřípadě umístit billboard na druhé straně silnice navádějící  

na centrum. Podobné reklamy vyuţívá SQ Black Hill. 

6.3 Doporučení managementu týkající se faktorů „PERSONÁL“ 

Faktory Zájem a ochota pomoci, vystupování a rychlost obsluhy dosáhly velmi 

dobrého průměrného hodnocení, především pak první dva zmíněné faktory. Tento jev si 

vysvětluji tím, ţe ve SQ Třinec panují mezi zaměstnanci a zákazníky přátelské aţ rodinné 

vztahy. Přístup k zákazníkům je více neţ vstřícný a také individuální. Velká část zákazníků 

patří mezi stálé klienty a obsluha baru tak dobře ví, jaké jsou jejich přání a které sluţby 

nejčastěji vyuţívají. Nezbývá neţ pokračovat v tomto nastoleném trendu. 

Faktor odbornost (poradenství v oblasti) byl ve všech centrech hodnocen 

podprůměrně. SQ Třinec obdrţel nejhorší průměrnou známku. Odbornost obsluhujícího 

personálu, co se technických věcí týče, není dobrá. Otázkou je, do jaké míry je důleţité, aby 

recepční měly tyto znalosti. Doporučuji proškolit zaměstnance ohledně nabízených sluţeb 
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zákazníkům a pravidel squashe. V případě, ţe nebude v jejich silách dotaz zodpovědět  

– dotazy ohledně specifikace raket, míčků, výpletů apod., měly by odkázat na odborníky 

působící v centru – připravené vizitky s emailem a telefonickým kontaktem na trenéry 

squashe a instruktory indoor cycling. 

6.4 Doporučení managementu týkající se faktorů „JINÉ“ 

Online rezervace byla hodnocena pouze ve SQ Třinec, jelikoţ zbývající centra tuto 

sluţbu nenabízejí. I přes tento fakt nebylo hodnocení příliš lichotivé. Tuto skutečnost připisuji 

faktu, ţe rezervační systém byl často nefunkční, nebo poruchový. Obecně je tato sluţba 

populární a výhodná jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance squashových center. Tyto 

nedostatky je nutno odstranit a technické věci řešit v době od 23:00 do 8:00, kdy je rezervační 

systém vypnut. V minulosti se totiţ stávalo, ţe byl systém mimo provoz několik dnů, coţ 

vrhalo špatné světlo na centrum.  

Faktor telefonní rezervace byl hodnocen ve všech centrech obdobně a nemám k němu 

ţádné výhrady a tudíţ ani doporučení na zlepšení. 

Faktor nabídka baru získal podprůměrnou známku. SQ Třinec má v nabídce baru 

srovnatelné produkty jako ostatní. Nenabízí však výčepní pivo, jako ostatní zařízení, ale 

pouze pivo lahvové s odůvodněním malého odbytu a následného zkvašení piva. Doporučuji 

zavézt v nabídce baru čepované pivo, ale kupovat jej v menších zásobách (sud o objem 15 

litrů). 

Faktor půjčovna sportovních potřeb nehodnotilo 33 respondentů z důvodu, ţe tuto 

sluţbu nikdy nevyuţili. Centrum nabízí k půjčení kompletní vybavení pro středně pokročilé 

hráče, které naprosto splňuje svůj účel. Přesto bych navrhl moţnost otestovat si v centru řadu 

raket a nabízel je pak zákazníkům k případné koupi. Tento trend je jiţ úspěšně zaveden 

v USA.    

Faktor možnost zakoupení sportovních potřeb získal podprůměrnou známku. 

Postrádám zde vybavení pro mírně a středně pokročilé hráče. Najdeme zde jen drahé 

vybavení pro profesionální hráče, které se moc neprodává. Proto doporučuji rozšířit sortiment 

nabízeného zboţí o produkty střední cenové kategorie. 
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Vybavení v „čekací/relaxační“ místnosti a atmosféra v „čekací/relaxační“ místnosti 

získaly od respondentů velmi dobré hodnocení. Podle hodnocení usuzuji, ţe jsou zákazníci 

s těmito faktory spokojeni a nemám tudíţ ţádná doporučení, nebo návrhy pro zlepšení.  
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7 Závěr 

Squash centrum Třinec musí čelit vzrůstající konkurenci ze strany ostatních 

squashových center. Dalším problémem je sniţování výdajů zákazníků na seberealizaci  

ve volném čase. Pokud si chce Squash Třinec své postavení udrţet, musí nejen získávat nové 

zákazníky, ale také pečovat o ty stávající. Spokojení zákazníci jsou totiţ hlavním kritériem 

pro úspěch kaţdé společnosti a zvyšují image firmy. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit názory zákazníků na jednotlivá 

squashová centra. Ke splnění tohoto úkolu bylo nutné získat velké mnoţství dat. Informace 

jsem získal z různých zdrojů. Studiem odborné literatury jsem zjistil informace teoretického 

charakteru. Informace potřebné pro provedení analýzy jsem získal z primárního výzkumu 

zákazníků squashových center. Dalšími uţitečnými zdroji byly ceníky a katalogy  

ve squashových centrech, informace z internetu a v neposlední řadě také znalost prostředí  

a zákazníků srovnávaných squashových center. 

Výchozí pozice, ve které se Squash centrum Třinec nachází, je přijatelná, vyplývá to 

z analyzovaných výsledků. Hodnocené faktory SQ Třinec byly ve srovnání s ostatními centry 

aţ na výjimky velmi dobré. Zákazníci byli spokojeni s většinou zkoumaných faktorů. 

Nespokojenost vyjádřili pouze u faktorů reklama, dostupnost MHD, odbornost, online 

rezervace a nabídka baru. Na tyto podněty ze strany zákazníků jsem se snaţil reagovat  

a doporučit managementu vhodné kroky pro odstranění těchto nedostatků. 

Věřím, ţe tato bakalářská práce bude pro společnost Squash centrum Třinec přínosem, 

má doporučení budou efektivní a na konci celého procesu najdeme jak stávající, tak nové 

spokojené zákazníky. 

.
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2  
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Obrázek č. 3 

 



 

Příloha č. 4 – Ceník služeb 

SQUASH Půjčovna

Studenti raketa 30 kč

PO-ČT 100 kč 70 kč míček 10 kč

PÁ-NE 90 kč 60 kč obuv 30 kč

pálka 5 kč

Kredit Sleva cena/student víkend míček 2 kč

500 kč 0% 100/70 kč 90/60kč ručník 10 kč

1500 kč 10% 90/63 kč 81/54 kč

3000 kč 15% 85/59 kč 76/51 kč Stolní tenis

5000 kč 20% 80/56 kč 72/48 kč

Solárium

Studenti

PO-NE 75 kč/lekce 50 kč lekce

Ceny  permanentek

Kredit Sleva cena

500 kč 0% 70 kč

1500 kč 10% 67,50 kč

3000 kč 15% 63,75 kč

5000 kč 20% 60 kč

30 kč/hodina

1 minuta = 12 kč

10 minut solaria zdarma.

Za 10 odjetých indoorů 

Ceny  permanentek

Studenstká sleva platí pouze při platbě v hotovosti.

1 hrací jednotka = 30 minut

Uvedené ceny jsou za kurt a včetně DPH.

Indoor cycling

Ceny jsou za 1 kolo a včetně DPH.

 

Příloha č. 5 – Mapa Třince a jeho okolí 

 



 

 

Příloha č. 6 – Dotazník 

Váţený pane, váţená paní, 

 v rámci své bakalářské práce provádím výzkum squashových center a rád bych Vás poţádal o 

vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a Vámi poskytnuté informace budou 

pouţity výhradně pro potřeby mé bakalářské práce. Pokud není uvedeno jinak, označte pouze 

1 odpověď. Děkuji 

 

1. Která squashová zařízení jste navštívil/a? (více možných odpovědí) 

a) Squash centrum Třinec  

b) Sportcentrum Black Hill Třinec  

c) Squash Bystřice  

2. Které squashové centrum upřednostňujete? 

a) Squash centrum Třinec  

b) Sportcentrum Black Hill Třinec  

c) Squash Bystřice  

3. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o zařízení, které jste označil/a v otázce č. 2? 

a) Internet 

 1) seznamy firem  

 2) odkaz na jiné webové stránce, 

  které: ……………………………  

 3) jinak (sociální sítě, diskuze apod.)  

b) Doporučení známých a kolegů  

c) Zaznamenal jsem jeho existenci (chodím/jezdím kolem) 

   

d) Místní tisk, jaký: ..….…………...…  

e) Jiné, uveďte: ……………………….  

4. Které 4 faktory jsou pro Vás při výběru squashového centra rozhodující? 

a) Vstřícný a ochotný personál  

b) Ceny nabízených sluţeb  

c) Kvalita kurtů  

d) Šatny (prostor, sprchy, wc)  

e) Doporučení příbuzných a známých  

f) Předešlé zkušenosti  

g) Reklama a propagační materiály  

h) Turnaje squashového centra  

i) Provozní doba  

j) Lokalita (dostupnost, parkování)  

k) Jiné, uveďte: ………………………  

Ohodnoťte vybrané faktory upřednostňovaného squashového centra, které 

jste označil/a v otázce č. 2 (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení). 

SQUASH CENTRUM 
 1 2 3 4 5 

5. Ceny sluţeb      

6. Kvalita kurtů      

7. Klimatizace kurtů      



 

8. Nabídka dalších sluţeb (solárium, spinning)      

9. Šatny 

 a) velikost      

 b) bezpečnost      

 c) sprchy      

 d) wc      

10. Reklama a propagační materiály squashového centra 

      

11. Různé akce a turnaje squashového centra      

LOKALITA 
 1 2 3 4 5 0 

12. Provozní doba       

13. Dostupnost MHD (0 = nepouţívám MHD)       

14. Dostupnost autem (0 = nepouţívám auto)       

15. Okamţitá viditelnost budovy      

PERSONÁL 
 1 2 3 4 5 

16. Zájem a ochota pomoci      

17. Vystupování (ochota, nenadřazenost atd.)      

18. Rychlost obsluhy      

19. Odbornost (poradenství v oblasti)      

JINÉ 
 1 2 3 4 5 0 

20. Rezervační systém (hladký průběh) 

 a) online (0 = služba není nabízena)       

 b) telefon (dostupnost)      

21. Nabídka baru (nápoje, občerstvení)      

22. Půjčovna sportovních potřeb (0 = nepouţil jsem)       

23. Moţnost zakoupení sportovních potřeb      

24. Vybavení v „čekací/relaxační“ místnosti (nábytek, posezení, květiny, atd.) 

      

25. Atmosféra v „čekací/relaxační“ místnosti (hudba, vůně, atd.) 

      

26. Vaše Pohlaví? 

a) Muţ  

b) Ţena  

27. Váš věk? 

a) 15 – 25 let  

b) 26 – 35 let  

c) 36 – 55 let  

d) 56 a více let  

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní, vyučen  

b) Středoškolské s maturitou  

c) Vysokoškolské  

 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 



 

Příloha č. 7 – Demografické statistiky SQ Třinec 

  SQ Třinec Počet odpovědí Procentuální podíl 

Pohlaví Muži 32 72,7% 

  Ženy 12 27,3% 

Věk 15-25 17 38,6% 

  26-35 21 47,7% 
  36-55 4 9,1% 

  56 a více 2 4,5% 

Vzdělání Základní, vyučen 6 13,6% 

  Středoškolské s maturitou 24 54,5% 

  Vysokoškolské 14 31,8% 

Obrázek č. 1 - Pohlaví 

 

Obrázek č. 2 - Věk 

 

Obrázek č. 3 - Vzdělání 
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Příloha č. 8 – Způsob nalezení informací o SQ Třinec 

Squash centrum Třinec Počet odpovědí Procentuální podíl 

Internet 3 6,8% 
Doporučení známých a kolegů 23 52,3% 

Zaznamenal jsem jeho existenci 18 40,9% 
Místní tisk 0 0,0% 

Jiné 0 0,0% 

 

Příloha č. 9 – Rozhodující faktory při výběru squashového centra SQ Třinec 
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Příloha č. 10 – Procentuální zastoupení známek SQ Třinec 

Tabulka č. 1 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ceny služeb Kvalita kurtů Klimatizace Další služby Velikost šaten 
známka 1 45,5% 31,8% 15,9% 13,6% 38,6% 

známka 2 20,5% 63,6% 52,3% 52,3% 52,3% 
známka 3 34,1% 4,5% 29,5% 27,3% 9,1% 

známka 4 0,0% 0,0% 2,3% 6,8% 0,0% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Procentuální zastoupení známek 

  Bezpečnost šaten Sprchy Wc Reklama Akce 
známka 1 43,2% 15,9% 29,5% 2,3% 9,1% 

známka 2 38,6% 43,2% 47,7% 18,2% 47,7% 
známka 3 15,9% 22,7% 22,7% 59,1% 31,8% 

známka 4 2,3% 18,2% 0,0% 15,9% 9,1% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 2,3% 

Tabulka č. 2 

  Procentuální zastoupení známek 

  Provozní doba Dostupnost MHD Dostupnost autem Viditelnost budovy 
známka 1 56,8% 13,0% 41,2% 34,1% 

známka 2 31,8% 30,4% 58,8% 47,7% 
známka 3 11,4% 30,4% 0,0% 18,2% 

známka 4 0,0% 26,1% 0,0% 0,0% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabulka č. 3 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ochota Vystupování Rychlost obsluhy Odbornost 
známka 1 59,1% 38,6% 29,5% 0,0% 

známka 2 40,9% 56,8% 43,2% 20,5% 
známka 3 0,0% 4,5% 25,0% 45,5% 

známka 4 0,0% 0,0% 2,3% 13,6% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 

Tabulka č. 4 

  Procentuální zastoupení známek 

  Online Telefon Nabídka baru Půjčovna Koupě potřeb Vybavení Atmosféra 
známka 1 0,0% 22,7% 13,6% 9,1% 2,3% 36,4% 56,8% 

známka 2 11,4% 70,5% 34,1% 72,7% 50,0% 56,8% 43,2% 
známka 3 27,3% 6,8% 27,3% 18,2% 31,8% 6,8% 0,0% 

známka 4 45,5% 0,0% 11,4% 0,0% 13,6% 0,0% 0,0% 

známka 5 15,9% 0,0% 13,6% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 
 



 

Příloha č. 11 – Demografické statistiky SQ Black Hill 

  SQ Black Hill Počet odpovědí Procentuální podíl 

Pohlaví Muži 33 78,6% 

  Ženy 9 21,4% 

Věk 15-25 15 35,7% 

  26-35 16 38,1% 
  36-55 7 16,7% 

  56 a více 4 9,5% 

Vzdělání Základní, vyučen 4 9,5% 

  Středoškolské s maturitou 28 66,7% 

  Vysokoškolské 10 23,8% 

Obrázek č. 1 - Pohlaví 

 

Obrázek č. 2 - Věk 

 

Obrázek č. 3 – Vzdělání 
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Příloha č. 12 – Způsob nalezení informací o SQ Black Hill 

Sportcentrum Black Hill Třinec Počet odpovědí 
Procentuální 
podíl 

Internet 5 11,9% 

Doporučení známých a kolegů 11 26,2% 
Zaznamenal jsem jeho existenci 20 47,6% 

Místní tisk 5 11,9% 

Jiné 1 2,4% 

 

Příloha č. 13 – Rozhodující faktory při výběru squashového centra SQ Black Hill 
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Příloha č. 14 – Procentuální zastoupení známek SQ Black Hill 

Tabulka č. 1 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ceny služeb Kvalita kurtů Klimatizace Další služby Velikost šaten 
známka 1 28,6% 19,0% 31,0% 42,9% 23,8% 

známka 2 7,1% 38,1% 54,8% 45,2% 47,6% 
známka 3 54,8% 31,0% 14,3% 11,9% 26,2% 

známka 4 7,1% 9,5% 0,0% 0,0% 2,4% 

známka 5 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Procentuální zastoupení známek 

  Bezpečnost šaten Sprchy Wc Reklama Akce 
známka 1 14,3% 38,1% 26,2% 31,0% 16,7% 

známka 2 52,4% 35,7% 50,0% 50,0% 23,8% 
známka 3 21,4% 26,2% 23,8% 14,3% 42,9% 

známka 4 7,1% 0,0% 0,0% 4,8% 9,5% 

známka 5 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Tabulka č. 2 

  Procentuální zastoupení známek 

  Provozní doba Dostupnost MHD Dostupnost autem Viditelnost budovy 
známka 1 45,2% 40,7% 34,8% 38,1% 

známka 2 40,5% 55,6% 52,2% 52,4% 
známka 3 14,3% 3,7% 13,0% 9,5% 

známka 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabulka č. 3 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ochota Vystupování Rychlost obsluhy Odbornost 
známka 1 21,4% 11,9% 11,9% 0,0% 

známka 2 45,2% 59,5% 40,5% 28,6% 
známka 3 19,0% 21,4% 35,7% 31,0% 

známka 4 9,5% 7,1% 11,9% 31,0% 

známka 5 4,8% 0,0% 0,0% 9,5% 

Tabulka č. 4 

  Procentuální zastoupení známek 

  Online Telefon Nabídka baru Půjčovna Koupě potřeb Vybavení Atmosféra 
známka 1   28,6% 26,2% 0,0% 0,0% 14,3% 21,4% 

známka 2   64,3% 59,5% 20,0% 42,9% 54,8% 52,4% 
známka 3   7,1% 11,9% 66,7% 23,8% 31,0% 26,2% 

známka 4   0,0% 2,4% 13,3% 28,6% 0,0% 0,0% 

známka 5   0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 
 



 

Příloha č. 15 – Demografické statistiky SQ Bystřice 

  SQ Bystřice Počet odpovědí Procentuální podíl 

Pohlaví Muži 25 62,5% 

  Ženy 15 37,5% 

Věk 15-25 24 60,0% 

  26-35 11 27,5% 
  36-55 3 7,5% 

  56 a více 2 5,0% 

Vzdělání Základní, vyučen 4 10,0% 

  Středoškolské s maturitou 23 57,5% 

  Vysokoškolské 13 32,5% 

Obrázek č. 1 – Pohlaví 

 

Obrázek č. 2 – Věk 

 

Obrázek č. 3 – Vzdělání 
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Příloha č. 16 – Způsob nalezení informací o SQ Bystřice 

Squash Bystřice Počet odpovědí Procentuální podíl 

Internet 5 12,5% 
Doporučení známých a kolegů 21 52,5% 

Zaznamenal jsem jeho existenci 11 27,5% 
Místní tisk 3 7,5% 

Jiné 0 0,0% 

 

Příloha č. 17 – Rozhodující faktory při výběru squashového centra SQ Bystřice 
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Příloha č. 18 – Procentuální zastoupení známek SQ Bystřice 

Tabulka č. 1 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ceny služeb Kvalita kurtů Klimatizace Další služby Velikost šaten 

známka 1 32,5% 42,5% 30,0% 37,5% 10,0% 

známka 2 45,0% 42,5% 37,5% 42,5% 42,5% 
známka 3 12,5% 12,5% 22,5% 17,5% 37,5% 

známka 4 7,5% 2,5% 7,5% 2,5% 10,0% 

známka 5 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 

  Procentuální zastoupení známek 

  Bezpečnost šaten Sprchy Wc Reklama Akce 

známka 1 37,5% 27,5% 40,0% 5,0% 15,0% 
známka 2 40,0% 42,5% 42,5% 25,0% 15,0% 

známka 3 20,0% 15,0% 15,0% 55,0% 27,5% 
známka 4 2,5% 15,0% 2,5% 12,5% 32,5% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 10,0% 

Tabulka č. 2 

  Procentuální zastoupení známek 

  Provozní doba Dostupnost MHD Dostupnost autem Viditelnost budovy 

známka 1 42,5% 15,0% 13,6% 12,5% 
známka 2 47,5% 50,0% 54,5% 37,5% 

známka 3 10,0% 30,0% 27,3% 37,5% 
známka 4 0,0% 5,0% 4,5% 12,5% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabulka č. 3 

  Procentuální zastoupení známek 

  Ochota Vystupování Rychlost obsluhy Odbornost 

známka 1 10,0% 0,0% 30,0% 0,0% 
známka 2 35,0% 60,0% 42,5% 20,0% 

známka 3 42,5% 32,5% 27,5% 47,5% 
známka 4 12,5% 7,5% 0,0% 27,5% 

známka 5 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Tabulka č. 4 

  Procentuální zastoupení známek 

  Online Telefon Nabídka baru Půjčovna Koupě potřeb Vybavení Atmosféra 
známka 1   22,5% 25,0% 25,0% 37,5% 40,0% 40,0% 

známka 2   45,0% 62,5% 68,8% 40,0% 57,5% 42,5% 
známka 3   32,5% 12,5% 6,3% 22,5% 2,5% 17,5% 

známka 4   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

známka 5   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 



 

Příloha č. 19 – Průměrné hodnocení faktorů jednotlivých squashových center 

Tabulka č. 1 

Faktory "SQUASH CENTRUM" Průměrná známka 

Squashové centrum SQ Třinec SQ Black Hill SQ Bystřice 

Ceny služeb 1,89 2,48 2,03 

Kvalita kurtů 1,73 2,38 1,75 
Klimatizace kurtů 2,18 1,83 2,15 

Nabídka dalších služeb 2,27 1,69 1,85 
Velikost šaten 1,70 2,07 2,48 

Bezpečnost šaten 1,77 2,36 1,88 
Sprchy 2,43 1,88 2,18 

Wc 1,93 1,98 1,80 
Šatny celkem 1,96 1,93 2,08 

Reklama, propagační materiály 3,02 1,93 2,83 

Turnaje, akce 2,48 2,67 3,08 
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Tabulka č. 2 

Faktory "LOKALITA" Průměrná známka 

Squashové centrum SQ Třinec SQ Black Hill SQ Bystřice 

Provozní doba 1,55   1,69   1,68   
Dostupnost MHD 2,70 (21) 1,63 (15) 2,25 (20) 

Dostupnost autem 1,59 (27) 1,78 (19) 2,23 (18) 

Okamžitá viditelnost budovy 1,84   1,71   2,50   

V Závorce uveden počet lidí, kteří nepoužívají MHD/auto.       
 

 

Tabulka č. 3 

Faktory "PERSONÁL" Průměrná známka 

Squashové centrum SQ Třinec SQ Black Hill SQ Bystřice 

Zájem a ochota pomoci 1,41 2,31 2,58 
Vystupování 1,66 2,24 2,48 

Rychlost obsluhy 2,00 2,48 1,98 

Odbornost 3,34 3,21 3,18 
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Tabulka č. 4 

Faktory "JINÉ" Průměrná známka 

Squashové centrum SQ Třinec SQ Black Hill SQ Bystřice 

Online rezervace 3,66   
 

(42)   (40) 
Telefonní rezervace 1,84   1,79 

 
2,10   

Rezervace celkem 2,75   1,79 
 

2,10   
Nabídka baru 2,77   1,90 

 
1,88   

Půjčovna sportovních potřeb 2,09 (33) 2,93 (27) 1,81 (24) 
Možnost koupě sport. potřeb 2,64   2,95 

 
1,85   

Vybavení v místnosti 1,70   2,17 
 

1,63   

Atmosféra v místnosti 1,43   2,05 
 

1,78   

V Závorce uveden počet lidí, kteří nevyužili služeb půjčovny.        

SQ Black Hill a SQ Bystřice nenabízejí službu online rezervace.       
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Příloha č. 20 – Průměrné hodnocení faktorů SQ Třinec podle třídění 2. stupně 

Tabulka č. 1 

Třídění 2. stupně podle pohlaví Průměrná známka 

Faktory SQ Třinec Muži  Ženy 

Ceny služeb 1,58 1,57 

Kvalita kurtů 1,72 1,6 
Klimatizace kurtů 2,2 2,15 

Nabídka dalších služeb 2,35 1,96 
Velikost šaten 1,83 1,62 

Bezpečnost šaten 1,84 1,98 
Sprchy 2,44 2,64 

Wc 1,77 1,71 
Reklama, propagační materiály 3,08 3,13 

Turnaje, akce 2,45 2,56 

Provozní doba 1,41 1,31 

Dostupnost MHD 3,02 2,54 
Dostupnost autem 1,61 1,62 

Okamžitá viditelnost budovy 1,69 1,95 

Zájem a ochota pomoci 1,33 1,3 

Vystupování 1,64 1,82 
Rychlost obsluhy 1,92 1,87 

Odbornost 3,24 3,37 

Online rezervace 3,94 3,84 

Telefonní rezervace 2,03 1,99 
Nabídka baru 2,87 2,83 

Půjčovna sportovních potřeb 2,3 2,08 
Možnost koupě sport. potřeb 2,71 2,37 

Vybavení v místnosti 1,72 1,73 
Atmosféra v místnosti 1,52 1,58 

 

  



 

Tabulka č. 2 

Třídění 2. stupně podle věku Průměrná známka 

Faktory SQ Třinec 15-25 26-35 36-55 56 a více 

Ceny služeb 2,06 1,76 2,25 1 

Kvalita kurtů 1,65 1,71 2 2 
Klimatizace kurtů 2,24 2,1 2,25 2,5 

Nabídka dalších služeb 2,35 2,1 2,75 2,5 
Velikost šaten 1,59 1,76 1,75 2 

Bezpečnost šaten 1,65 1,95 1,75 1 
Sprchy 2,29 2,62 2,25 2 

Wc 2,06 2 1,5 1 
Reklama, propagační materiály 2,94 3,1 3,25 2,5 

Turnaje, akce 2,53 2,43 2,25 3 

Provozní doba 1,65 1,57 1,25 1 

Dostupnost MHD 2,6 2,4 4 4 
Dostupnost autem 1,44 2 1 1 

Okamžitá viditelnost budovy 1,71 1,81 2,5 2 

Zájem a ochota pomoci 1,53 1,33 1,5 1 

Vystupování 1,59 1,76 1,75 1 
Rychlost obsluhy 1,71 2,29 1,75 2 

Odbornost 3,47 3,48 2,75 2 

Online rezervace 3,41 3,81 3,25 5 

Telefonní rezervace 1,71 1,9 2 2 
Nabídka baru 2,4 2,95 3,25 3 

Půjčovna sportovních potřeb 1,83 2,5 2   
Možnost koupě sport. potřeb 2,59 2,62 2,5 3,5 

Vybavení v místnosti 1,82 1,62 1,75 1,5 
Atmosféra v místnosti 1,35 1,84 1,75 1 

 

  



 

Tabulka č. 3 

Třídění 2. stupně vzdělání Průměrná známka 

Faktory SQ Třinec základní, vyučen středoškolské vysokoškolské 

Ceny služeb 1,67 2,13 1,57 

Kvalita kurtů 2 1,71 1,64 

Klimatizace kurtů 2,17 2,17 2,21 

Nabídka dalších služeb 2,67 2,17 2,29 
Velikost šaten 1,5 1,79 1,64 

Bezpečnost šaten 1,67 1,79 1,79 
Sprchy 2,83 2,25 2,57 

Wc 1,5 2,04 1,93 
Reklama, propagační materiály 3,17 3,04 2,93 

Turnaje, akce 2,33 2,38 2,71 

Provozní doba 1,5 1,63 1,43 

Dostupnost MHD 3,67 2,5 2,67 
Dostupnost autem 1,5 1,63 1,57 

Okamžitá viditelnost budovy 1,67 1,83 1,93 

Zájem a ochota pomoci 1,33 1,46 1,36 
Vystupování 1,5 1,79 1,5 

Rychlost obsluhy 1,67 2,04 2,07 
Odbornost 3 3,42 3,36 

Online rezervace 3,83 3,42 4 
Telefonní rezervace 2,17 1,75 1,86 

Nabídka baru 2,83 2,71 2,86 
Půjčovna sportovních potřeb 2 2,11 2 

Možnost koupě sport. potřeb 2 2,83 2,57 
Vybavení v místnosti 1,67 1,71 1,71 

Atmosféra v místnosti 1,17 1,5 1,43 

 

 


