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1. Úvod 

 

Pohyb je součástí lidského života a provází člověka od jeho početí. Lidé se pohybují při 

každodenních běžných činnostech, ale přirozeného pohybu v našem běžném životě ubývá.    

Na rozdíl od našich předků převládá u dnešní populace tzv. sedavý způsob života (jízda 

autem, vysedávání u počítače, televize,..) a s ním související zdravotní problémy – bolesti 

zad,  

obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, atd.. Lidé si stále více uvědomují, že je potřeba 

jednostrannou zátěž kompenzovat . Někteří cvičí proto, aby předešli pohybovým a 

zdravotním problémům, některé již něco bolí a cvičit  musí. Mnozí však nacházejí ve  cvičení  

radost  a kromě významného zdravotního aspektu jim pohybová aktivita přináší kompenzaci 

k rychlému tempu života. Je pro ně relaxací, uvolněním stresu, motivací k dalším činnostem. 

Vybírají si z široké nabídky různých druhů  sportů a pohybových aktivit outdoorových i 

indoorových,  vznikají nová sportovní centra, přírodní areály a lidé mají možnost se věnovat 

tomu, co je baví a také  pomáhá udržet se v dobré fyzické kondici. 

 

Sportu se věnuji od dětství. Věnovala jsem se různým sportovním aktivitám, ale od 10 let 

jsem začala pravidelně trénovat a hrát volejbal. V rámci zvýšení fyzické kondice jsem začala 

od svých 17 let navštěvovat  fitness centrum a jeho služeb využívám  dodnes v rámci své 

fyzické přípravy a důrazem na kompenzační zatížení. V současné době  navštěvuji  fitness 

centrum B-Fit ve Frýdku –Místku, protože se nachází v těsné blízkosti sportovní haly, kde 

mám tréninky volejbalu.  

V souvislosti s mým studijním zaměřením mne zajímalo, jak jsou návštěvníci tohoto nedávno 

otevřeného fitness centra  spokojeni s nabízenými  službami a jejich kvalitou.    

Při rozhovoru s majitelem vyplynulo, že mají velký zájem o tyto informace  a dohodli jsme se 

na spolupráci.  

 

Cílem  diplomové práce je provedení  analýzy spokojenosti návštěvníků vybraného  

fitness centra s poskytovanými službami. Šetření  bude probíhat ve fitness centru B-Fit ve 

Frýdku-Místku a bude provedeno metodou písemného dotazování.  Marketingový výzkum by 

měl zjistit současný stav spokojenosti klientů s nabízenými službami a na základě 

vyhodnocení výsledků výzkumu by měly být navrženy doporučení a změny  ke zvýšení jejich 

spokojenosti. 
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2. Teoretická východiska marketingu služeb 

 
Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti návštěvníků se službami fitness centra, proto 

je tato kapitola zaměřena  na základní teoretická východiska marketingu služeb. 

 
2.1.Charakteristika služeb  
 

Význam služeb stále narůstá. Dříve byl prodej zboží doprovázen nabídkou služeb, dnes je 

tomu přesně naopak. Prodej služeb je spojen s hmotným zbožím, což je vidět například 

v cestovním ruchu či telekomunikačních službách. Služby se podílejí v nejvíce rozvinutých 

zemích na HDP okolo 70 – 75%. [23] 

Počet ekonomických subjektů, které se zabývají poskytováním služeb v roce 2005 přesáhl 

715 tisíc, což činilo necelých 32% všech ekonomických subjektů v České republice. A v roce 

2007 podle České kapitálové informační agentury vzniklo v České republice celkem 22 507 

nových firem, z nichž asi 80% podniká v oblasti služeb. [23] 

 
Služba 

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. [23]  

 

Služba může být také definována jako činnost, proces či výsledek činnosti. 

 

Služba jako činnost: ,,Služby jsou všechny činnosti, které se orientují na bezprostřední 

získávání, zpracování nebo zušlechtění hmotných statků.“ [32] 

Služba jako proces: ,,Služby je možné chápat jako změnu stavu osoby nebo statku, která se 

uskutečňuje vzájemnou ekonomickou činností osob nebo hospodářských jednotek s jejich 

souhlasem a pro ně. Je určena pro jiné vlastníky, než jsou samotní poskytovatelé služeb, a je 

v nehmotné podobě.“ [32] 

Služba jako výsledek činnosti: ,,Služba je společensky užitná hodnota lidské práce, která 

jednak zachovává hodnoty vytvořené ve výrobním procesu, slouží dlouhodobému procesu 

spotřeby a napomáhá vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj lidí.“ [32] 

 



3  

Nabídky společností se často skládají z několika služeb. Složka služeb může být více či méně 

důležitou součástí celkové nabídky. Lze rozlišit 5 kategirií nabídek: [13] 

 

1. Ryze hmotné zboží. Nabídka sestává pouze z hmotného zboží, jako je máslo, zubní pasta 

nebo sůl. Výrobek nedoprovázejí žádné služby. 

2. Hmotné zboží s doprovodnými službami. Nabídka sestává z hmotného zboží, 

doprovázeného jednou nebo více službami. Jedná se o složitější výrobky, k nimž potřebujeme 

instalaci či servis. Toto zboží je doprovázeno službou pro zvýšení přitažlivosti. Jde například 

o počítače nebo automobily. 

3. Hybridní zboží. Nabídka sestává ve stejné míře ze zboží a služeb. Do této kategorie 

spadají například restaurace, které jsou navštěvovány kvůli jídlu, ale je také důležité chování a 

přístup personálu.  

4. Převažující služba s doprovodným menším zbožím a službami. Nabídka sestává z jedné 

větší služby s dalšími službami nebo doprovodným zbožím. Například lidé cestující letadlem, 

si kupují jako hlavní službu dopravu, ale očekávají i doprovodné služby a výrobky jako 

občerstvení nebo tiskoviny.     

5. Ryzí služba. Nabídka sestává primárně ze služby. K příkladům patří hlídání dětí, 

psychoterapie a masáže. 

 
2.2 Klasifikace služeb 
 

Sektor služeb je značně rozsáhlý. Představuje mnoho různých činností, od jednoduchých 

procesů po složité, počítači řízené operace. V sektoru působí různé typy operací, od 

jednoduchých přes malé firmy až po nadnárodní organizace typu hotelových sítí, 

mezinárodních cestovních kanceláří, nebo po auditorské a poradenské firmy. 

V důsledku různorodosti je vhodné roztřídit služby podle jejich charakteristických vlastností 

do několika kategorií. Takový přístup umožňuje lepší analýzu služeb a pochopení použití 

různých marketingových nástrojů pro příslušné kategorie služeb. [23] 

 

Klasifikace podle Foota a Hata [32] 

Terciární - mezi tyto služby patří například: restaurace, hotely, kosmetické služby, 

kadeřnictví, prádelny, čistírny a další.  

Kvartérní - zde jsou služby jako doprava, obchod, komunikace, finance. Pro tuto skupinu 

služeb je charakteristické usnadňování, rozdělování a tím i zefektivnění práce. 
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Kvintetní - to této skupiny můžeme zařadit zdravotní péči, vzdělávání, rekreaci 

 

Klasifikace na základě prodejce [23] 

V tomto případě je klasifikace služeb prováděna podle charakteru postavení poskytovatele. 

Rozeznáváme: 

 

• Podle povahy podniku: 

 soukromý ziskový, 

 soukromý neziskový, 

 veřejný ziskový.  

• Podle vykonávané funkce: 

 komunikace, poradenství, zdravotní péče a jiné. 

• Podle zdroje příjmů: 

 pocházející z trhu, 

 pocházející z trhu plus dary a dotace, 

 pocházející z darů. 

 
Klasifikace podle trhu kupujícího [23] 

Tato klasifikace zohledňuje postavení kupujícího podle následujících kritérií: 
 

• Druh trhu: 

 spotřebitelský trh, např.: kadeřnictví, 

 služby pro výrobní spotřebu, např.: laboratoře 

 vládní trh, např.: policie, 

 zemědělský trh. 

• Způsob koupě: 

 služby běžné potřeby, např.: maloobchodní služby, 

 speciální (luxusní) služby, např.: plastická operace, 

 nevyhledávané služby, např.: pohřební služby.  

• Motivace: 

 služba jako prostředek k získání něčeho, např.: bankovní služby, 

 služba je cílem sama o sobě, např.: hotelové služby. 
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Klasifikace služeb podle formy jejich charakteru a poskytování [23] 

Rozlišuje služby podle jejich formy, četnosti poskytování a kontaktu s člověkem. Služby 

rozděluje následovně: 

 

• Podle formy služby: 

 uniformní služby: příkladem je základní vzdělání, 

 služby dohodnuté (na zakázku): příkladem jsou poradenské služby. 

• Podle zaměření: 

 na člověka: příkladem jsou sociální služby, 

 na stroj: příkladem jsou opravárenské služby. 

• Podle formy styku se zákazníkem: 

 vysoký kontakt: příkladem jsou zdravotnické služby, 

 nízký kontakt: příkladem jsou telekomunikační služby. 

 

Klasifikace podle kompetencí [32] 

Služby jsou klasifikovány podle: 

 

• Příjemce služeb: 

 konečné zákazníky, např.: kadeřnictví, finanční poradce, 

 business to business, např.: reklamní agentury, tiskárny, účtárny, 

 průmyslové organizace. 

• Hmotnosti služeb: 

 vysoce hmotné 

 služby vážící se k hmotnému zboží 

 vysoce nehmotné, např.: právní služby. 

• Významu lidského faktoru ve službách: 

 Založené na lidech - na vysokém kontaktu mezi nimi, př.:vzdělávání, 

zdravotnictví, 

 Založené na technologiích – na nízkém kontaktu, př.: mycí linka 

• Nároku na experty: 

 profesionální, např.: zdravotnictví, soudnictví, 

 neprofesionální, např.: hlídání dětí, pečovatelství. 
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• Ziskovosti služeb: 

 neziskové, např.: charita, volnočasové aktivity, 

 komerční, např.: banky, letecké společnosti.   

 

Klasifikace podle povahy služeb a zákazníka [32] 

 
• Povaha výkonu služeb 

 Hmotný charakter 

 Nehmotný charakter 

• Vztah se zákazníkem 

 Nepřetržitý 

 Jednorázový 

• Přizpůsobení služby požadavkům zákazníka a míra rozhodování dodavatele 

 Vysoká  

 Nízka 

• Povaha poptávky a nabídky služeb 

 Poptávka uspokojena bez většího prodlení 

 Poptávka pravidelně převyšuje nabídku 

• Způsob dodávky služby 

 Zákazník přichází k dodavateli 

 Dodavatel navštíví zákazníka 

 Styk probíhá na dálku 

 

2.3 Vlastnosti služeb 

 

Služby mají určité vlastnosti, kterými se odlišují od hmotného zboží. Mezi hlavní vlastnosti 

patří nehmotnost, neoddělitelnost, pomíjivost, proměnlivost a nemožnost vlastnictví. 

 

2.3.1 Nehmotnost 

 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjí další vlastnosti. [23] 

Nehmotnost je příčinou, že spotřebitel obtížně hodnotí službu a obává se rizika nákupu. Je to 

zapříčiněno tím, že službu si nelze před koupí prohlédnout ani vyzkoušet, tím pádem je pro 

zákazníka obtížné posoudit cenu a kvalitu služby. Důležitou roli hrají reference od ostatních 
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spotřebitelů. Mnohé prvky, které charakterizují kvalitu služby, má zákazník možnost zjistit a 

vyzkoušet si až při užívání služby. Proto je pro zákazníka obtížný výběr mezi konkurencí, 

která poskytuje podobné služby. U služeb je důležitý první dojem, který je vytvářen 

především materiálním prostředím. Dále velice důležitou roli hraje lidský faktor, zvláště 

pokud dochází k častému kontaktu mezi spotřebitelem a  poskytovatelem služby. Význam má 

také značka či obchodní jméno firmy poskytující službu. 

Efektivním prostředkem k minimalizaci negativního vlivu vyplývajícího z nehmotnosti je co 

nejvíce přiblížit službu zákazníkovi. Zákazníci si vytvářejí názor na kvalitu podle místa, lidí, 

vybavení, komunikačního materiálu symbolů a cen, které vidí. [13] Vhodná je například 

tvorba webových stránek, na kterých jsou dostupné informace, fotografie a také zákaznická 

fóra. Službu také nelze z důvodu její nehmotnosti patentovat.  

 

2.3.2 Neoddělitelnost 

 

Jedná se o další charakteristickou vlastnost  služby. Poskytovatel služby a  zákazník se musí 

setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla 

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

[23] Existují také služby, kde je přítomnost zákazníka nutností. Vyžadují to především 

veřejné služby, jako například zdravotnictví, kde lékař nemůže pacienta vyšetřit bez jeho 

přítomnosti.  

Neoddělitelnost má vliv na využívání marketingových nástrojů nejen při prodeji, ale i při 

vývoji služeb. Zatímco zboží je nejprve vyrobeno, potom nabídnuto k prodeji, prodáno a 

spotřebováno, Neoddělitelnost působí často tak, že služba je nejprve prodána  a pak teprve 

produkována a ve stejný čas spotřebována. [23] Na vytváření služby se podílí také spotřebitel 

spolu s ostatními zákazníky. 

 

2.3.3 Proměnlivost 

 
Proměnlivost jinak řečeno variabilita služeb nebo také heterogenita souvisí především 

s určitou úrovní kvality služeb.  

Heterogenita služby je příčinnou, že zákazník nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, 

navíc si obtížně vybírá mezi konkurujícími si produkty a musí se často podrobit pravidlům 

pro poskytování služby, aby byla zachována konzistence její kvality. Management musí 
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reagovat stanovením norem kvality chování zaměstnanců a jejich výchovu a motivací, spolu 

s výběrem a plánováním procesů poskytování služeb. [23] 

Je obtížné zaručit stále stejnou kvalitu. Stejná služba se může lišit je-li pokaždé poskytnuta 

jinou osobou. Ale může se také stát, že i jeden poskytovatel poskytne totožnou službu v různé 

kvalitě. Může to být zapříčiněno denní hodinou ve které je služba poskytnuta. Aby 

nedocházelo k nežádoucím výkyvům ve kvalitě poskytovaných služeb, měla by firma věnovat 

pozornost při najímání svých zaměstnanců.  

Tři kroky, které mohou podniknout firmy poskytující služby, aby zvýšily kontrolu kvality: 

[13] 

1. Investovat do dobrých postupů přijímání a zaučování. Získat správné zaměstnance a 

poskytovat jim vytyčený trénink je klíčově důležité, nezávisle na tom, zda jsou zaměstnanci 

vysoce kvalifikovaní profesionálové nebo nekvalifikovaní dělníci. V ideálním případě by měli 

zaměstnanci projevovat kompetentnost, chovat se pozorně a iniciativně, umět řešit problémy a 

dávat najevo dobrou vůli. 

2. Standardizovat proces výkonu služeb napříč celou společností. Docílí se toho přípravou 

plánu služeb, který ukazuje události a procesy ve vývojovém diagramu, s cílem rozpoznat 

místa potenciálního selhání. 

3. Monitorovat spokojenost zákazníků. Využívat systémy přání a stížností, výzkumy 

zákazníků a srovnávací nakupování. 

 
2.3.4 Pomíjivost  

 

Pomíjivost znamená, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat či vracet. 

Pomíjivost není problémem, je-li poptávka stálá. Jakmile poptávka kolísá, mají firmy 

poskytující služby problémy. [13] Dochází tak k problémům s fluktuací poptávky. Zákazník 

se tak setkává jak s nedostatečnou tak s nenaplněnou kapacitou. Je proto vhodné najít takové 

nástroje, kterými se podaří kapacitu srovnat. [31]  

 

Existuje několik strategií, které lépe sladí poptávku a nabídku služeb. [13] 
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Na straně poptávky: 

 

• Cenová diferenciace přesune část poptávky ze špiček do období mimo špičku. 

K příkladům patří nižší ceny vstupenek na podvečerní promítání filmů a víkendové 

slevy na vypůjčení automobilu.  

• Poptávku mimo špičky lze vytvářet. 

• Komplementární služby mohou být vytvořeny jako alternativa pro čekající 

zákazníky.  

• Rezervační systémy řídí úroveň poptávky. 

 

Na straně nabídky: 

 

• Na pokrytí poptávky ve špičkách mohou být přijati zaměstnanci na částečný 

pracovní úvazek.  

• Lze zvýšit efektivitu v době špiček.  

• Lze zvýšit účast spotřebitelů. 

• Lze přejít ke společným službám.  

• Lze získat prostory pro budoucí expanzi. 

 

Dalším důsledkem pomíjivosti je obtížnost reklamace služby. 

 

2.3.5 Nemožnost vlastnictví 

 

Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a pomíjivostí. Při koupi zboží přechází 

vlastnictví na zákazníka, ale při koupi služby nezískává zákazník žádné vlastnické právo. 

Kupuje si pouze právo, že mu bude služba poskytnuta. V případě veřejných služeb je mu toto 

právo využívat služby produkované státem nabízeno směnou za jím placené daně nebo 

sociální či zdravotní pojištění. [23] 
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2.4 Marketingový mix služeb 

 

2.4.1 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu. [3]  

 

Počátky pojmu marketingového mixu spadají do konce 40. let 20. století. Tehdy jej James 

Culliton prezentoval jako ,,mix jednotlivých ingrediencí“. Se čtyřmi složkami marketingu 

později pracoval Richard Clewett a jeho student, profesor Jerry McCarthy, představil klasický 

marketingový mix (tzv. 4P- produkt, price, promotion, place) ve své knize Marketing v roce 

1960. Philips Kotler následně mix zpopularizoval. Na rozdíl od předchozích však poukazuje 

na důležitost strategického rozhodování v oblasti segmentace, zacílení a umístění, které by 

mělo předcházet tvorbě marketingového mixu. [8]  

 

Firmy poskytující zboží se opírají o 4 základní nástroje. Tyto nástroje jsou v marketingové 

terminologii označovány jako ,,4P“. Jedná se o výrobek (produkt), cenu (price), distribuci 

(place) a komunikaci (promotion). Tyto nástroje firmy využívají k dosažení krátkodobých i 

dlouhodobých cílů. Nástroje jsou ovlivnitelné a kontrolovatelné.  

Je nutné dodržovat vzájemné vazby mezi jednotlivými nástroji marketingového mixu.  

Výsledek organizace závisí na správné kombinaci jednotlivých složek (nástrojů) 

marketingového mixu. Pokud by firma věnovala pozornost  pouze jedné složce a všechny 

ostatní by zanedbávala povede to k úpadku firmy, protože jedna vynikající složka nemůže 

zachránit situaci. A naopak. Jedna nekvalitní složka může ohrozit celou firmu, i kdyby ostatní 

složky byly připraveny výborně. [8] 

 

2.4.2 Marketingový mix služeb 

 

Vlivem vlastností služeb byl základní marketingový mix rozšířen o další 3 nástroje, které 

přibližují službu zákazníkovi a zviditelňují produkt. To znamená rozšíření ,,4P“  na ,,7P“ a to 

o: materiální prostředí (physical evidence), lidé (people), procesy (processes). 
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Obr. 2.1 Marketingový mix služeb 

 

Zdroj: [7] 

 

Produkt 

Produktem se rozumí vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i 

nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, často bez 

pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká vývoje, životního cyklu, image, značky a sortimentu 

produktů. [23] 

 

Produktem může být hmotný či nehmotný statek, tedy výrobek, služba, myšlenka, ad.  

V marketingu je produkt pojímán v širším smyslu než v běžném životě. Tímto termínem se 

označuje celá nabídka zákazníkovi. [3] 

 

Produkt služba ze 4 úrovní: [32] 

 

1) Výhoda pro spotřebitele – jedná se o hlavní důvod, proč zákazník přichází 

k poskytovateli. Vypovídá o výhodě jakou zákazník požaduje a co od služby očekává.  

2) Koncepce služby –  (ukazuje na výhody)  představuje výhody, které firma nabízí 

zákazníkům oproti konkurenci. Je nutná identifikace tržního segmentu. Dále zahrnuje 

organizaci vzájemného vztahu organizace – klient. Firma se musí také zaměřit na 

zařízení a postupy, kterými je služba produkována, distribuována a konzumována a na 

image firmy. Image znamená představu, kterou služba vzbudí u klienta zájem.   
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3) Nabídka služby – představuje vytvoření podrobné podoby pojmu služba a 

rozpracování základní myšlenky do detailů služby. Službu můžeme dělit na základní, 

periferní a globální. Základní služba představuje hlavní důvod, proč zákazník 

vyhledává službu. Periferní služba je nedílnou součástí služby a doplňuje její hodnotu. 

Globální službu tvoří souhrn základních a periferních služeb. Nabídka služeb 

představuje vytvoření prvků, forem a úrovní služeb. Prvky lze dělit na hmotné, 

nehmotné, kontrolovatelné, nekontrolovatelné, předvídatelné, nepředvídatelné, 

žádoucí a nežádoucí. Formy služby představují všechny možné podoby dané nabídky. 

Úroveň služby je tvořena kvalitou a kvantitou. Kvalita představuje – image, 

technickou kvalitu a funkční kvalitu. Kvantita zahrnuje objem služeb, časovou 

dimenzi a tok služeb.   

4) Systém dodávky služby – každá služba musí být nějakým způsobem zákazníkovi 

dodána. Systém dodávky služby zahrnuje lidský faktor, materiální prostředí a procesy.  

 

Packages (balíčky služeb) 

,,Představují kombinaci souvisejících a vzájemně se doplňujících služeb do komplexní 

nabídky.“ [32] 

Pro packeages je charakteristické, že zejména eliminují působení faktoru času, zlepšují 

rentabilitu, umožňují uspokojení potřeb specifických segmentů. 

Balíčky služeb bývají oblíbené jak ze strany zákazníků, tak ze strany organizací. Ze strany 

zákazníků zejména pro jejich pohodlí, hospodárnost, zajištění trvalé kvality. Ze strany 

organizací jsou oblíbené, protože zvyšují poptávku mimo sezónu, jsou atraktivní pro nové 

cílové skupiny, ale také protože zvyšují tržby na jednoho zákazníka a prodlužují dobu trvání 

poskytování služby.   

 

Cena  

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který produkuje příjmy, ostatní prvky 

produkují náklady. [3] Je to velice pružný nástroj, který představuje zdroj informací, 

symbolizuje hodnotu produktu. Slouží také pro odlišení od konkurence. 

Cena je peněžní částka účtována za výrobek nebo službu, případně souhrn všech hodnot, které 

zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby. [kotler modern9 

marketing] Cena by měla být stanovena tak, aby měl zákazník pocit, že samotná hodnota 

služby převyšuje cenu. Důležité je také však pochopení vnitřních vztahů mezi cenou a 

poptávkou. Poptávka při jedné cenové hladině může být zcela odlišná od poptávky, která 
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bude existovat při jiné cenové hladině. Cenou tedy lze částečně regulovat poptávku. Toho se 

dá využít v mimosezónním období, kdy se cena sníží k nalákaní zákazníků. [16]  

 

Klasifikace služeb pro cenové účely [32] 

 

• Služby, které podléhají veřejné regulaci – ceny jsou určovány státem nebo vládními 

institucemi. 

• Služby podléhající samoregulaci – ceny jsou stanoveny profesními svazy nebo 

sdruženími.   

• Služby regulované trhem – ceny určuje organizace samotná. 

 

Místo 

Distribuce znamená dostat správný výrobek správným lidem v době, kdy jej potřebují. [3] 

Tento marketingový nástroj se zabývá zejména rozhodnutím o místě, kde bude služba 

poskytována. Další rozhodnutí v rámci distribuce se týká distribučního kanálu (mixu). Ten 

určuje kdo se bude na distribuci služby podílet.  Do procesu distribuce  mohou být zahrnuti 

poskytovatelé služeb, prostředníci a zákazníci. První možností je, že je služba poskytována 

přímo od poskytovatele zákazníkovi. V tomto případě se jedná o přímý prodej. Druhou 

možností je, že je služba poskytována prostřednictvím zprostředkovatele. Mezi 

zprostředkovatele patří například dealeři, agenti, velkoobchodníci, maloobchodníci a další. 

 

Umístění služby [32] 

 

• Zákazník jde k poskytovateli – je důležité umístění provozovny, dobrá dostupnost pro 

co největší počet zákazníků. 

• Poskytovatel jde k zákazníkovi – služba je poskytnuta přímo u zákazníka. Umístění 

provozovny není důležité. Důležité je, aby si bylo možné službu objednat. 

• Transakce probíhá na dálku – při poskytování služby nedochází k osobnímu kontaktu, 

například prostřednictvím internetu. 

 

Komunikace 

Marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších prvků marketingového mixu. Lze jej 

charakterizovat jako každou formu komunikace, kterou používá organizace k informování, 
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přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích, potencionálních zákazníků.[32] 

Primárním cílem marketingové komunikace je zvyšovaní informovanosti zákazníků o 

nabídce. Mezi její další úkoly patří zvýraznit vlastnosti produktu, přesvědčit zákazníky o 

koupi služby, vytvořit a upevnit dlouhodobé vztahy se spotřebiteli. [8]  

Ke komunikaci se v marketingu používá řada nástrojů, které se souhrnně nazývají 

komunikační mix. Do tohoto komunikačního mixu patří především reklama, podpora prodeje, 

osobní prodej a styk s veřejností. V posledním době se také přiřazuje přímý marketing a ústní 

podání. Jako nové trendy v marketingové komunikaci se objevuje virální marketing, mobilní 

marketing, Guerilla marketing. U mobilního marketingu je cílem využít mobilních zařízení 

jako mobilní telefony, notebooky. Představuje nejrychlejší možnost komunikace se 

zákazníkem. V případě virálního marketingu dochází k využívání potenciálu oslovených osob 

k šíření poselství marketingové komunikace. Guerilla marketing využívá nekonvenčních cest 

k oslovení potenciálních zákazníků. Je realizován s nízkými náklady.  

 

Lidé 

Lidé jsou nedílnou součástí při výrobě a dodávce služeb. Mají přímý vliv na kvalitu služeb a 

právě lidské zdroje mohou službu diferencovat, zvyšovat hodnotu firmy, ale také její hodnotu 

naopak snižovat.  

Ve službách se objevují lidé jako zaměstnanci a zákazníci.  

Při poskytování služeb dochází ve větší nebo menší míře ke kontaktům s poskytovateli služby 

– zaměstnanci. Organizace se proto musí zaměřovat na výběr, vzdělání a motivování 

zaměstnanců. [23] Pokud se zaměstnanci budou chovat mile, příjemně a profesionálně 

k zákazníkovi, budou mu umět poradit a poskytnout požadované informace a služby, bude 

zákazník rád navštěvovat danou organizaci opakovaně a bude nositelem kladných referencí. 

Kromě zaměstnanců se musí organizace zaměřit také na chování svých zákazníků a stanovit 

určitá pravidla. Je důležité vytvářet příznivé vztahy mezi zákazníky a zaměstnanci. Vzhledem 

k tomu, že zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. 

 

Zaměstnance můžeme dělit podle jejich vlivu na zákazníky do čtyř různých rolí a to: [32]  

 

• Kontaktní pracovníci – jedná se o odborníky, kteří jsou v častém kontaktu se 

zákazníky a mají kompetence upravit nabídku. V organizacím zastávají velké 

množství činností. Kontaktní pracovníci musí být dobře vyškoleni, motivováni, musí 

umět rychle reagovat na potřeby a požadavky zákazníků. 
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• Koncepční pracovníci – přicházejí pouze omezeně do kontaktu se zákazníky a měli 

by být schopni posoudit přání zákazníků. Výrazně se podílejí na tvorbě marketingové 

strategie. 

• Obsluhující pracovníci – tito pracovníci nemají pravomoc provádět změny a 

nepodílejí se na tvorbě marketingového mixu. Jsou v častém kontaktu se zákazníky. 

Měli by mít dobré komunikační schopnosti. 

• Podpůrní pracovníci – nejsou v kontaktu se zákazníky, ani se nepodílejí na 

činnostech firmy.  

 

Tab. 2.1 Role zaměstnanců 

 

 

Přímý vztah k mark. mixu Nepřímý vztah k mark. mixu 

Častý kontakt se zákazníkem 

 

Kontaktní pracovníci Obsluhující pracovníci 

Výjimečný nebo žádný kontakt 

se zákazníkem 

Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V procesu poskytování služeb plní určité role také zákazníci. Zákaznici mohou být: 

 

• spoluproducenti služeb, 

• uživatelé služeb, 

• nositelé informací. 

 

Materiální prostředí  

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit dostatečně službu dříve, 

než ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým způsobem 

důkazem o vlastnostech služby. [23] 

S materiálním prostředím jsou úzce spojeny vjemy a první dojmy, které zákazník získá při 

vstupu do prostor, kde je služba poskytována. Toto prostředí pak navodí příznivé nebo 

nepříznivé očekávání. K vytvoření atmosféry patří hudba, vůně, zrakové vjemy, barvy, teplota 

či chlad. První dojem bývá nejsilnější a trvá nejdéle.  
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Materiální prostředí se skládá ze základního  a periferního prostředí. Základní prostředí je 

součástí služby, ale zákazník jej nemůže vlastnit. Jako příklad můžeme uvést interiér, exteriér 

budovy, výzdoba, nápisy nebo například čistota prostředí.  Periferní prostředí službu doplňuje 

a zpříjemňuje. Představuje něco co může spotřebitel vlastnit, jako například dárky v hotelích 

nebo ubrousky nabízené cestujícím v letadle. [32] 

 

Mezi prvky materiálního prostředí služby je možno zařadit: 

 

• exteriér, 

• interiér, 

• vůně, 

• značení, 

• barvy, 

• osvětlení, 

• hudba. 

 

Procesy 

Zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí nichž je služba 

poskytována zákazníkovi. [16] Proces ve službách je představován vstupy, ty jsou měněny, 

upravovány a vzniknou z nich výstupy. [32] 

 

Procesy jsou členěny ze 4 hledisek: [32] 

 

1) Hledisko stupně kontaktu 

 Nízká úroveň kontaktu 

 Střední úroveň kontaktu 

 Vysoká úroveň kontaktu 

2) Hledisko návaznosti jednotlivých prvků 

 Liniové operace – procesy jsou řazeny za sebou. 

 Zakázkové operace – procesy jsou nahodlé podle přání zákazníka. 

 Projektové operace – procesy, které nevyužívají rutiny, jsou zpracovány 

jednou za delší časové období.   
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3) Hledisko rozmanitosti 

 Snížení rozmanitosti  

 Zvýšení rozmanitosti 

4) Hledisko komplexnosti 

 Snížení komplexnosti – organizace se specializuje pouze na jednu službu. 

 Zvýšení komplexnosti – organizace nabízí více různých služeb. 

 

2.5 Zákazník 

 

2.5.1 Kdo je zákazník 

 

Za zákazníka lze považovat osobu, domácnost nebo organizaci, která je ochotna za 

službu zaplatit a tím získat s ní spojený užitek. [20] 

 

Zákazník je ústřední bod úvah jakékoliv formy. V marketingovém přístupu se jeho uspokojení 

stává základem, od kterého by se měly víceméně odvozovat veškeré další aktivity dané 

instituce. Ale abychom mohli zákazníky uspokojit, musíme je dobře poznat. A poznat 

zákazníky znamená poznat jejich nákupní chování. [8] 

 

2.5.2 Typologie zákazníka 

 

Podle spojení stupně spokojenosti zákazníka a spotřebitelského chování lze zákazníky členit 

na následující typy: [33] 

 

Loajalisté – jsou spokojení zákazníci, kteří organizaci nezavrhnou, ale pokračují v dalších 

nákupech. 

Apoštolové – jsou taktéž spokojení zákazníci, jejichž zkušenosti překonaly očekávání 

a o firmě hovoří pozitivně. 

Odpadlíci – jsou lidé pociťující neutrální nebo nepatrné uspokojení, a kteří s největší 

pravděpodobností přestanou být zákazníky firmy. 

Teroristé – jsou zákazníci se špatnými zkušenostmi, šířící o firmě negativní a nepříznivé 

Informace. 



18  

Rukojmí – jsou nespokojení a opětovaně si stěžující zákazníci, kteří však u firmy nadále 

zůstávají. 

Žoldáci – spokojení zákazníci bez loajality k firmě. 

 

2.5.3 Rozhodování zákazníka 

 

Prvořadá je otázka, jak budou spotřebitelé reagovat na různé, obchodníky řízené stimuly. 

Firma, která ví, jak spotřebitel zareaguje na vzhled výrobku, cenu, reklamu a podobně, bude 

mít před svými konkurenty velikou výhodu. [3] 

 

Rozhodování spotřebitele je závislé na kulturních, sociálních, osobních a psychologických 

faktorech. Tyto faktory se dále dělí na: [8] 

 

                 Tab. 2.2 Faktory ovlivňující rozhodování 

Kulturní Kultura 

Subkultura 

Společenská vrstva 

Sociální Referenční skupiny 

Rodina 

Role a statusy 

Osobní Věk, pohlaví 

Příjem 

Osobnost 

Životní styl 

Psychologické Motivace 

Vnímání 

Učení 

Postoje 

                  Zdroj: Vlastní zpracování, (25.2.2011) 

 

Většina těchto faktorů je nekontrolovatelná, což znamená, že obchodník je nemůže ovlivnit, 

ale musí je brát v úvahu. Je potřeba zkoumat každý faktor zvlášť a snažit se pochopit jeho vliv 

na kupní chování spotřebitele. [3] 

Kupní rozhodování  



19  

Nestačí rozumět vlivům, které ovlivňují kupní chování spotřebitele. Obchodník musí také 

vědět, jak spotřebitel ve skutečnosti dochází ke svému kupnímu rozhodnutí. [3] 

 

2.5.4 Spokojenost zákazníka 

 

Spokojenost lze definovat podle Kotlera a Kellera jako: ,,Pocit radosti nebo zklamání nějaké 

osoby vyvolaný porovnáním vnímaných výkonů (nebo vnímaného výsledku) k očekávání. 

Nedojde-li ke splnění očekávání, je zákazník nespokojený. Předčí-li výrobek nebo služba jeho 

očekávání, je zákazník vysoce spokojený nebo potěšený.‘‘ [13, str. 538] 

 

Spokojenost se dá definovat také jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a 

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

Aby zákazníci byli spokojeni, musí jim služba přinášet vysokou přidanou hodnotu. [14] 

Je samozřejmé, že společnosti by se měly snažit uspokojit své zákazníky. Organizace by se 

měly věnovat spokojenosti zákazníků z následujících sedmi důvodů: [4] 

 

• Spokojený zákazník zůstává věrný. Statistiky dokazují, že cena uchování si 

zákazníka je desetinová v porovnání s jeho získáním.  

• Spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu. 

• Spokojený zákazník pomáhá organizaci překonat nečekané problémy. Příkladem 

mohou být loupeže, přírodní katastrofy apod. Zákazník je v takové situaci ochotný 

vzniklou situaci pochopit a je ohleduplný. 

• Spokojený zákazník sdělí svoji dobrou zkušenost nejméně třem dalším lidem. To 

přináší účinnou a neplacenou formu osobní komunikace. 

• Spokojený zákazník je otevřený a neostýchá se sdělit své zkušenosti a poznatky 

ohledně poskytovaného produktu. 

• Spokojený zákazník je připraven koupit i další produkty z nabídky. 

• Spokojený zákazník vyvolává zpětně u zaměstnanců pocit uspokojení a hrdost 

spojenou s prací či firmou. 

 

Základní parametry jakosti, které by poskytovaná služba měla splňovat, aby byl zákazník 

spokojen jsou: [7] 
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• dostupnost, 

• srozumitelná komunikace, 

• kompetentnost, zdvořilost, spolehlivost a důvěryhodnost zaměstnanců, 

• bezpečnost při poskytování služeb, 

reálnost jejich provedení. 

 

Aby byla služba vykonána kvalitně, měla by spojovat několik atributů dohromady. Při 

hodnocení kvality nejde pouze o samostatný výkon služby, ale také související faktory jako je 

spolehlivost, ochota, trvanlivost, údržba, estetika a také soulad se specifikací (co bylo slíbeno, 

to je taky vykonáno). [2] 
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3. Charakteristika posilovny B-Fit ve Frýdku-Místku 

 

Cvičení je něčím více než jen sílením svalů a honbou za pěknou postavou. Cvičení je doslova 

a do písmene sociálním fenoménem doby. Je protiváhou pasivního a sedavého způsobu 

života, je dostupné prakticky všude a stále více vyhledávané. Cvičit chodí děti, dospívající, 

muži i ženy a také senioři. Každý má svou vlastní motivaci a všechny motivace jsou správné. 

Chceme být zdraví, silní, štíhlí, chceme zapomenout na problémy a v neposlední řadě chceme 

také něčeho dosáhnout. [5] 

 

,,Lidské tělo je unikátní stroj vytvořený přírodou a je jen na nás, jak se o něj budeme 

starat.“ [5] 

 

3.1 Úvod do fitness 

 

Pokud se rozhodneme začít cvičit, je nutné se zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout a 

jaké jsou naše cíle. Důležitá je také otázka kolik času a financí chceme a jsme ochotni do 

cvičení investovat. V dnešní době se nabízí nepřeberné množství druhů cvičení. Od 

pohybových aktivit v přírodě až po cvičení v různých sportovních centrech, ve kterých máme 

na výběr například aerobic a jeho různé formy (bodystyling, dance aerobic, bosu, atd.), power 

yogu, pilates, spinning, walking, squash, plavání, posilování a mnoho dalších. Posilování jako 

pohybová aktivita zaznamenala u nás v posledních letech prudký rozvoj, přičemž se současně 

pod vlivem nových teoretických i praktických poznatků neustále mění, zpřesňuje svůj obsah i 

metodiku. Do fitness center a posiloven přichází stále větší množství především mladých lidí, 

kteří v souladu s novým trendem myšlení považují udržení vysoké úrovně silových schopností 

a pevné, souměrné postavy za jednoznačně kladné životní hodnoty [9]. 

 

Co je fitness? 

Na tuto otázku neexistuje uspokojivá odpověď. Obecně lze říci, že jako fitness se označují 

sportovní aktivity i celkový životní styl mající za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou 

zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy, při současném působení na 

upevňování zdraví a rozvoj síly [25]. Nicméně, pojem tělesná zdatnost (physical fitness)  je 

značně relativní, význam slovního spojení „být fit“ závisí na daném jedinci, jeho životním 

stylu, zdravotním stavu, věku apod. Proto existují i různé charakteristiky. Pro mnoho z nás  
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znamená fitness ukázku nejvyšších pohybových schopností v tělocvičně, pro jiné zase vzhled 

jejich těla. [15] 

V užším vymezení lze chápat pojem „fitness“ jako cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je 

cvičení s volnými činkami a cvičení na trenažérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru 

na speciálních trenažérech. V širším pojetí jde o dodržování určitého dietního režimu včetně 

použití doplňků výživy a o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, 

zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném působení na upevňování zdraví a rozvoj 

síly. [12] 

 

Motivace ke cvičení 

Zatímco dříve převládaly motivy kondiční a estetické (změna tvaru těla ve smyslu zvýšení 

podílu svalové hmoty a redukce podkožního tuku), v současné době u řady návštěvníků 

fitness center nabývají na váze motivy zdravotní (prevence a terapie bolestí zad, prevence a 

terapie civilizačních chorob apod.), cvičení se také stává součástí životního stylu s důrazem 

na jeho psychohygienický antistresový význam. Posilování přináší i další výhody, jako lepší 

držení těla, zlepšuje se činnost a kondice srdce, krev se díky napětí jednodušeji dostává z 

oblasti nohou směrem k srdci a tím se snižuje riziko výskytu křečových žil. 

 

Důvody proč cvičit:  

 

• snížení hmotnosti, 

• zpevnění svalů, 

• zesílení kostí a kloubů, 

• snížení krevního tlaku, rizika rozvoje cukrovky, artritidy, srdečně-cévních chorob, 

• odbourávání stresu, 

• posílení imunitního systému. 

 

3.1.1 Komercionalizace a popularizace fitness 

 

Po r. 1989 u nás došlo k rozsáhlé komercionalizaci tzv. kondiční kulturistiky neboli fitness, 

došlo k obrovskému nárůstu počtu fitness center a i jejich vybavení je stále dokonalejší. Svůj 

podíl na tom má i fakt, že do roku 2000 patřilo provozování fitness center mezi nevázané 

živnosti a nebyla tedy třeba žádná kvalifikace, nyní je k získání živnostenského oprávnění pro 
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provozování fitness centra nebo jiného sportovního zařízení třeba vysokoškolského vzdělání 

tělovýchovného zaměření, pro trenérskou či instruktorskou práci pak absolvování kursu u 

školicího zařízení s akreditací MŠMT ČR. V poslední době byla zaznamenána snaha Svazu 

kulturistů a fitness ČR o striktní oddělení kvalifikace trenér kulturistiky a instruktor fitness 

centra, přičemž školení trenérů kulturistiky by bylo výsadou sportovního svazu. [34] 

 

O popularizaci fitness v ČR se zasadil zejména PaedDr. Petr Tlapák CSc. zakladatel trenérské 

specializace kulturistika na FTVS UK. Zdravotní aspekty posilovacích cvičení podrobně 

rozpracoval PaedDr. Vladimír Kolouch, který se oblastí fitness dlouhodobě zabývá. 

Požadavek nové koncepce cvičení ve fitness vychází nejen z rychlého vývoje této oblasti, ale 

také ze změny spektra návštěvníků fitness center a jejich motivace k této aktivitě. [34] 

 

3.1.2 Zdravotní aspekty fitness 

 

Lidské tělo obsahuje 600 svalů. Ke kosternímu svalstvu patří přes 400 volně ovladatelných 

svalů. Z větší části jsou spojeny šlachami s kostmi a pohybovým aparátem. U zdravého 

člověka pracují všechny tyto svaly v absolutní harmonii a rovnováze. Pokud je nějakým 

způsobem rovnováha narušena, ovlivňuje správnou funkci celého pohybového aparátu. 

Většinou se to projeví bolestmi páteře, kloubů a celkovou únavou.  

Některé svaly mají tendenci ke zkracování, jiné zase k ochabování. Svaly jako zadní strana 

stehen nebo svaly okolo bederní páteře mají tendenci ke zkracování, a proto je třeba je 

protahovat. Naopak svaly s tendencí k ochabování jako například břišní svaly nebo svaly 

hýžďové musíme posilovat.  

U žen tvoří kosterní svaly asi 25 – 30%, u mužů dokonce 40 – 50% tělesné hmotnosti. 

Největší je široký zádový sval, nejsilnější žvýkací sval. Kosterní svalstvo se skládá ze 

svalových provazců a ty jsou tvořeny svalovými vlákny. Počet a složení těchto svalových 

vláken je u každého člověka jiný. [25] Posilováním a protahováním svalových skupin člověk 

může předcházet svalovým disbalancím a následným zdravotním problémům.  
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3.2 Historický vývoj fitness 

3.2.1 Vývoj ve světě 

 

Podle některých badatelů lze za začátek posilování označit druh cvičení, které zařadil do 

svého systému Friedrich Ludwig Jahn. Jahn vytvořil tzv. turnerské hnutí, tělovýchovný 

systém, vyznačující se přísně až vojensky organizovaným cvičením a to především na nářadí 

(kůň, bradla, atd.). Mnozí členové hnutí však neměli pro provádění nářaďových cviků 

dostatek síly a proto Jahn rozšířil svůj systém o posilovací cviky s umělými zátěžemi, které 

měly připravit slabší cvičence na náročnější gymnastické cviky. [9] 

Dalšími významnými osobnostmi, které se podílely na rozvoji posilování, byli Louis Attila 

z Baden-Badenu a Eugen Sandow. Louis Attila vystupoval v dospělosti jako věhlasný silák v 

řadě evropských měst. Na sklonku své kariéry si otevřel v Bruselu tělovýchovnou školu, v níž 

učil univerzitní studenty tělocvik a rozvíjel jejich sílu různými silovými cviky. Jedním z jeho 

žáků byl právě Eugen Sadow, který vydal několik knih o posilování. Nejznámější je jeho 

knižní publikace vydaná v Londýně v roce 1903 pod názvem ,,Body bulding“. Název této 

knihy dal později jméno celému posilovacímu hnutí v anglosaských zemích. [9]  

 

3.2.2 Vývoj v Čechách a na Moravě 

 

První cviky pro zvýšení síly se objevují v Tyršově Sokolském systému a jeho prostřednictvím 

se rozšířily po celém našem území. Protože však konec minulého a první polovina tohoto 

století byly charakterizovány pozvolným poklesem fyzicky náročné práce, bylo posilování 

stále na okraji zájmu a převažovaly proto pohybové aktivity emocionálně zaměřené. [9] 

Vlastní kulturistika se k nám dostávala postupně z Polska v šedesátých letech a to 

prostřednictvím tréninkových programů a dalších informací v časopisu ,,Sport dla 

wsyztskych“. První sportovní centra vznikla v Brně, Chomutově, Ostravě a na dalších 

místech. [9]  

 

3.3 Charakteristika fitness centra B-Fit  

 

Jedním z nejmodernějších fitness center ve Frýdku Místku je B-Fit na ulici 8. pěšího pluku 

1975. Své služby nabízí  věkovým skupinám od mládeže po návštěvníky v důchodovém věku. 
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Klientům je k dispozici posilovna s aerobní zónou, welness a mnoho dalších služeb, jejichž 

konkrétní výčet je  níže uveden. 

 

3.3.1 Vznik fitness centra B-Fit 

 

Fitness centrum B-Fit bylo založeno v roce 2010. Jedná se o rodinný podnik, jehož vlastníky 

jsou Vladimír, Jitka, Ivana a Michal Hájkovi. Všichni zakladatelé  se aktivně věnují sportu,   

proto se rozhodli v této oblasti pracovat a provozovat fitcentrum pro širokou veřejnost. 

 

Název B-Fit     

Každý z majitelů  navrhl několik názvů pro vznikající fitness centrum. 

Jeden z názvů se objevil dvakrát - ,,BÝT FIT“. Při zápisu do Obchodního rejstříku bylo 

zjištěno, že tento název je již registrován, proto byla dohodnuta zkrácená verze  B-Fit (čteno 

„Bí-Fit“)  

 

Obr. 3.1 Logo firmy 

 

Zdroj: [24] 

 

3.3.2 Poskytované služby 

 

Fitness centrum B-Fit je vhodným místem jak pro cvičení a posilování, tak pro regeneraci 

těla. Zákazníci zde mohou využívat aerobní zónu, posilovací stroje, volné činky a další 

moderní cvičební pomůcky. K regeneraci a odpočinku slouží welness zóna, která je  vybavena 

saunou, whirpoolem a masážní sprchou.  

 

Aerobní zóna 

Aerobní zóna představuje část prostoru fitness, kde jsou umístěny stroje pro rozehřátí 

organismu před tréninkem, pro redukci váhy a samozřejmě i pro uvolnění po tréninku. [24] 

Návštěvníci mají k dispozici 9 kardio strojů: 

 

• 2 cross trainery,  
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• 3 běhací pásy - s širokou nabídkou tréninkových programů a funkcí, 

• 2 veslovací trenažéry - u nichž je možnost propojení pro závody dvojic,  

• 1 steper, 

• 1 spinningové kolo. 

 

Cross trainer -  eliptický trenažér vhodný pro vysoce efektivní trénink všech svalových 

partií. Uprostřed trenažéru je možné využít madlo pro paže a zatěžovat tak pouze spodní část 

těla. Nedochází k jednostrannému přetěžování kloubů, je šetrný k zádům a kloubům. 

Pozitivně působí na kardiovaskulární systém, podporuje látkovou výměnu a zlepšuje tělesnou 

kondici.  

 

Běhací pás – využívaný pro kondiční nebo redukční trénink. Disponuje odpruženou běžeckou 

plochou, možností nastavení rychlosti a sklonu běžecké plochy. Nabízí také program pro 

kontrolu srdečního tepu, měření času, vzdálenosti, spálených kalorií, měření srdeční 

frekvence a tréninkové programy. 

 

Veslovací trenažér – určený pro komplexní procvičování celého těla. Optimálně zatěžuje 

svalstvo trupu, paží i  dolních končetin a výborně zpevňuje svalový korzet. Je vhodný pro 

posílení kardiovaskulárního systému. Nezatěžuje klouby,  proto je dobrým pomocníkem při 

hubnutí i při rehabilitačním cvičení. 

 

Stepper - simulátor chůze do schodů, výborně se hodí pro trénink hýžďového a stehenního 

svalstva, trénuje srdeční a oběhový systém, zlepšuje kondici. Cvičení na stepperu je mnohem 

šetrnější pro kolena než klasické stoupání do schodů, protože klouby jsou méně namáhány. 

Klient se postaví na plošiny pro umístění chodidel, nastaví si jednotlivé funkce a pak 

přenášením váhy střídavě zatěžuje jednu a druhou nohu.  

 

Spinningové kolo - tvaruje spodní polovinu těla -hýždě, stehna, lýtka, posiluje oběhový 

systém, zvětšuje kapacitu plic a zlepšuje tělesnou kondici.  

Všechny tyto přístroje mají základní ukazatele, jako měřič vzdálenosti, času, rychlosti, 

spálených kalorií a také měřič srdeční frekvence. Stepper má navíc měřič na počítání kroků, 

počet kroků za minutu. 
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Obr. 3.2 Aerobní zóna 

                                     

Zdroj: [24] 

 

Posilovací zóna 

B-Fit nabízí širokou škálu profesionálních posilovacích strojů italské značky Pannata, jejichž 

předností je jejich biomechanika a snadná nastavitelnost [24]. Ve fitness se nachází 32 

posilovacích strojů a velké množství volných činek a závaží.  

 

Obr.3.3 Posilovací zóna  

 

Zdroj: [24] 

 

Posilovna je vybavena jednou z nejmodernějších cvičebních pomůcek a to přístrojem Power 

Plate. Tento přístroj je založen na 3D vibrační technologii. Je vhodný pro profesionální 

sportovce i pro začínající a rekreační cvičence. 

 

Historie a vývoj  

Cvičení na plošině Power Plate je v současnosti velmi rozšířeným způsobem posilování, jehož 

základem je využití vibrací v kombinaci s vybranými cviky. Potenciál vibrací zkoumal 

východoněmecký profesor W.Biermann již v 60. letech minulého století . Později pak 

působení vibrací použili jak ruští kosmonauti, tak i astronauti americké NASA. V dalších 

letech byly vibrace zkoumány rozsáhleji a výzkum prokázal, že vibrace mají pozitivní vliv na 
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rozvoj svalové síly, flexibilitu, hustotu kostí, cirkulace krve, regeneraci a zotavení. V roce 

1989, nizozemský olympijský trenér Guus van der Meer představil tuto technologii západní 

Evropě. Při zkoumání vibrací  vynalezl přístroj, který nazval  Power Plate. Neustále 

vylepšoval vlastní funkce a části těchto prvních přístrojů s cílem vynalézt mechanismus 

ukotvený v plošině, jež by umocňoval ty nejlepší výsledky. [30] 

 

Cvičení na Power Plate 

Power Plate představuje nové uplatnění moderních technologií v oblasti cvičení a rehabilitace. 

Přístroj funguje na principu přenášení vibrací do svalů, které přirozeně aktivují reflexivní 

svalové kontrakce. Tato technika cvičení se jmenuje Acceleration Training a v současnosti 

patří k nejžhavějším trendům na poli fitness. Je nenáročná a umožňuje komukoliv bez ohledu 

na věk či kondici vykonávat rychlý a efektivní trénink bez námahy kloubů a jiných částí těla. 

Jedna lekce na Power Plate trvá 30 minut a přináší výsledky za nesrovnatelně kratší dobu, než 

bývá obvyklé. Změny na postavě jsou patrné při cvičení třikrát týdně.. Power Plate je 

vyhledáván i ze zdravotních důvodů, neboť urychluje rehabilitaci a zkracuje dobu 

rekonvalescence. Power Plate umožňuje posilování s nízkým rizikem zranění úponů a zároveň 

s menším rizikem svalových zranění, přičemž v mnoha případech navíc velmi snižuje čas 

potřebný k dosažení vytyčených cílů (30). 

Cena lekce na plošině Power Plate není zahrnuta v jednorázovém vstupném ani v ceně 

cvičebních programů či pernamentky. 

 

Trénink na Power Plate má řadu předností:  [30] 

 

• zkrácená doba tréninku se stejným výsledkem (cca 30 minut), 

• zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností, 

• pomoc při redukci celulitidy, 

• zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti, 

• zlepšení rovnováhy a koordinace, 

• zvýšení hustoty kostní tkáně, 

• zvýšení hladiny hormonů, zejména testosteronu, růstového hormonu a serotoninu, 

• zotavení a regenerace, 

• zvýšení cirkulace krve, 

• zlepšení nervosvalových funkcí. 
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Obr. 3.4 Power Plate 

 

Zdroj: [24] 

 

Osobní trenér 

Pro návštěvníky, kteří nemají zkušenosti s posilováním nebo pro sportovce, kteří chtějí zlepšit 

svou fyzickou kondici, je zde možnost využít služeb osobního trenéra. Spolupráce s trenérem 

začíná úvodní konzultací, na které klient sdělí trenérovi, čeho chce cvičením dosáhnout a jaký 

je jeho cíl cvičení. Na základě vstupní analýzy trenér sestaví tréninkový plán. V úvodních 

lekcích dohlíží na průběh cvičení a na správné provádění jednotlivých cviků. Další spolupráce 

pak záleží na domluvě s klientem. 

 

Welness zóna 

Welness představuje především relaxaci, ale je také silnou zbraní v prevenci proti klasickým  

onemocněním jako chřipka, angína, nachlazení, a  pomáhá předcházet mnohým civilizačním 

chorobám. Klienti B-Fit mohou využít finskou saunu, whirpool,  masážní sprchu či služeb 

maséra a využít tyto možnosti k regeneraci svalů, těla i mysli. 

 

Sauna [27,29] 

Jednou z nejstarších,  nejoblíbenějších a na celém světě rozšířenou formou regenerace je 

saunování. Dochází při něm k ohřátí v horkém a suchém teple a následně k ochlazení 

studenou vodou.   

Všeobecně působí  saunování velmi prospěšně  na tělesné orgány, systém krevního oběhu a 

hospodaření těla s vodou. Zvyšuje se odplavování odpadových látek a připravenost organismu 

bránit se infekcím.  
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Obr. 3.5 Sauna 

                                  

Zdroj: [24] 

 

Whirpool 

Kombinace horké vody s podvodními perličkovými masážemi uvolňuje stres, napětí, bolesti a 

únavu. Lidský organismus si v horké vodě dokáže sám produkovat endorfiny, známé také 

jako „hormony štěstí”. [24] 

 

Obr. 3.6 Whirpool 

 

Zdroj: [24] 

 

Masážní sprcha 

Dokáže masírovat ruce, stehna, chodidla a kolena. Má příznivé účinky na krevní tlak a ulevuje 

od bolestí kloubů a zad. [24] 

 

Masáže 

Klienti mohou využít služeb kvalifikovaných masérů, kteří ovládají masáže sportovní, 

rekondiční, Bowenovu či terapii Dornovou metodou. [24] 

Dornova metoda - velmi jemná manuální terapie, která dokáže obratle a klouby vrátit do 

jejich původní přirozené polohy. Po vrácení kloubů a obratlů do původní polohy lze cítit 

okamžitou úlevu. [31] 

Bowenova masáž – aplikuje se zároveň s  Dornovou metodou. Jedná se o masáž páteře. Ta je 

velmi uvolňující a příjemná. Na rozdíl od ostatních masáží se při ní masíruje přímo páteř a její 

vzpřimovače a povrchové svaly. Při masáži se používá třezalkový olej, který zvyšuje hluboké 
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uvolnění svalů a přispívá k regeneraci meziobratlových plotének. Masáž je prováděna velmi 

pomalými a jemnými hmaty. Někdy se Bowenova masáž provádí ještě před aplikací Dornovy 

metody, aby se uvolnilo napjaté svalstvo. [31] 

Nabízeny jsou další služby - čínská masáž Tuina, baňkování a jiné.  

 

Tuina – tato čínská masáž je jedním ze základních kamenů tradiční čínské medicíny. Vychází 

ze stejných teoretických principů a filosofie jako možná známější akupunktura, ale stimulace 

aktivních bodů se při masáži provádí prsty, dlaní, loktem apod.  

 

Baňkování – někdy také vakuterapie,  je vhodná doplňková metoda klasických masáží. Jedná 

se o metodu starou několik tisíc let, pocházející zřejmě ze staré Číny. Baňkování dokáže 

odstranit bolesti páteře a pohybového aparátu a také příznivě ovlivňuje funkci vnitřních 

orgánů. Spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku. Vzduch v baňce se před 

aplikací zahřeje a vytvoří se v něm podtlak. Baňka se pak přisaje na kůži, kterou podtlak 

vtáhne dovnitř. Pokožka se prudce prokrví a zčervená. Tato metoda je však naprosto 

bezbolestivá, je pociťováno pouze lehké pnutí, jakoby táhnutí kůže. 

 

Obr. 3.7 Masáž 

 

Zdroj: [24]  

 

Mezi další služby, které B-Fit nabízí patří: [24] 

 

• Solárium  

• Kyslíkový bar - přístroj, který umožňuje inhalaci až 90 % kyslíku obohaceného o 

záporné ionty, usnadňuje regeneraci organismu po tréninku, práci nebo náročném dni. 

• Diagnostika těla, která probíhá prostřednictvím přístroje In Body. Umožňuje zjistit 

detailní složení lidského těla, poměr tuků, svalů, vody v těle a další zajímavé 

informace o skladbě těla. 

• Široký sortiment na baru ve formě müsli tyčinek, iontových nápojů apod. 
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• Bezdrátové připojení k internetu (WiFi) 

 

Obr. 3.8 Další služby 

                       

 

Zdroj: [24] 

 

3.3.3 Cenová úroveň 

 

B-Fit nabízí jednorázové vstupné, permanentku a různé cvičební programy, které jsou 

sestaveny tak, aby vyhovovaly potřebám klientů.   

Jednorázové vstupné činí 149,- Kč na 2 hodiny. Permanentka na 5 vstupů stojí 495,- Kč, cena 

jednoho vstupu tedy vychází na 99,- Kč. Možnost zakoupení této permanentky je možné 

pouze 3krát ročně, protože vedení posilovny preferuje nabídku cvičebních programů. 

Permanentka je určena především lidem, kteří jsou ve městě jen omezenou dobu, například 

z pracovních důvodů, a chtějí využívat služby fitcentra. Cvičební program je založen na roční 

smlouvě mezi fitness centrem a klientem. Podpisem smlouvy se klient stává členem klubu   

B-Fit. Členství v klubu B-Fit, tedy využívání cvičebního programu, zajišťuje neomezený 

počet vstupů. Cena se odvíjí podle typu daného programu. 

Zvýhodněné programy jsou například program pro studenty, seniory, víkendový program a 

další (viz tabulka 3.1). 
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Tab. 3.1 Ceník cvičebních programů 

Název programu Časové omezení Cena 

Program pro studenty Do 17:00 + so, ne neomezeně 490,- Kč za měsíc 

Program pro důchodce Do 14:00 + so, ne neomezeně 390,- Kč za měsíc 

Zvýhodněný program I. Do 17:00 790,- Kč za měsíc 

Zvýhodněný program II. neomezeně 990,- Kč za měsíc 

Víkendový program Pá + so + ne neomezeně 390,- Kč za měsíc 

Partnerský pr. = pro 2 osoby neomezeně 1490,- Kč za měsíc 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

B-Fit nabízí i další programy šité na míru, které jsou určeny např. sportovním klubům, 

profesionálním sportovcům,  firmám a jejich zaměstnancům. Vše záleží na individuální 

domluvě s majiteli. 

 

Jediný program, který není podmíněn roční smlouvou je tzv. hubnoucí program. Doba trvání 

je 3 měsíce a kromě neomezeného vstupu zahrnuje navíc 4 lekce s profesionálním trenérem 

fitness, 2x diagnostiku těla na přístroji In Body, 1x využití sauny, masáže  a whirpool. Cena 

programu je 3000,-Kč. 

 

3.3.4 Místo 

 

Fitness centrum B-Fit se nachází v blízkosti Místeckého náměstí. Dostupnost městskou 

hromadnou dopravou je velice dobrá. Autobusová zastávka se nachází zhruba 100m od 

posilovny. Před budovou je k dispozici neplacené parkoviště pro 150 aut. Nejsou zde však 

vyhrazena místa pro návštěvníky fitcentra B-Fit. Dopoledne a v brzkých odpoledních 

hodinách bývá parkoviště často plné. V těsné blízkosti fitcentra je rovněž placené parkoviště 

s dostatečnou kapacitou.  

 

3.3.5 Marketingová komunikace 

 

Komunikace se zákazníkem a propagace jsou velmi důležité, neboť se jedná o nedávno 

otevřené fitness centrum. Nejdůležitějším prvkem komunikace je reklama. 
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B-Fit využívá její různé formy např. reklama v rádiu Kiss Morava, které patří 

k nejposlouchanějším rádiím na Severní Moravě nebo reklama v tištěné podobě. Zde se jedná  

o reklamní plakáty umístěné na sloupech a informačních tabulích ve městě a o letáky 

umístěné v kadeřnictvích, obchodech se sportovním vybavením a hypermarketech. B-Fit 

oslovuje pravidelně nové klienty  v místních novinách a časopisech - Frýdecko-místecká 

Sedmička, Program a Noviny zastupitelstva. Všechny tyto tiskoviny jsou volně k odběru na 

veřejných místech, některé jsou vhazovány do poštovních schránek. Další důležitou formou 

komunikace s veřejností jsou internetové stránky http://www.b-fitness.cz. Na těchto stránkách 

jsou k dispozici veškeré informace o fitness centru B-Fit a zde připravovaných akcích. K 

proniknutí do povědomí lidí, zvláště pak mladší generace, využívá internetovou sociální síť 

facebook.  

K získání  nových klientů pořádá B-Fit takzvané „opening akce“. Při této příležitosti mají lidé  

možnost si posilovnu nezávazně prohlédnout a zacvičit si. Vstup je zdarma.  

 

3.3.6 Lidé 

 

Majitelem  je rodina Hájkova. Rodiče Vladimír a Jitka Hájkovi a se svým dětmi Ivanou a 

Michalem.  

Zaměstnanci 

Firma má 7 stalých zaměstnanců: dvě vedoucí směny, čtyři recepční/trenérky a jednoho 

profesionálního fitness trenér s mezinárodní licencí. Všichni mají smlouvu na dobu neurčitou.  

Tři pracují na plný úvazek, tři na dohodu o provedení práce a jeden na živnostenský list. 

Fitness centrum zaměstnává také externí zaměstnance: účetní, maséra a uklizečku. 
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Diagram 3.1 Organizační struktura 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Funkce jednotlivých členů: 

Statutární zástupce – Michal Hájek (jeden z majitelů) – má na starosti finanční záležitosti, 

komunikaci s  účetní, platby, je iniciátorem  novinek, vedoucích k neustálému zkvalitňování 

nabízených služeb. 

 

Vedoucí směny – Mgr. Tereza Droppová, Bc. Dita Kresaňová – každá z nich zodpovídá za 2 

zaměstnance. Jejich úkolem je dohled nad ostatními pracovníky, jednání s klienty, 

seznamování s programy, aplikace myšlenek, příprava letáků, mají na starosti pokladnu, 

rozdělují směny, zajišťují dostatečné zásoby jídla, pití a výživových doplňků na baru. 
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Recepční, instruktorky – absolventky vysoké školy se zaměřením na tělesnou výchovu,  

schopné poradit klientům v oblasti posilování a výživy. Mají licenci pro vedení cvičení na 

přístroji Power Plate. Jejich dalším úkolem je úvodní komunikace s klienty, obsluha na baru a 

kontrola čistoty v prostorách fitness. 

 

3.3.7 Materiální prostředí 

 

Fitness centrum se nachází v přízemí multifunkční budovy ve Frýdku-Místku. Kromě něj se 

v budově nachází kadeřnictví, kosmetický salón, realitní agentura a různé kanceláře.  

Vchod do fitness centra je za hlavními dveřmi vpravo. Na dveřích je velký plakát 

s cvičebními stroji, provozní doba a logo posilovny. Od vstupních dveří k baru je linoleum 

pro snadný úklid, na cvičební ploše koberec a speciální podložky pod činky. Fitness centrum 

je laděno do červenošedých barev. V  prostoru  jsou umístěny dvě plazmové televize naladěné 

většinou na hudební nebo sportovní kanály. Příjemná teplota je  v zimním obdobím zajištěna 

ústředním topením, v letním období klimatizací. 

Na baru mají návštěvníci možnost si zakoupit občerstvení. Jedná se o různé druhy nápojů, 

müsli tyčinek a sportovní výživové doplňky. Je zde možnost si  objednat snídani jako 

například müsli s mlékem nebo tousty se šunkou a sýrem. Zaměstnanci jsou oblečeni do 

bílých polokošil s logem B-Fit. Po příchodu každý návštěvník obdrží spolu s klíčkem od 

skříňky ručník s logem B-Fit.  

Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami, lavičkami, sociálním zařízením, zrcadlem a 

fénem. Posilovna je vybavena 9 kardio stroji a 32 posilovacími stroji. Dále jsou k dispozici 

posilovací stroj Power Plate, bosu, 2 gymnastické míče a 4 overbaly. 

 

3.3.8 Procesy 

 

Otevírací doba 

Fitness centrum B-Fit má otevírací dobu každý pracovní den od 6:00 do 21:00. O víkendu je 

otevírací doba zkrácena od 08:00 do 21:00. Změny v otevírací době se objevují v průběhu 

svátků (Vánoce, Velikonoce a jiné).  
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Kontakt se zákazníkem 

Po příchodu zákazníka do fitness centra ho personál seznámí s nabízenými službami, ukáže 

mu vybavení posilovny, welness zónu, šatnu a sociální zařízení. Je obeznámen s ceníkem a 

podmínkami pro členství v klubu B-Fit.V případě, že se klient rozhodne využít služeb  

posilovny obdrží klíček od skříňky a ručník s logem fitness. Kvalifikovaný personál u baru je 

připraven kdykoliv klientovi poradit či pomoci s nastavením stroje, správným provedením 

cviku či jakýmkoliv jiným problémem. Pokud si  klient vybere některou ze služeb welness 

zóny nebo masáží je nutno provést rezervaci - osobně nebo telefonicky.  

Vedení fitness centra uspořádalo již několik úspěšných akcí pro své klienty, kdy 

k nejúspěšnějším patřily Mikulášský bench press, cvičební program nazvaný Novoroční 

předsevzetí nebo Valentýnský balíček. 

 

Mikulášský bench press – účastníci soutěžili ve bench pressu a hodnotila se zvednutá zátěž 

vzhledem k váze těla soutěžícího.  

Novoroční předsevzetí – nový 3měsíční cvičební program 

Valentýnský balíček -  90minut ve welness zóně se šampaňským za zvýhodněnou cenu    

550,-Kč.  

 

Od dubna probíhají bezplatné tréninky pod dohledem trenéra. V sudé týdny probíhají 

v pondělí a úterý, v liché týdny ve středu a čtvrtek vždy od 16:00 do 18:00. V této době  

mohou všichni klienti využít bezplatný dohled nad svým cvičením, požádat o radu nebo 

úpravu svého stávajícího tréninkového plánu.     
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4. Metodika sběru dat 

 

Tato část diplomové práce se zabývá metodikou sběru dat. Metodika se skládá ze dvou 

fází, přípravné a realizační. V přípravné fázi byl definován problém, cíl a plán výzkumu. V 

realizační fázi byl proveden sběr dat a jejich vyhodnocení. 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Definování problému 

Fitness centrum B-Fit působí na trhu krátce, od října 2010. Jeho management měl zájem na 

vypracování analýzy spokojenosti klientů, která by se týkala vybavení, přístupu personálu a 

dalších nabízených služeb. Na základě zhodnocení výsledků této analýzy by byly provedeny 

změny, které by měly vést ke zvýšení spokojenosti návštěvníků.    

 

Stanovení cíle 

Hlavním cílem bude zjištění míry spokojenosti návštěvníků B-Fit a následně po vyhodnocení 

dotazníků navrhnout postupy směřující ke zvýšení jejich spokojenosti.  

 

Plán výzkumu 

Výzkum bude prováděn přímo ve fitcentru B-Fit od poloviny ledna 2011 do konce února 

2011 prostřednictvím dotazníku, který klienti vyplní při návštěvě fitcentra.   

 

Výběrový vzorek 

Respondenty budou pravidelní i náhodní návštěvníci z řad široké veřejnosti a vrcholoví 

sportovci  (volejbalistky, házenkáři, cyklisti, atd.), využívající fitness centrum v rámci fyzické 

přípravy, kteří tvoří základní soubor. Výběr respondentů bude proveden technikou vhodné 

příležitosti. Respondenti, kteří navštívili provozovnu v době leden - únor 2011 měli možnost 

dotazníky vyplnit. Velikost výběrového souboru byla 110 dotazovaných. 

 

Dotazník 

Dotazník obsahuje 15 otázek  (otevřených i uzavřených)  a byl vytvořen v programu MS 

Word 2003. Skládá se ze dvou listů A4 s oboustranným tiskem. Z otevřených otázek obsahuje 

volné otázky a z uzavřených otázek otázky dichotonické ot. i polytomické. (viz. Příloha č. 1)  
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Harmonogram výzkumu 

Výzkum byl realizován od 17. ledna do konce února roku 2011.  

 

V tab. 4.1 je uveden harmonogram jednotlivých činností marketingového výzkumu. Z tabulky 

je patrné, že časově nejnáročnější byl sběr dat.  

 

Tab. 4.1 Harmonogram výzkumu 

Činnost Období 

 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 

Definice problému a cíle x     

Plán výzkumu  x    

Tvorba dotazníku  x    

Pilotáž   x   

Sběr dat (údajů)   x x  

Zpracování a analýza dat      x 

Interpretace výsledků      x 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Rozpočet 

Pro dotazování bude vytištěno 120 kusů dotazníků. Z tohoto počtu bude 10 ks použito pro 

pilotáž. Náklady na oboustranný tisk byly 2,-Kč. Dotazník se skládá ze dvou listů, tzn. cena 

jednoho dotazníku byla 4,-Kč. Do celkových nákladů nejsou započítány náklady obětované 

příležitosti.   

 

Oboustranný tisk…………..2,-Kč  

Náklady na 1 dotazník…….4,-Kč 

Dotazníků…………………120ks, (10ks – pilotáž) 

Celkové náklady…………..480,-Kč 

 

Pilotáž 

Před realizační fázi bude provedena pilotáž, v literatuře uváděna také jako předvýzkum. 

Dotazník bude předložen 10 respondentům pro zjištění srozumitelnosti a správného 

pochopení otázek.  
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4.2 Realizační fáze 

 

Po provedení veškerých přípravných činností bylo přistoupeno k realizační fázi. Tato fáze 

obsahovala sběr dat, jejich kontrolu a vyhodnocení.  

 

Sběr dat 

Sběr dat byl proveden v období leden až únor 2011. Dotazníky byly rozdávány personálem na 

recepci posilovny B-Fit. K vyplnění bylo dodáno 110 dotazníků. Během necelých dvou 

měsíců byly všechny dotazníky vyplněny.  

  

Kontrola dat 

Byla provedena kontrola, zda jsou všechny dotazníky vyplněny správně. U 10 vyplněných 

dotazníků byly zjištěny nedostatky a musely být vyřazeny. Nejčastější chybou bylo 

nevyplnění poslední strany dotazníku se sociodemografickými údaji. 

 

Vyhodnocení výzkumu 

Vyhodnocení údajů bylo provedeno prostřednictvím programu MS Excel 2003. Data byla 

zaznamenána  do datové matice a poté znázorněna v grafické podobě. U některých otázek 

bylo použito třídění druhého stupně podle některých sociodemografických znaků jako 

pohlaví, věk nebo vzdělání.  
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5. Analýza získaných dat a jejich zpracování 

 

V této kapitole jsou vyhodnoceny výsledky marketingového výzkumu, jehož hlavním cílem 

bylo zjistit spokojenost návštěvníků fitness centra B-Fit. V první části jsou vyhodnoceny 

sociodemografické otázky a ve druhé části jsou vyhodnoceny otázky týkající se spokojenosti 

návštěvníků fitcentra. Výsledky jsou uváděny v relativních četnostech, popsány slovně a 

zobrazeny v grafech. Některé otázky jsou také hodnoceny z hlediska třídění druhého stupně. 

Zejména podle pohlaví nebo věku.  

 

5.1 Vyhodnocení sociodemografických údajů 

 

5.1.1 Pohlaví 

 

Ze 100 respondentů vyplnilo dotazník 51% žen a 49% mužů.  

 

Graf 5.1 Pohlaví respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1.2 Věk respondentů 

 

Z hlediska věku bylo nejvíce dotazovaných ze skupiny ,,18 – 29 let“, a to 47%. Druhá 

nejpočetnější skupina byla ,,30 – 39let“, do které spadá 24% dotazovaných. Kategorie  ,,13 – 

17let“ (15%) a ,,40 – 49let“ (10%). Nejméně zastoupeny byly skupiny ,,50 – 59let“ s 3% 

dotazovaných a skupina ,,60 a více“ pouze 1%. 

 

Graf 5.2 Věk respondentů 

15%

47%

24%

10%

3%
1%

0

10

20

30

40

50

Počet 

respondentů v 

%

10
-1

7 l
et

18
-2

9 l
et

30
-3

9 l
et

40
-4

9 l
et

50
-5

9 l
et

60
 a 

víc
e

Věk

Počet respondentů

Počet respondentů

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1.3 Povolání respondentů 

 

Z hlediska povolání bylo nejvíce respondentů v zaměstnaneckém vztahu (36%). Druhou 

nejpočetnější skupinou byli studenti, do které spadalo 20% dotazovaných. Ostatní skupiny 

byly procentuálně méně zastoupeny. ,,Podnikatel/ka“ 16%, ,,manager/ka“ 9%. Do kategorie 

,,Ostatní“ spadalo 8% dotazovaných.  
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Graf 5.3 Povolání respondentů 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2 Vyhodnocení hlavních otázek 

 

5.2.1 Otázka číslo 1: Jak často navštěvujete B-Fit 

 

Ukázalo se, že četnost návštěv je závislá na mnoha faktorech. Nejdůležitější z nich jsou 

vytyčené cíle, věk a zdravotní stav respondentů. Z odpovědí vyplývá, že 46% respondentů 

navštěvuje fitcentrum 3 – 4x týdně, 25% respondentů 1 – 2x týdně a 21% příležitostně. Více 

než 4x týdně navštěvuje fitness centrum 8% dotazovaných. 
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Graf 5.4 Četnost návštěv fitness centra B-Fit 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Četnost návštěv se liší podle pohlaví. Příležitostně navštěvuje posilovnu 24% mužů a 18% 

žen. 56% mužů (nejpočetnější skupina) navštěvuje fitness centrum 3-4x týdně. Žen cvičících 

3-4x týdně bylo méně (37%). 1 – 2x týdně cvičí 37% dotazovaných žen a 12% mužů. 

Návštěvnost více než 4x týdně byla u obou pohlaví shodná 8%.  

 

Graf 5.5 Četnost návštěv – muži                      Graf 5.6 Četnost návštěv - ženy 
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Zdroj: Vlastní zpracování                                    Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.2 Otázka číslo 2: Jaké další služby využíváte v B-Fit? 

 

Fitness centrum nabízí kromě klasických posilovacích strojů možnost cvičení na přístroji 

Power Plate, který nebývá součástí všech fitness center. Dále  je zde možnost využít služby 

jako welness zóna, solárium a masáže. 42% dotazovaných nevyužívá žádnou z těchto služeb. 

14% využívá možnost cvičení na Power Plate, 19% saunu a výřivku, 14% masáže a11% 

solárium.    

 

Graf 5.7 Využívání dalších služeb 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Využívání dalších služeb je ovlivněno pohlavím. Podle předpokladu muži téměř nevyužívají 

posilovacího přístroje Power Plate (2%),  na rozdíl od žen (26%). Solárium využívá 9% mužů 

a 12% žen. Welness zóny a masáží využívá větší procento mužů (41%), oproti ženám (27 %).  
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Graf 5.8 Další služby – muži                    Graf 5.9 Další služby - ženy 
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Zdroj: Vlastní zpracování                                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.3 Otázka číslo 3: Využíváte služeb i jiných fitness center? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 29% respondentů kladně a 71% záporně. Důvodů, proč  

respondenti využívají i jiných fitness center může být několik, například nižší cena vstupu, 

lepší dostupnost nebo vyšší kvalita, což bylo obsahem následující otázky.  

 

Graf 5.10 Využití konkurence 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 



47  

5.2.4 Otázka číslo 4: Důvody využití konkurence 

 

Z odpovědí vyplývá, že 55% respondentů využívá služeb jiných fitcenter z důvodu lepší 

dostupnosti (menší vzdálenost, parkovací možnosti). 31% uvedlo jako důvod nižší cenu. 

Odpověď ,,z jiných důvodů“ zvolilo 14% respondentů. Mezi tyto důvody patří většinou 

preferování i jiných druhů sportů, které B-Fit nenabízí.  

 

Graf 5.11 Důvody využití konkurence 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.5 Otázka číslo 5: Jste členem klubu B-Fit? 

 

Členem klubu B-Fit je klient , který má podepsanou členskou smlouvu s fitcentrem B-Fit a  

využívá cvičebních programů (viz kapitola 3.3). 65% dotazovaných jsou členy klubu B-Fit a 

35% ne.  
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Graf 5.12 Členství  
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Zdroj.: Vlastní zpracování 

 

5.2.6 Otázka číslo 6: Jste spokojeni s otevírací dobou? 

 

Na tuto otázku byly převážně kladné odpovědi. Celých 96% dotazovaných je spokojeno 

s otevírací dobou a pouze 4% nikoliv. 

 

Graf 5.13 Spokojenost s otevírací dobou 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.7 Otázka číslo 7: Hodnocení spokojenosti s B-Fit, cvičením a přístroji. 

 

V této otázce respondenti hodnotili známkami od 1 do 5 (1 = nejlepší a 5 = nejhorší)  

spokojenost s velikostí plochy vyhrazené pro cvičení, počtem a kvalitou posilovacích a kardio 

strojů a prostorovým uspořádáním fitness centra.  

 

Velikost plochy pro cvičení 58% respondentů hodnotilo známkou 1, 34% známkou 2, 7% 

známkou 3 a 1% známkou 4. Průměrná známka za spokojenost s velikostí plochy pro cvičení 

je 1,47. 

S velikostí prostoru pro cvičení byli muži i ženy spokojeni stejně, hodnotili v průměru shodně 

známkou 1,51. 

Počet posilovacích přístrojů hodnotílo 74% dotazovaných známkou 1, 21% známkou 2, 3% 

známkou 3, 1% známkou 4 a 1% známkou 5. Respondenti hodnotili počet posilovacích strojů 

průměrnou známkou 1,34.  

Muži hodnotili průměrnou známkou 1,41 a ženy 1,27. Spokojenost s počtem posilovacích 

strojů je odlišné. Muži jsou na počet strojů náročnější.   

Kvalita posilovacích přístrojů byla ohodnocena velice dobře především proto, že se jedná o 

nové stroje. 86% respondentů hodnotilo kvalitu známkou 1 a 13% známkou 2. Průměrná 

známka je 1,17.  

Z pohledu mužů byla průměrná známka 1,18 a z pohledu žen 1,09. 

Počet kardio strojů byl ohodnocen známkou 1 od 31% respondentů a známkou 2 od 45% 

dotazovaných. 19% hodnotilo známkou 3 a 4% známkou 4. Průměrná známka spokojenosti 

s počtem kardio strojů je 1,99. 

Zde hodnotily ženy počet strojů hůře, známkou 2,08 a muži známkou 1,09. Příčinou může být 

větší využití těchto strojů ženami. 

Počet činek a závaží byl hodnocen následovně: 67% známkou 1, 27% známkou 2, 3% 

známkou 3 a 3% známkou 4. Průměrná známka je 1,42. 

Průměrná známka hodnocení počtu činek a závaží od mužů je 1,47 a od žen 1,37.  

Vhodné uspořádání respondenti známkovali: 59% známkou 1, 29 % známkou 2, 9% 

známkou 3, 2% známkou 4 a 1% známkou 5. V průměru bylo vhodné uspořádání ohodnoceno 

známkou 1,57. 

Uspořádání hodnotili muži i ženy v průměru přibližně stejně známkou 1,59 muži a 1,55 ženy. 
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Graf 5.14 Hodnocení spokojenosti s cvičením a přístroji 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.8 Otázka číslo 8: Hodnocení personálu B-Fit v pozicích instruktorů a obsluhy u baru  

 

Péče a přístup personálu u baru byl ohodnocen respondenty následovně: 82 % hodnotilo 

známkou 1, 14% známkou 2 a 4% známkou 3. Průměrná známka je 1,22. 

Péče a přístup instruktorů hodnotili dotazovaní takto: 82% známkou 1, 16% známkou 2, 

1% známkou 3 a 1% známkou 4. Průměrná známka je 1,21. 

 

5.2.9 Otázka číslo 9: Hodnocení v oblasti ceny a čistoty 

 

Čistota strojů byla ohodnocena 85% respondenty známkou 1, 11% známkou 2, 3% 

známkou 3 a 1% známkou 4. Průměrná známka hodnocení čistoty strojů je 1,20. 

Čistota šaten, wc a sprch byla hodnocena 73% známkou 1, 25% známkou 2 a 2% známkou 

3. V průměru vychází spokojenost s čistotou šaten , wc a sprch na 1,29. 

Audio ozvučení bylo hodnoceno 84% respondenty známkou 1, 13% známkou 2, 2% 

známkou 3 a 1% známkou. Průměrná známka je 1,20 

Spokojenost s cenou doplňků a nápojů byla hodnocena  29% známkou 1, 27% známkou 2, 

27% známkou 3, 14% známkou 4 a 3% známkou 5. Průměrná známka je 2,35. 
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Graf 5.15 Hodnocení v oblasti ceny a čistoty 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.10 Otázka číslo 10: Cena vstupu a cvičebních programů 

 

Z odpovědí vyplývá, že 38% dotazovaných považuje cenu za příliš vysokou a 62% shledává 

cenu přiměřenou a odpovídající kvalitě nabízených služeb.  

 

Graf 5.16 Hodnocení ceny vstupu 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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S ohledem na věk shledávají cenu příliš vysokou především respondenti z věkových skupin 

,,13 – 17“ a 18 – 29“, (68%), která zahrnuje převážně studenty.   

 

5.2.11 Otázka číslo 11: Ovlivňuje výše ceny četnost návštěv ve fitness centru? 

 

U 61% respondentů cena neovlivňuje četnost návštěv. Je to způsobeno tím, že členové klubu 

B-Fit mají neomezený počet vstupů. U 39% má cena vliv na počet návštěv. Jedná se zejména 

o klienty, kteří využívají jednorázové vstupné. 

  

Graf 5.17 Vliv ceny na četnost návštěv 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.12 Vzkazy pro vedení, majitele a personál  

 

Otázka byla otevřená a respondenti zde mohli napsat své návrhy, připomínky či stížnosti. 

Této možnosti využila jen necelá třetina dotazovaných. Odpovědi byly různé.  

Objevily se zde připomínky k malému počtu cvičebních lavic a stížnosti na nedostatečnou 

informovanost některých členů personálu. Bylo navrhováno zavedení dětského koutku a 

klienti by také uvítali možnost zapůjčení sporttestru na měření srdeční frekvence, především 

při cvičení na kardio strojích. 

V odpovědích se objevily také kladné vzkazy k příjemnému prostředí a personálu.  
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6. Shrnutí a doporučení  

 

Tato část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení výsledků zjištěných dotazníkovým 

šetřením. Na základě jejich vyhodnocení a zpracování jsou  navrženy změny a doporučení, 

které by mohly vést ke zvýšení  spokojenosti návštěvníků vybraného fitness centra B-Fit, 

které zahájilo svůj provoz v říjnu 2010.   

Fitness centrum působí na trhu poměrně krátkou dobu. Vybavení a zařízení je nové, proto je 

spokojenost návštěvníků dle očekávání vysoká a z výsledků dotazníků nevyplynuly zásadní 

nedostatky. Přesto na základě některých připomínek je možné navrhnout postupy k dalšímu 

zvýšení spokojenosti stávajících klientů, získání nových klientů a jejich stabilizaci.  

 

Využívání dalších služeb v nabídce fitness centra. Z odpovědí respondentů je patrné, že 

nejsou dostatečně využívány služby welness zóny, masáží, solária a cvičení na přístroji Power 

Plate. Šetřením bylo zjištěno, že na reklamních letácích je propagována především fitness 

zóna – posilovna. Doporučuji uvádět na reklamních letácích také možnost využití sauny, 

solária či posilovacího přístroje Power Plate. O možnosti cvičení na tomto stroji jsou 

návštěvníci informováni až po příchodu do fitness centra B-Fit osobně. Protože není 

obvyklým cvičebním přístrojem ve fitness centrech, bylo by vhodné samostatnou reklamou 

využít ještě stále velký zájem veřejnosti, především žen, o tento novější typ posilování.  

 

Návštěvnost konkurence - dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 71% klientů 

nenavštěvuje jiné fitness centrum. Pozitivní informací pro majitele je, že pokud se lidé 

rozhodnou pro návštěvu  konkurenčního fitness centra, není to z důvodu kvalitnější nabídky 

služeb, ale z důvodů např. lepší dostupnosti. Vzdálenost ovlivnit nelze, ale doporučovala 

bych vyhradit několik parkovacích míst pro návštěvníky na parkovišti před budovou, v níž je 

fitness centrum situováno.  

 

Počet kardio strojů – především z odpovědí žen je patrný zájem o zvýšení počtu těchto 

strojů. Tyto stroje jsou využívány jak v úvodní části tréninku k zahřátí svalů, tak v závěrečné 

části k jejich uvolnění. Zároveň slouží jako výborný pomocník redukce hmotnosti (aerobnímu 

tréninku). Délka jejich obsazenosti se tím zvyšuje min. 30 minut na jednoho klienta. 

Doporučovala bych větší počet a variabilitu kardio strojů. Řešení tohoto doporučení je 
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finančně náročnější. Cena běhacích pásů se pohybuje od 8 000.-Kč až do 100 000.-Kč. 

Spinningové kolo je možné pořídit od 4 000.-Kč. Záleží na typu stroje  a množství funkcí.   

 

Personál - respondenti hodnotili přístup personálu kladně. Více než 80% jej ohodnotilo 

známkou 1. V otevřené otázce se objevila stížnost na nedostatečnou informovanost některých 

členů personálu v určitých otázkách. Tato skutečnost nepůsobí na klienty věrohodně.  

Doporučuji proto provádět průběžné kontroly zaměstnanců a zajišťovat školení o produktech 

a novinkách ve fitness. Majitelé by měli neustále motivovat personál v jejich práci.   

 

V dotazníku se objevil návrh na možnost zapůjčení sporttesterů. Sledování srdeční frekvence 

je při aerobním tréninkovém zatížení (kardio stroje) velice důležité. Doporučuji nákup 

sporttesterů, které by si návštěvníci mohli vypůjčit na recepci. Nákup těchto přístrojů 

nepředstavuje příliš velkou investici. Cena jednoho zařízení se pohybuje od 700,-Kč, podle 

množství funkcí. Je vhodné zajistit, aby personál uměl poradit klientům s obsluhou těchto 

přístrojů. 

 

Mezi dalšími návrhy se objevilo zřízení dětského koutku se službou hlídání dětí.  

 

Z hlediska prevence bolesti zad a zapojování hlubokého stabilizačního systému bych 

doporučovala zakoupení různých typů balančních pomůcek (bosu, fitbally, flexi bary, 

overbally, atd.).  

 

Jako závěrečné doporučení navrhuji sledování nabídky trhu v oblasti fitness a na základě 

účinnosti a zdravotní spolehlivosti jejich postupné pořizování do vybavení fitness centra. 
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7. Závěr  

 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy spokojenosti návštěvníků fitness centra B-Fit, 

její vyhodnocení a následné doporučení, které by vedly ke zvýšení spokojenosti jejich klientů. 

Cíl stanovený v úvodu této práce byl splněn.  

  

V teoretické části práce je charakterizována definice pojmu služba, její klasifikace, vlastnosti 

a marketingový mix služeb. Popisuje osobnost zákazníka, jeho spokojenost a rozhodování.  

 

Praktická část obsahuje plán přípravné a realizační fáze výzkumu a následné provedení 

marketingového šetření, při kterém byla využita metoda písemného dotazování. Dotazník byl 

sestaven na zjištění celkové spokojenosti s nabízenými službami a byl vyplněn návštěvníky 

fitness centra B-Fit. Výsledky výzkumu jsou vyhodnoceny slovně i graficky v kapitole 5. Na 

základě zpracování odpovědí dotazníků jsou v kapitole 6 uvedeny návrhy a doporučení, které 

by spokojenost návštěvníků fitness centra zvýšily.  

 

Fitness centrum B-Fit působí na trhu poměrně krátkou dobu, proto celková spokojenost se 

službami byla vysoká. Návrhů a doporučení není z tohoto důvodu mnoho, ale jsem 

přesvědčena, že by mohly být přínosem pro zkvalitnění služeb i vybavení, přispěly ke 

stabilizaci stávajících členů a získaly klienty nové.   

 

Zajímavým zjištěním bylo, že fitness centrum je navštěvováno přibližně stejným procentem 

mužů i žen. V nedávné době bývalo posilování dominantou mužů, v současné době však 

mnoho žen davá přednost individuálnímu posilovacímu tréninku před skupinovým  cvičením. 

 

Celkově hodnotili respondenti fitness centrum kladně. Nejvyšší spokojenost byla s otevírací 

dobou, s kvalitou posilovacích i kardio strojů, s personálem, čistotou i audio ozvučením. Nižší 

spokojenost respondentů byla s počtem kardio strojů a cenou občerstvení a výživových 

doplňků.  

 

Myslím si, že bude-li vedení fitness centra zajišťovat a dále rozšiřovat nabídku kvalitních 

služeb, dbát na další vzdělávání personálu a udržovat vysokou úroveň stávajících služeb, bude 

i v dalších letech vyhledávaným místem pro zájemce o fitness a welness v této lokalitě.    
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