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1 Úvod 

Dnešní uspěchaná a přemodernizovaná doba s sebou nese mnohá úskalí a starosti. 

Kaţdým dnem je na člověka kladeno mnoho nároků a povinností, mnohdy v časech, které se 

dají povaţovat téměř za nereálné. Především se tak děje v zaměstnání. Tím ovšem den 

nekončí, doma nás čekají děti, domácí povinnosti a mnoho dalších vyčerpávajících aktivit. 

Tento nezdravý trend je pro lidský organismus velice zatěţující a nezdravý. Působí psychický 

nátlak a především stres. Všeobecně je známo ţe stres působí na organismus velmi škodlivě, 

vede k únavě, pocitu vyhořelosti a duševní nepohodě. Je tedy nutné, abychom se naučili 

z tohoto hektického světa utéct, zavřít za ním bránu a nechat organismus si kvalitně 

odpočinout, nejlépe kaţdý den. Jednou z bran, za kterou se můţeme zavřít je Fitness.  

Fitness přispívá ke zdravému ţivotnímu stylu největší měrou, vţdy je velmi důleţité 

zdravě jíst a dodrţovat určitou ţivotosprávu, bez pohybu je to ovšem jen poloviční boj. 

Fitness odbourává stres, zlepšuje pohybové ústrojí, napomáhá fyzické kondici a udrţuje 

zdravá těla bez tuků. S těmito faktory velice úzce souvisí právě psychická kondice, důleţitá 

část našeho zdraví především pro spokojenost a pohodu v kaţdodenním ţivotě. Je však 

mnoho způsobů jak fitness vyuţít. Někdo si zajde zacvičit jen tak pro radost třeba 2x týdně, 

aby se zbavil právě tíhy kaţdodenního ţivota. Jsou však tací, jiţ chodí cvičit pravidelně, 

dodrţují ţivotosprávu a jídelníček a snaţí se dosáhnout svého vysněného cíle, ať uţ se jedná o 

váhový limit, pěknou postavu či ověření své pevné vůle.  Cvičit mohou chodit jak muţi, tak 

ţeny, jak dospělí, tak děti či senioři. Ať uţ jsou příliš hubení, mají těţkou nadváhu či jsou 

nějak pohybově omezeni, vţdy si kaţdý můţe vybrat to pravé a vhodné pro sebe. 

Já osobně jsem objevila svět fitness před dvěma lety, a od té doby patří mezi mé hlavní 

záliby. Navštěvuji sportovní klub Fitpoint ve Frýdku-Místku a ovlivnilo mne to natolik, ţe 

jsem si jej vybrala pro svou bakalářskou práci. Konkrétně se budu zabývat cenami a 

cenovými poměry ve Fitpointu. Volbu této problematiky usměrňuje především fakt, ţe jako 

studentka bez pravidelného příjmu financí vynakládám převáţnou část svých úspor právě zde.  

Fitness je momentálně sluţba opravdu chtěná a ţádaná. Děláme to proto, abychom byli 

vnitřně spokojeni. S tím souvisí nejen to, jak kvalitní sluţbu si vybereme, ale i s tím kolik 

financí jí obětujeme. Spokojeností a sluţbou se budu zabývat v první části nazvané teoretická 

východiska. Větší část budu i věnovat ceně, jeţ je součástí marketingového mixu sluţeb. 
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Následně charakterizuju sportovní klub fitpoint, filozofii společnosti, nabízené sluţby, 

vypracuji SWOT analýzu společnosti a zaměřím se na makro a mikroekonomické prostředí 

společnosti. 

Další část bude orientována na marketingový výzkum, který hodnotí spokojenost 

zákazníků s cenami ve Fitpointu, a jeho základní postupy. Po definování problému, kterým se 

budeme ve výzkumu zabývat, určím cíl a sestavím dotazník, provedu kontrolu. Po ověření 

správnosti dotazníku odstartuju marketingový výzkum, z něhoţ získám primární data, která 

budou následně vyhodnocena a zpracována. Závěrem práce pak bude analýza dat, prezentace 

výsledků a aplikace těchto výsledků do praxe společně s doporučením managementu 

sportovního klubu. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s cenami ve sportovním 

klubu Fitpoint. 
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2 Teoretická východiska spokojenosti zákazníků s cenami 

Má bakalářská práce se týká především marketingu sluţeb a zkoumání spokojenosti 

zákazníka s cenami. Proto popíšu sluţby, jejich základní charakteristiku a vlastnosti. Také se 

budu věnovat marketingovému mixu, který na oblast sluţeb aplikuji. V marketingovém mixu 

budu klást největší důraz na ceny, které se týkají tématu mé bakalářské práce. Pozornost budu 

věnovat i spokojenosti, jejího významu, výzkumu spokojenosti, významu tohoto výzkumu a 

měření spokojenosti.   

Sluţby znamenají nenahraditelnou a rozvíjející se oblast hospodářství všech evropských 

zemí. Od počátků evropské integrace sluţby začaly být součástí běţného trţního 

hospodářství. Oproti přístupům a teoriím Adama Smithe, který popsal sluţby jako statky, 

které neprodukují ţádnou hodnotu a Karla Marxe, který se s jeho názory ztotoţňoval. Sluţby 

se proto staly opomíjenou součástí tehdejší ekonomiky. V nynější době sluţby jako 

samostatný sektor představují bezmála 70 % evropského hospodářství.  Důleţitou součástí pro 

dosaţení vnitřního trhu je především volné poskytování sluţeb. Prvním impulsem byla snaha 

odstranit překáţky bránící rozvoji vnitřního trhu sluţeb. [6,13] 

2.1 Služba 

„Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, které může jedna strana nabídnout druhé 

straně. Služba je svou podstatou nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Poskytování 

služeb může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“
1
 

Marketing sluţeb je proces zabývající se získávání poţadavků zákazníků, jejich 

předvídáním, vnímáním, porozuměním a uspokojováním. Vychází z potřeb a poţadavků trhu 

a je na tuto oblast přímo zaměřen. Marketing sluţeb zahrnuje marketingové zdroje a potřeby 

trhu, které slaďuje. Vyšší ţivotní úrovní a změnami v ţivotním stylu společnosti poptávka po 

sluţbách roste. Proto je kladen na sluţby větší nárok a roste očekávání. [1] 

Sluţbou rozumíme činnost nebo komplex činností a aktivit, jejichţ základní princip jsou 

víceméně nehmotné. Jejich poskytování vyţaduje určitou interakci se zákazníkem nebo jeho 

majetkem. Ne vţdy je výsledkem sluţby hmotný výrobek. [1,6] 

                                                 
1
 KOTLER, P. Marketing management. Přel. V. Dolanský a další. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing , 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6 



4 

 

2.2 Vlastnosti služeb 

Nehmotnost služeb 

Základní podstatou sluţeb je jejich nehmotnost. Největší nejistotu při kupování sluţby 

můţe způsobit nemoţnost si ji předem vyzkoušet a ověřit zda bude sluţba poskytnuta kvalitně 

a podle našich představ. Abychom tuto nevýhodu co nejvíce eliminovali a danou sluţbu mohli 

hodnotit, můţeme posuzovat na základě místa, personálu, vybavení, propagačních materiálů, 

symbolů, ceny a prestiţe. [3] 

Úkolem managementu je zhmotnit nehmotné v co největší kvalitě a působit na veřejnost 

tak, aby získali co největší důvěryhodnost a vytvořit dostatečně silnou záminku k tomu, aby 

přiměla zákazníka si ji vyzkoušet. [3,4] 

Fitpoint nabízí sluţby především nehmotné, avšak během jejího konání můţeme 

pozorovat na svém těle fyzické proměny. Klub by tedy měl zakládat svou pověst hlavně na 

profesionálním a kvalitním poskytnutí sluţeb.  

Neoddělitelnost 

Sluţba je neoddělitelná od nástrojů produkce.  To znamená, ţe zákazník je nedělitelnou 

součástí její produkce. Nemusí však být přítomen po celou dobu poskytování sluţby. 

Přítomnost zákazníka převáţně vyţadují jen veřejné sluţby. Místo konání sluţby musí být 

této sluţbě přizpůsobeno. Pro sluţby je typické, ţe jsou vytvářeny a konzumovány současně. 

Manipulováním s výší ceny lze redukovat nadměrnou poptávku. [4] 

Aby se společnost Fitpoint vyvíjela podle své filozofie, která původně počítala jen 

s omezeným okruhem stálých klientů, musí být cena nastavena na takové výši, aby mohla být 

tato myšlenka vyuţita a zároveň aby lidé měli zájem ji vyzkoušet. Jelikoţ klienti musejí 

osobně navštívit klub, aby mohli realizovat své potřeby, je důleţité, aby právě management 

zařídil takové prostředí a obstaral kvalitu sluţeb na úrovni nejvyšší kvality.   

Proměnlivost 

Není moţné, aby sluţba byla vţdy provedena naprosto stejně. Jelikoţ poskytoval je 

lidská bytost ovlivněna mnoha faktory, jeţ můţe kvalitu nebo kvantitu poskytovaných sluţeb 
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výrazně ovlivnit. Proto je nezbytné, aby správně fungovalo řízení kvality. Nejdůleţitější 

oblastí je investice do lidských zdrojů, jako je výběr a vyškolení personálu na profesionální 

úroveň. Dále sledování spokojenosti zákazníka, coţ je přímý ukazatel moţnosti variability 

sluţby do budoucna. Dle těchto informací můţeme sluţbu do příštího vykonání pozměnit a 

vylepšit. [4] 

Fitpoint by měl zaměstnávat pouze certifikované a plně profesionální trenéry, poradce a 

externí pracovníky. U poskytování sluţeb tohoto typu je to zcela stěţejní poţadavek. 

Pomíjivost 

Sluţby nelze skladovat, obnovovat ani vracet. Pokud byla sluţba jiţ poskytnuta, a 

nestalo se tak podle představ zákazníka nebo dané domluvy, nemůţeme ji reklamovat. Jsou 

však výjimečné případy, kdy můţe náhrada sluţby nastat formou návratu peněz nebo 

vykonáním sluţby jiné, kvalitnější. Neskladovatelnost působí problémy především tam, kde 

poptávka po sluţbách kolísá. Tomuto jevu lze předcházet řadou opaření. [3] 

Dopadem na marketing, je snaha sladit nabídku s poptávkou, tedy udrţovat stav 

producentů v reálně míře kupního potencionálu předpokládaného trhu sluţeb. To vede 

k flexibilitě cen sluţeb. [3] 

V případě Fitpointu se tato vlastnost nevztahuje na vyuţití posilovny a relaxační zóny, 

protoţe jsou dostupné po celou otevírací dobu a záleţí na zákazníkovi, kdy ji vyuţije. Jinak je 

tomu však u společných lekcí s trenérem, stanovených programem jakou jsou spinning a 

cvičební hodiny v aerobním sále. 

2.3 Marketingový mix služeb 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu“. 
2
 

Jednotlivé prvky lze do marketingového mixu zařadit v různé míře i pořadí, podle toho 

na jakou oblast se chceme zaměřit. Slouţí k přínosu zisku organizaci a uspokojení zákazníka. 

                                                 
2
 KOTLER, P. Marketing management. Přel. V. Dolanský a další. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing , 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6 



6 

 

Původně se marketingový mix skládal ze 4 prvků – produktu, ceny, distribuci a marketingové 

komunikaci. Ukázalo se ovšem, ţe pro účinné a úplné vytváření marketingových plánů to 

nestačí. Proto se u sluţeb pouţívají další 3 prvky – procesy, materiální prostředí a lidský 

faktor. [3] 

2.3.1 Produkt 

Produkt chápeme jako veškerou činnost, přinášející uspokojení potřeb zákazníka. Můţe 

jít o hmotný výrobek nebo o nějakou nehmotnou sluţbu. Zcela zásadním kritériem 

definujícím sluţbu je její kvalita. Význam produktů nespočívá v tom, ţe je vlastníme, ale ţe 

nám poskytují sluţbu, kterou si přejeme. Pomocí podpůrných sluţeb a okolí produktu lze, 

zvýšit příliv zákazníků tím, ţe je na sluţbu nalákáme. [3,4] 

Nejdůleţitějším úkolem produktu je jeho obecná prospěšnost nebo uţitečnost, kvůli 

které si spotřebitel produkt kupuje. Poskytovatel produktu nebo sluţby musí produkt 

poskytovat takovým způsobem, aby měl jasnou formu a uspokojil zákazníka podle jeho 

očekávání. Potýkáme se s určitým očekáváním výsledku, který bude produkt nabízet. Ten 

představuje základní přednosti a vlastnosti, které zákazník povaţuje za samozřejmé. Toto 

očekávání lze navíc překonat tím, ţe sluţbu rozšíříme o něco navíc. [3,4] 

V rámci Fitpointu si lidé kupují kvalitní prostředí a nejmodernější vybavení, navíc 

rozšířené o péči osobních trenérů a tím větší šanci dosáhnout chtěného výsledku – redukce 

váhy, zvýšená kondice, nárůst svalové hmoty, relaxace a odpočinek. 

2.3.2 Cena 

„Cena je suma peněz, množství výrobků nebo objem služeb, jež kupující poskytuje 

prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek, nebo za poskytnutí určité služby. Z 

marketingového hlediska informuje cena zákazníka o pozici výrobku na trhu, jeho vztahu ke 

srovnatelným konkurenčním výrobkům a její výše ovlivňuje poptávku.“
3
 

Cena, částka je jeden z nástrojů marketingového mixu, kterou musí zákazníci za 

produkt zaplatit a jako jediný prvek produkuje příjmy. Je to nejpruţnější nástroj 

                                                 
3
 URBÁNEK, Tomáš. Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, 233 s. ISBN 978-

80-87197-17-2. 
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marketingového mixu. Lze ji také pokládat za zdroj informací, protoţe čím méně informací o 

produktu máme, tím více se je snaţíme vyčíst z ceny.  Zajímá nás nejen z  vztahu k nákladům, 

ale k vzhledem k vytváření image a zařazení produktu na celkový trh. Prodejní cena by měla 

být v běţných prodejních podmínkách u běţného zboţí vţdy úměrná obvykle spotřebitelské 

hodnotě. Tedy v takové cenové úrovni, kterou spotřebitelé vnímají v porovnání měřítek „Cena 

versus její uţitná hodnota“. [1,7] 

Cíle a metody cenové tvorby 

Vlastní stanovení cen se přímo odvíjí od vytýčených cílů cenové politiky firmy. Ty 

spolu mohou souviset a navazovat na sebe nebo se také mohou vzájemně vylučovat. Získání 

prestiţe výrobku nebo sluţby na trhu je spojeno s vysokými cenami. Naopak proniknutí na trh 

s vysokou konkurencí, vyţaduje nasazení nízkých cen. Především proto, aby byl výrobek či 

sluţba ve srovnání s konkurenční nabídkou přijatelný. Je tedy nezbytné, aby byly cíle cenové 

politiky smysluplně a jasně definovány. Tomu ovšem musí předcházet důkladně provedená 

marketingová analýza zkoumající jak vnitřní tak vnější prostředí firmy. [15] 

Podle M. Bruhna je rámec pro poţadavky cenové politiky vymezen třemi základními 

oblastmi, do nichţ cíle směřují. Jsou to [15]: 

1. Podnikově orientované cíle – zvýšení ziskovosti a obratu, zvýšení trţního podílu, 

navýšení krycího příspěvku a zisku 

2. Obchodně orientované cíle – kvalitnější propagace výrobků v prodejnách, stanovení 

určité cenové úrovně v rozdílných distribučních sítích 

3. Zákaznicky orientované cíle – ovlivnění zákazníka cenou pomocí vytvoření dojmu 

vysoké kvality nebo naopak zvýšení dostupnosti produktu či sluţby pomocí cen ve 

vztahu ke konkurenci 

Cenová strategie 

Cenová strategie se stává velice sloţitým problémem, se kterým se firma setkává od 

vývoje výrobku přes všechny fáze cyklu jeho trţní ţivotnosti. Neustále se sleduje jeho pozice 

na trhu, charakter tohoto trhu, podmínky konkurenčních nabídek a fáze cyklu ţivotnosti, 

v nichţ se výrobek nachází. Praxe jasně ukazuje, ţe při skutečném postupu tvorby cen 

podniku se nelze řídit obecně platnými postupy. Velký význam proto mají polemická 
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rozhodnutí o ceně, vzniklá na základě předvídání, instinktu a odborného zvaţování vlivů 

různých faktorů, které ovlivňují poptávku. [2] 

Určení strategie cenové politiky 

Cenovou strategii lze chápat jako práci s určitou úrovní ceny za účelem dosaţení 

dlouhodobého popřípadě střednědobého cíle. [2]  

Cena přímo odráţí zvolenou strategii podniku. Jestliţe si podnik zvolí „strategii 

vysokých cen“, předpokládá se, ţe si na trhu získá pozitivní image a výrobky nebo 

poskytované sluţby budou na vysoce kvalitní úrovni. Nákup tohoto zboţí, sluţby, si zákazník 

spojuje s určitou prestiţí. Pokud je tato strategie dobře uplatněna. Mělo by to pro podnik 

znamenat maximalizaci zisku a získání vysokého postavení v kvalitě výrobků. [2] 

Zvolení „strategie středních cen“ by měla pro podnik znamenat dosaţení maximalizace 

obratu díky cenám, které jsou dostupné široké škále zákazníků. [2] 

„Strategie nízkých cen“ je spojována se zboţím a sluţbami niţší kvality. Nízká cena je 

sice pro zákazníka výhodná, podstupuje tím však riziko své moţné spokojenosti. U této 

strategie je cílem podniku maximalizace prodeje prostřednictvím nízkých cen. [2] 

Analýza nákladů a analýza nabídky a poptávky 

Cena do jisté míry zcela ovlivňuje poptávku po produktu a naopak. Aby bylo moţné 

danou strategii skutečně realizovat, je nutné stanovit konkrétní výši ceny určitého výrobku 

nebo sluţby. Následně je třeba sledovat konkurenci, poţadavky zákazníků a náklady a 

posuzovat, zda je cena vysoká, nízká nebo obdobná. Zjistíme tím, zda je to vhodná cesta 

vedoucí k vytyčenému cíli. [2] 

Základní faktory rozhodování podniku o cenách lze rozdělit do dvou základních 

skupin [2]:  

Interní faktory – hlavním interním faktorem určujícím cenová rozhodnutí jsou náklady. 

Proto je základem správné tvorby cen dostatečná analýza nákladů. Jako zdroje informací 

nutné pro tuto analýzu jsou podnikové doklady, udávající informace o velikosti nákladů a 

jejich členění. Získané informace budou vyhodnoceny nákladovými metodami tvorby cen. 
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Externí faktory – mezi tyto faktory patří situační postavení nabídky a poptávky na 

daném trhu. Situace poptávky je dána strukturou, počtem, náročností a poţadavky zákazníků. 

Nabídka je dána konkurencí na daném trhu.  

Volba vhodné metody tvorby cen 

Jsou dány tři základní skupiny metod stanovení ceny [2]: 

Metody tvorby cen orientované na náklady – podle charakteru výroby, oblasti působení 

podnikové činnosti a šíře sortimentu podniku se můţe lišit správnost praktikování 

jednotlivých druhů nákladových metod. 

Metoda tvorby cen orientované na konkurenci – vyuţívají informace o cenových 

poměrech konkurence a určují ve vztahu k ní odlišnost cen. Informace můţeme získat pomocí 

analýzy silných a slabých stránek, které se u konkurence vyskytují. [14] 

Metoda tvorby cen orientované na zákazníka - metody stanovení cen zaměřené na 

kupující se tvoří pomocí informací, poţadavcích a chování zákazníka. Tyto informace lze 

získat anketou, osobním rozhovorem nebo dotazníkem. [14] 

Tyto tři metody pracují s informacemi o nejdůleţitějších trţních subjektech, tedy 

konkurentech a zákaznících. Kaţdá z uvedených metod má své výhody a nevýhody.  

Zajištění cenové kontroly  

Je nutno neustále monitorovat trţní situaci a přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám 

trţního prostředí. Cenová kontrola se vztahuje ke třem směrům [2]:  

1. k obchodním cenám 

2. ke konkurenčním cenám 

3. ke konečným spotřebitelským cenám 

Jakákoliv změna v jednom z těchto směrů můţe mít za následek zásadní změny 

v celkovém procesu stanovení ceny. [2] 



10 

 

2.3.3 Distribuce 

Distribuce souvisí především s umístěním sluţby a s moţností volby případného 

zprostředkovatele konání sluţby. Sluţby jsou více či méně spojeny s pohybem hmotných 

prvků, které společně tvoří součást sluţby. Při rozhodování se o distribuci se jedná především 

o usnadnění přístupů zákazníků ke sluţbě. [3] 

Sternova a El-Ansaryova definice marketingových cest: „Marketingové cesty jsou 

souborem vzájemně závislých organizací, které se podílejí na procesu, který zpřístupňuje 

užívání výrobku nebo služby spotřebitelům.“
4
 

2.3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je jedním slovem propagace. Podnik se snaţí komunikovat 

se spotřebiteli a ovlivnit je tak, aby si propagované výrobky či sluţby koupili. Marketingová 

komunikace je nezbytnou aktivitou téměř kaţdé firmy. Kvůli rozvinuté globalizaci trhu a stálé 

početnější a různorodější nabídky produktů, je stále těţší na konkurenčních trzích uspět. [8] 

Firma musí komunikovat se svými současnými a potencionálními zákazníky, 

zprostředkovateli, dodavateli, odběrateli a s veřejností. Společnosti by měly vhodně rozeznat, 

co, komu a jak často mají říkat. Komunikační mix je sloţen z pěti hlavních nástrojů 

komunikace: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing. 

Společnost si sama určuje, který z uvedených marketingových nástrojů pouţije. Firma by 

měla sladit všechny prvky marketingového mixu, aby byly prováděné v přesně dané 

posloupnosti a tím se vyvarovala závaţných chyb, které by způsobily zcela opačný efekt. 

[4,8] 

2.3.5 Lidský faktor 

Úspěch marketingu sluţeb je zcela jednoznačně zaloţen na výběru, školení, motivaci a 

řízení lidí. Při vytvoření kvalitního prostředí pro zaměstnance, dostatečné motivace a 

celkových podmínek, aby se cítili být pro zaměstnavatele potřební, se i na jejich straně 

vytvoří zájem o přinášení spokojenosti zákazníkům. Zajištění efektivního chování 

                                                 
4
 KOTLER, P. Marketing management. Přel. V. Dolanský a další. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing , 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6 
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zaměstnanců se zcela jistě objeví růstem klientely. Je důleţití si uvědomit, ţe zaměstnanci 

mají v podniku důleţité postavení a kaţdý zde zastává svoji roli, ve které ovlivňuje 

marketingové činnosti i styk se zákazníkem. [7] 

Pro dosaţení úspěchu na vnějším trhu je taktéţ důleţitý vnitřní marketing, zvaný interní 

marketing. Jeho základní snahou je zajistit, aby činnost všech zaměstnanců maximálně 

přispívala ke všem podnikovým marketingovým aktivitám. [7] 

Vzhledem k tomu, ţe zákazník je součástí procesu poskytování sluţeb, ovlivňuje její 

kvalitu i on. Stalo se tak jedním z významných prvků marketingového mixu a mají na něj 

přímý vliv. [3] 

Pro správný chod klubu, je nutné, aby byli zaměstnanci dostatečně vyškoleni a zvládali 

přímý kontakt se zákazníkem. Ve Fitpointu pak lidský faktor tvoří především recepční, barová 

obsluha, trenéři, cvičitelé a management, který se stará o silný vnitřní marketing.  

2.3.6 Procesy 

„Procesy zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, 

pomocí nichž je produkt či služba poskytována zákazníkovi.“
5
 

Nepřetrţitá koordinace marketingu a činností je udávajícím faktorem podnikatelského 

úspěchu ve většině odvětví sluţeb. Zákazníci ve sluţbách velmi často vnímají řízení sluţeb 

jako nedílnou součást produktu a pokud jsou procesy řízeny správně, přiměje zákazníka ke 

koupi a jeho spokojenosti. Hlavním předpokladem pro zlepšení kvality sluţeb je vykonávat 

řízení procesu jako samostatnou činnost. Největší význam řízení procesu je zvlášť patrný ve 

sluţbách, kde produkt nemůţe být skladován. Pokud proces jako takový nefunguje, 

výsledkem nebude nikdy spokojený zákazník. Jestliţe jsou procesy řízeny správně a 

efektivně, podnikatel můţe získat konkurenční výhodu ve srovnání s méně efektivními 

podniky. [7] 

Ve Fitpointu je kvalita řízení procesu na prvním místě. Zákazník by po příchodu měl 

mít pocit, ţe je o něj postaráno (obdrţení klíče od šatní skříňky, ručníku, popřípadě nápoje). 

                                                 
5
 PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 248 s. ISBN 80-

7169-276-X. 
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I během pobytu ve fitcentru je důleţité, aby vše probíhalo tak jak má a zákazník měl neustálý 

pocit, ţe je o něj pečováno (příjemná obsluha na baru, ochotný trenér, dodrţení časového 

harmonogramu). Stejně tak tomu musí být i při odchodu zákazníka, aby měl chuť se příště 

vracet zpět. 

2.3.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je důleţitým předpokladem při poskytování sluţeb. Je nezbytné 

zákazníkovi nabídnout moţnost vyuţití sluţby v příjemném prostředí kvalitně vybavené 

provozovny. Dále je nutno předloţit propagační materiály, které dokáţou vzbudit důvěru. 

Vzhledem k tomu, ţe postoj člověka k poskytovateli sluţby velice záleţí na prvním dojmu, 

musíme prostředí uzpůsobit tak, aby vzniklý dojem byl co nejlepší. Na vhodně zvolenou 

atmosféru navozuje klientova odezva v různých nezáporných podobách. [3,4] 

2.4 Spokojenost zákazníka 

„Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech potěšení nebo zklamání, vyplývajících z 

porovnání spotřebitelské výkonnosti (spotřebitelského užitku) s výkonností očekávanou.“
6
 

Spokojenost zákazníka je moţno vysvětlit jako jeho hodnocení a vnímání situací 

spojených se zakoupením, pořízením a především spotřebou výrobku nebo sluţby. [4] 

Spokojenost zákazníka vychází z teorie protikladu. Zákazník při koupi zboţí nebo 

sluţby očekává jisté parametry a uţitnou hodnotu produktu, tyto stanoviska pak srovnává se 

zkušeností po nákupu. Jestliţe je zkušenost lepší neţ zákazník očekával, je spokojen. Pokud 

nastane situace opačná, je nespokojen.  Dle míry spokojenosti zákazníků lze zpětně posuzovat 

dosaţení jeho očekávání. Pro dosaţení spokojenosti zákazníka je důleţité, aby mu bylo 

umoţněno dostatečné nákupní rozhodování. Pokud mu to není umoţněno v rozsahu jeho 

představ, sniţuje to jeho spokojenost s nákupním procesem. [5] 

                                                 
6
 KOTLER, P. Marketing management. Přel. V. Dolanský a další. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing , 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6 
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2.5 Výzkum spokojenosti zákazníků  

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků je prováděn na základě informací, 

týkajících se spokojenosti zákazníka s našimi produkty či sluţbami. Ne vţdy je spokojenost 

jako taková objektivním ukazatelem, mnohdy se totiţ jedná pouze o pocit zákazníka 

podmíněný mnoha faktory. Těmi mohou být očekávání, zkušenosti, prostředí ale také sama 

osobnost zákazníka. 

Úkolem marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků je zjistit jejich názor 

společnost, firmu. Vnímání společnosti ze strany zákazníka je klíčovou informací pro zlepšení 

potřebných neduhů a nedostatků. Marketingový výzkum se snaţí získat především tyto 

informace: vztah zákazníka k výrobku či sluţbě, kvalitě a ţivotnosti případně účinnosti toho 

výrobku, sluţby a především ceny. Velice důleţité jsou také informace o spokojenosti 

zákazníků s doprovodnými sluţbami. Pokud totiţ zákazník není zcela přesvědčen o tom, zda 

vyuţije právě sluţeb naší firmy, mohou právě doprovodné sluţby změnit jeho názor. Dalším 

důleţitým faktorem je také přístup personálu, především ochota spolupracovat, zdvořilost, 

spolehlivost a profesionalita při řešení nečekaných situací a problémů. Jestliţe si zákazník 

s sebou odnese špatnou zkušenost přičiněnou špatným vystupováním personálu, můţe ho to 

ovlivnit natolik, ţe uţ se znovu nevrátí. [5] 

2.6 Význam výzkumu spokojenosti zákazníků  

Spokojený zákazník je pro firmu stěţejní výsledek jejího působení na trhu. Na prvním 

místě je samozřejmě zisk, bez zákazníků ovšem firma zisku nikdy nedosáhne. Pokud tedy 

firma dosáhne maximální spokojenosti zákazníka, je velký předpoklad nejen to, ţe se vrátí, 

ale zároveň bude nakupovat pravidelně a bude dělat verbální reklamu firmě lidem ve svém 

okolí, tedy potencionálním zákazníkům. V tom spočívá význam výzkumu spokojenosti 

zákazníka. Je známo, ţe spokojený zákazník nakupuje častěji a ve větších objemech.  

Je také velice důleţité udrţovat si jiţ získané zákazníky. Na této myšlence je také 

zaloţeno Paretovo pravidlo 80:20. To znamená, ţe podniku se soustředí pouze na malý okruh 

zákazníků (tedy přibliţně 20 %), kteří ovšem přináší 80 % zisku. Tento přístup s sebou ovšem 

nese velká rizika. Největším z nich je enormní závislost podniku na malém procentu 

zákazníků, kteří přinášejí většinový podíl na zisku. Nastane-li pak situace, ţe zákazník změní 
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dodavatele produktů či poskytovatele sluţeb, můţe to pro podnik znamenat existenční 

problémy. Nadměrným úsilím o tyto zákazníky, můţeme zanedbat péči o potencionální 

zákazníky, kteří se mohou v budoucnu také zařadit mezi klíčové. [5] 

 Zjišťování spokojenosti zákazníka by mělo probíhat dlouhodobě a zejména 

systematicky.  Takto důleţité informace totiţ není moţné získat jednorázovým výzkumem. 

Potřeby a očekávání zákazníků se mění ze dne na den, a to především díky silné konkurenci a 

obrovské medializaci nabídky, téměř ve všech odvětvích podnikání. Na druhou stranu to ale 

můţe způsobit averzi zákazníků k stále širšímu výběru produktů a sluţeb. Tito zákazníci pak 

raději zůstanou u ověřené kvality, na kterou jsou zvyklí. Této skutečnosti je moţno velmi 

dobře vyuţít ve vlastní prospěch, ovšem za předpokladu správně fungujícího stabilního 

systému měření spokojenosti. [4,5,6] 

2.7 Měření spokojenosti zákazníků  

Měření spokojenosti zákazníka je moţno provádět v různých směrech a intenzitách, dle 

toho, jakého odvětví se bude týkat a jak zásadní informace potřebujeme získat. V obchodním 

odvětví bude při výzkumu brán zřetel především na kvalitu fyzického produktu a zkušenosti s 

ním. Rozhodujícími stanovisky v odvětví sluţeb bude zejména jejich kvalita, provedení a 

vztahy s personálem. Jinde je moţno tyto aspekty kombinovat. [5] 

V zásadě lze výzkum provádět dvěma základními způsoby – jednoduchým a sloţitým. 

Jednoduchý spočívá v tom, ţe se zákazníkům poloţí otázky týkající se přímo jeho pocitů, zda 

je spokojený s produktem, sluţbou či nikoliv a proč je tomu právě takto. Tento způsob je 

prakticky uplatnitelný téměř u všech podniků. [5] 

Mnohem efektivnějším a sloţitějším způsobem je stanovení jasných ukazatelů určených 

podle specifikace nabídky. Pomocí těchto ukazatelů docílíme mnohem konkrétnějších a 

zajímavějších výsledků, především v porovnání s jejich vyuţitelnosti pro další praxi. 

Především se projeví rozdíly mezi skutečností a očekáváním. Tyto poznatky se dají vyuţít na 

zlepšení celkových procesů. Princip je tedy zaloţen na měření celkové spokojenosti 

zákazníků. Ta je ovlivněna mnoha dílčími faktory, které musí být měřitelné a jejich význam 

pro zákazníka musí být zřejmý. [5] 
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Ph. Kotler určil čtyři způsoby pro zjišťování míry spokojenosti zákazníka [4]: 

Systém stíţností a návrhů – iniciátory stíţností a návrhů jsou sami zákazníci, jedná se o 

nenáročnou metodu, kdy zákazníci vyjadřují svou nespokojenost nebo přání zápisem do knih 

stíţností a připomínek nebo zavoláním na zákaznickou linku. Cílem je objevit slabiny a 

nedostatky dané firmy. 

Průzkumy spokojenosti zákazníků – měří spokojenost zákazníků s poskytovanou 

sluţbou nebo zakoupeným výrobkem. Informace k tomu potřebné jsou nejčastěji získávány 

dotazováním. Oslovování zákazníků probíhá nejčastěji osobně, telefonicky, písemně nebo 

elektronickou poštou. Hlavním cílem této metody je zjištění příčiny nespokojenosti nebo 

spokojenosti zákazníků. 

Fiktivní nakupování – je obtíţnou metodou, kterou musejí provádět vyškolení 

pracovníci. Ti se vydávají za potenciální zákazníky a simulují zájem o zakoupení produktu. 

Cíleně tak získávají velmi důleţité poznatky o prodeji produktu, chování a profesionalitě 

personálu a doprovodných sluţbách, které s prodejem souvisí. Firma provádějící výzkum tak 

zjistí silné a slabé stránky, jak ve vlastních řadách, tak u konkurence. 

Analýza ztracených zákazníků – z hlediska provedení, finanční a časové náročnosti je 

tato metoda nejobtíţnější a to zejména proto, ţe je zaloţena na zpětném vyhledávání takových 

zákazníků, kteří přešli ke konkurenci nebo přestali dané produkty kupovat. Podstatou metody 

je zjistit příčiny ztráty zákazníků. [4] 
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3 Charakteristika fitcentra  

3.1 Fitcentrum Fitpoint 

Fitpoint je soukromé moderní fitcentrum v centru města Frýdek-Místek. Nachází se 

blízko frýdeckého náměstí v obchodním areálu Inva.  

Sportovní klub nabízí širokou nabídku sportovních aktivit ale i relaxační zónu a to vše 

na vysoké úrovni. Poskytuje bohatou škálu sportovního vyuţití a to pro všechny věkové 

kategorie.  Kaţdý si přijde na své – muţi, ţeny, děti i nastávající maminky. Ve své nabídce 

má klasické druhy pohybu i nejnovější způsob jak trávit čas ve fitnesscentru. Svým klientům 

nabízí např.: aerobik, spinning, kardio zónu, zumbu, pilates a další. Ke zdravému ţivotnímu 

stylu můţete vyuţít i odborných rad trenérů a výţivových poradců.  

Fitpoint se nachází v druhém patře v zadní části Invy. Po vystoupení několika schodů se 

otevírají dveře a přímo za nimi se nachází recepce, která je zároveň barem. Za barem je 

provozována posilovna s nejnovějšími stroji, kardio zóna a dále místnost pro lekce spinningu. 

V poschodí se nachází také dvě šatny pro muţe a ţeny, které jsou vybaveny sprchami a 

skříňkami. Napravo od vchodu je aerobní sál pro ostatní lekce. V zadní části fitcentra se 

nachází relaxační zóna, kde najdeme saunu, whirpool, infrasaunu, parní lázeň a místnost pro 

masáţe.  

„Na recepci si zákazníci mohou vybrat z široké nabídky iontových nápojů, sportovních 

potravinových doplňků a vitamínů, podporujících vaše sportovní nasazení, dále sportovní 

koktejly, iontové nápoje a džusy. K nabídce patří také italská káva značky Gorizana.“
7
 

Provozní doba fitcentra je nepřetrţitá. Aktivisti si tedy mohou přijít zasportovat kaţdý 

den a to uţ od časných hodin. Relaxační zóna je otevřena trošku později, ale masáţe fungují 

na individuální domluvě. Fitcentrum je tedy otevřeno Po – Pá v čase od 6.00 do 21.00 a o 

víkendu a svátcích v čase od 8.00 do 21.00. Relaxační zóna je otevřena od 9.00 do 16.00 a od 

17.00 do 21.00. [9] 

                                                 
7
 http://www.fitpoint.cz/sportovni-sluzby.htm 



17 

 

Obr. 3.1: Logo Fitpoint 

 

Zdroj: [9] 

3.2 Filozofie společnosti  

Sportovní klub Fitpoint nabízí kvalitní sluţby, kombinované s luxusním prostředím a 

špičkovým vybavením. Vyškolení trenéři a instruktoři předávají své zkušenosti klientům, aby 

jim pomohli dosáhnout zlepšení fyzické kondice. Fitcentrum vzniklo společně s myšlenkou 

nabídnout svým klientům tu nejlepší a nejkvalitnější sluţbu přesně podle přání zákazníka. 

Aby tomu tak bylo, nabízí fitcentrum klubové členství, přesně na míru zákazníkovi.  

  Hlavním důvodem, proč je členství nabízeno, je snaha o zachování osobního přístupu 

ke kaţdému členovi. Členství tak kaţdému ze zákazníků umoţňuje neomezený vstup do 

všech prostor klubu s moţnostmi vyuţití všech aktivit, které jsou zde nabízeny. [9] 

„Naším hlavním cílem je Vaše maximální spokojenost a snaha o vytvoření příjemné 

atmosféry tak, aby se pro Vás stal náš klub místem k získávání nových sil a energie.
“8

 

3.3 Přehled poskytovaných služeb fitcentrem Fitpoint 

Fitpoint svým zákazníkům nabízí široké moţnosti sportovního i relaxačního vyuţití. 

Prostory Fitpointu lze rozdělit do 5 základních částí.  

Největší část tvoří posilovna, kde je připraveno mnoho druhů moderních posilovacích 

strojů, činek, několik druhů kol, běţecké trenaţéry, podloţky na cvičení, power plate a mnoho 

doplňků, které zpříjemní pobyt klienta.  

                                                 
8
 http://www.fitpoint.cz/ 
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Další prostory jsou určeny pro hodiny spinningu. Je to malá místnost se stacionárními 

koly určena na skupinové cvičení.  

V dalším sále jsou také skupinová cvičení všeho druhu. Lidé, kteří si zde přijdou 

zasportovat, mohou vyuţít aktivní lekce v rychlejším tempu jako aerobik, bodystyling, 

zumbu, HTB, kruhový trénink nebo lekce pomalejší a protahovací: power joga, joga, pilates, 

chi-toning. 

Další prostor je určen na relaxování a odpočinek. Zde je hojně vyuţívaná sauna, 

infrasauna, parní lázeň, whirlpool, solárium a malá místnost určená pro masáţe.  

Nejnovější a poslední části fitcentra je uzavřené hřiště, ve kterém se provozuje speciální 

sport Ricochet. 

Všechny prostory jsou klimatizovány, kvalitně ozvučeny a posilovna je navíc vybavena 

několika televizory. Cvičení v posilovně je doprovázeno dynamickou hudbou a pobyt 

v relaxační zóně a šatnách zpříjemňuje naopak tichá hudba pouštěna do éteru. 

Ve Fitpointu je také moţnost vyuţít sluţby osobního trenéra. Vybraní odborníci jsou 

připraveni dohlíţet na kvalitu cvičení a jsou připraveni poradit, popřípadě i pomoci. Dále je 

zde nabízena sluţba výţivového poradenství a sportovní diagnostiky pro správné cvičení na 

redukci váhy nebo na růst svalové hmoty. Členové týmu také poskytují na míru vytvořený 

tréninkový plán. 

Na recepci je moţné si zakoupit širokou škálu nápojů, sportovní výţivové doplňky. A 

zapůjčit si ručníky a ţupany do relaxační zóny a měřič tepu na cvičení.  

Časy nabízených sluţeb se během roku mění. Kaţdý měsíc jsou hodiny časově 

upraveny podle přání zákazníků, případně podle hojnosti návštěv. Na recepci mohou klienti 

vyuţít knihu, do které si zaznamenávají poţadavky ohledně termínů a časů lekcí, dle své 

potřeby. 

Po cvičení můţete strávit příjemné chvíle v Irské restauraci, která je součástí komplexu. 
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3.4 Ceny 

Fitpoint se pohybuje na vyšší cenové úrovni, protoţe nabízí kvalitní sluţby 

s nejnovějšími stroji a zařízením. Ale jelikoţ Fitpoint nabízí klubové členství, ceny jsou 

v mnoha případech zvýhodněny. Nabídka je veliká a ceny jsou ovlivněny podle druhu 

zakoupeného zvýhodnění. Zákazníci si mohou koupit pouze permanentku na několik vstupů a 

to do určitého vybraného prostoru buď do aerobikového sálu nebo na spinning a to na 10 nebo 

20 vstupů. Nebo si lze zakoupit členství na měsíc, tři měsíce, půl rok nebo rok. Nabídka cen 

je různá a základní ceny na permanentky se mění podle měsíce a podle akcí, které Fitpoint 

pravidelně nabízí. Ke zvýhodněným členským vstupům jsou pak nabízeny různé výhody nebo 

akce, které centrum svým členům nabízí.  

Členství patří mezi nejvýhodnější formu vyuţívání sluţeb. Členství je rozděleno podle 

šířky spektra nabídky. Klientům je nabízeno základní členství Basic light, Basic, Comfort 

nebo Rodina. Členství si můţete zakoupit jako fyzická osoba nebo právnická osoba. 

Zde jsou uvedeny a rozepsány ceny, společně s nabízenými sluţbami jednotlivých 

členství. 

Tab. 3.1 Klubová členství  

  1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 

Basic light do 16 hod. x 2 970,- x x 

Basic sportovní aktivity  1250,- 3 750,- 7 500,- 12 000,- 

Comfort sport. aktivity + relax 2 300,- 6 720,-  13 140,- 24 840,- 

Rodina 2 dospělí + 1 dítě 2 500,- x x 27 000,- 

Buď zdravý a fit pohyb a výţiva 1 800,- 5 400,- x x 

Zdroj: [9] Upraveno autorem 

Tab. 3.2 Permanentky 

 Cena Platnost 

Skupinové aktivity 10 vstupů 700,- 2 měsíce 

Skupinové aktivity 20 vstupů  1 300,- 3 měsíce 

Spinning 10 vstupů 800,- 2 měsíce 

Spinning 20 vstupů 1 500,- 3 měsíce 

Jumping 10 vstupů 800,- 2 měsíce 

Zdroj: [9] Upraveno autorem 
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Tab. 3.3 Ostatní sluţby 

Jednorázový vstup  150,- 

Relax zóna (sauna + whirpool) 90 minut 150,-* (230,-) 

Relax zóna (sauna + whirpool) PRIVAT 90 minut 1245,- (1380,-) 

Whirpool 30 minut 75,- 

Parní lázeň 90 minut 150,-* (230,-) 

Infrasauna 30 minut 100,- 

Solárium 1 minuta 5,-* 

Richochat 30 minut 150,- 

Osobní trenér  444,- 

Power plate v rámci členství (bez trenéra) neomezeno zdarma 

Power plate – osobní trenér 30 minut 130,- 

Sestavení tréninkového plánu  444,- 

Sestavení jídelníčku  444,- 

Zátěžová diagnostika 30 minut 150,- 

Ceny jsou uvedeny bez slevy dle druhu členství. 

Cena uvedena v závorce platí pro nečleny. 

* Pevná cena, sluţby se nevztahuje ţádná sleva dle druhu členství 

Zdroj: [9] Upraveno autorem 

3.5 Konkurence 

Fitcentrum Fitpoint je sportovní klub ve městě Frýdek-Místek, které má 60 000 

obyvatel. Konkurence se zde určitě nachází ale ne v hojném počtu. Frýdek-Místek tvoří dvě 

části a to Frýdek a Místek. Lze tedy usoudit, ţe lidé, bydlící ve Frýdku, budou dávat přednost 

návštěvám sportovních center právě ve své části města a naopak. 

Fitpoint se nachází ve Frýdku, přímo v jeho centru, coţ je jeho velkou výhodou. Lidé se 

zde dostanou autobusem i autem, ale i pěšky, jelikoţ to není z ţádné části Frýdku příliš 

daleko. Blízko celého komplexu Inva je autobusová zastávka a Fitpoint má vyhraněny i své 

místa na parkování, které se nachází za celým komplexem.  

Konkurence ve Frýdku je téměř nulová. Stejně velké fitcentrum v blízkosti není. 

Nacházejí se zde pouze posilovny, které nejsou tolik vybaveny komplexními stroji ani 
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moţností navštívit relaxační zónu. V okolí je jen několik, asi 6 malých posiloven, které se 

soustředí především na malou skupinu zákazníků, kterým nejde tolik o perfektní sluţby, jako 

spíše o stroje, na kterých naberou svalovou hmotu a nepotřebují pomoc ani spolupráci trenéra. 

Navíc tyhle malé posilovny vyhledává převáţně muţská část obyvatel nebo ţeny, které chtějí 

převáţně jen posilovat. Tyto malé posilovny, jsou často na bázi domovních posiloven, které 

se nacházejí ve sklepech s levnými stroji. Nebo posilovny v klasických centrech, ale opět jen 

se stroji na posilování, bez jiných moţností vyuţití sportu. Chybí zde aerobní sály nebo 

moţnosti pro maminky s dětmi. Proto jsou i ceny vstupů do těchto center levné, avšak za cenu 

niţší nabízené kvality. Klienti také moţná nemají velký zájem o komfort, luxus a příjemné 

prostředí, které Fitpoint nabízí.  

Další konkurence v blízkosti je v druhé části města – Místek. Zde se uţ nachází více 

sportovních center podobných Fitpointu, ale pořád ne na tak stejně kvalitní úrovni. Jedno 

z největších sportovních center je nově vybudovaný fit klub B-fit. Tento klub je největším 

konkurentem, co se týče cen, strojů ale i kvality sluţeb. Fitpoint má spoustu klientů z Místku, 

ale i klientelu z jiných okolních měst a vesnic, kteří zde dojíţdějí. Jestli teda centrum B-fit 

nabídne lepší ceny a sluţby, klienti budou centrum měnit. 

Obr. 3.2 Komplex Inva 

 

Zdroj [9] 

3.6 SWOT analýza fitcentra Fitpoint 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace 

vzhledem k interním i externím firemním podmínkám. [6] 
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Předmětem zkoumání při SWOT analýze je jednak vnitřní analýza podniku, tedy jeho 

silné a slabé stránky a dále vnější analýza, která se snaţí identifikovat příleţitosti a hrozby, 

které mohou přicházet z prostředí mimo podnik. [8] 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 

vyuţívat příleţitosti okolí a snaţit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Tímto 

dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. Předpokladem tohoto úspěchu je dostatek 

kvalitních interních ale i externích informací. [6] 

Silné stránky 

Mezi silné stránky klubu Fitpoint patří především jeho kvalita sluţeb a jejich 

komplexnost. Součástí klubu je také luxusní relaxační zóna. Fitpoint si tímto u svých 

zákazníků vybudoval velice dobré jméno, k čemuţ přispěla i neustálá modernizace zařízení a 

prostorů. Dále mezi silné stránky patří poloha sídla, protoţe klub je umístěn v centru města, 

v malém středisku sluţeb. Zároveň nabízí i velké a dobře umístěné soukromé parkoviště a 

jako jediný sportovní klub ve Frýdku-Místku dětský koutek. Klub se také pyšní navrţenou 

strukturou fitness zařízení pokrývající úplný proces posilování, kvalifikovaným personálem a 

velice dlouhou provozní dobou. Vzhledem k tomu, ţe v době svého vzniku byl klub jediný 

svého druhu v tomto městě, brzo si získal kvalitní klientelu a tím se dostal do širokého 

podvědomí občanů a vybudoval si tak dobrou prestiţ. 

Slabé stránky 

Všechny slabé stránky jsou spojeny s cenami. Poněvadţ má klub Fitpoint ve městě 

obrovskou prestiţ a mentalitou klubu je získat si solidní klientelu na úrovni, jeho cenová 

nabídka vůči populaci s niţším a podprůměrným příjmem je téměř nepřijatelná. Klub nenabízí 

ani moţnost vyuţití studentských slev při zakoupení členství nebo permanentek. Vysoká 

kvalita nabízených sluţeb a snaha personálu o co nejprofesionálnější přístup můţe mnohdy na 

člověka působit aţ snobsky.    

Příležitosti 

K největší příleţitosti ohledně získání další klientely jsou imigranti z Koreje, zastupující 

vysoké posty v nedaleké automobilce Hyundai. Většina z nich bydlí ve Frýdku-Místku a 
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jejich mentalitou je udrţovat fyzické i duševní zdraví. Mnoho z nich si uţ Fitpoint velice 

oblíbila a dá se očekávat nárůst této klientely. Mezi další příleţitosti bychom mohli zařadit 

dnes uţ vyšší zájem o svou fyzickou i psychickou kondici a k tomu právě fitness přispívá. 

Návštěva fitness center je v dnešní době tzv. in a spousta lidí tomuto trendu podléhá. Lidově 

řečeno, čím více lidí začne cvičit, tím více lidí se k nim přidá. K dalším příleţitostem patří 

ekonomická stabilita, prodej doplňkových předmětů, jako jsou sportovní oblečení a stravovací 

doplňky a prezentování se ve světě sportovního dění. 

Hrozby 

Největší hrozbě, které je sportovní klub vystaven, je rostoucí konkurence dalších 

sportovních center a to především těch na stejné úrovni. Letošním rokem se ve městě otevřelo 

nové sportovní centrum, které je svými sluţbami i kvalitou srovnatelné právě Fitpointu. 

Nachází se na druhé straně města, proto je zde hrozba, ţe návštěvníci bydlící v Místku vyuţijí 

právě sluţeb tohoto nového fitcentra. Dále pak stálí návštěvníci Fitpointu můţou chtít 

vyzkoušet nové sluţby. Sportovní centrum také čelí sezónnosti návštěv, coţ můţe eliminovat 

výhodnými cenovými balíčky. Další ale ne tak výraznou hrozbou pak můţe být změna postoje 

ke zdravému ţivotnímu stylu, coţ se ale neočekává, naopak, spíše tato skutečnost sílí. 

3.7 Segmentace trhu 

Firmu ovlivňují téměř všechny vlivy okolního prostředí. Kaţdý prvek ovšem působí 

jinou intenzitou a s jiným načasováním. Obecně jsou známy celospolečenské jevy, působící 

na všechny účastníky trhu, na obrázku 3.6 jsou znázorněny v elipsách. Tyto jevy vytvářejí 

makroprostředí. Navzájem se ovlivňující subjekty v blízkosti firmy jsou nazývány konkrétní 

trh. Na obrázku jsou znázorněny v obdélnících a nesou názvy účastníků tohoto trhu. Vývoj 

trhu a počínání jeho účastníků má přímý vliv na firmu. Výběrem trhu a prostředí, ve kterém 

chcete působit, si vlastně vybíráme, kdo nás bude v budoucnu ovlivňovat ať uţ pozitivně či 

negativně, a také koho svou činností budeme ovlivňovat my. V makroprostředí se nacházejí 

vlivy, jeţ jsou v krátkodobém časovém horizontu velice těţce ovlivnitelné a není moţnost se 

jejich působení vyhnout. [6] 
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Obr. 3.6: Marketingové prostředí firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6] Upraveno autorem 

3.7.1 Makroprostředí 

„Firmy, jejich dodavatelé, tržní zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti a veřejnost 

operují v makroprostředí sil a trendů, které vytvářejí nejen příležitosti, ale i hrozby. Tyto síly 

představují to „nekontrolovatelné“, co musí firma sledovat a na co musí reagovat. V 

ekonomické oblasti působí na zákazníky i na firmy celosvětové síly.“
9
 

Demografické prostředí 

Okres Frýdek-Místek má rozlohu 1208km
2
, na této ploše má své sídlo 67 obcí a 5 měst.  

Ţije zde přes 211 000 obyvatel, z toho přímo ve městě Frýdek-Místek 58 807 obyvatel. Ve 

věkové kategorii od 15 do 65 let, se momentálně nachází 70,1 % z těchto obyvatel. Tento 

interval uvádím proto, ţe lidé v tohoto věku jsou nejpravděpodobnější potencionální 

zákazníci. Společnost Fitpoint navštěvuje mnohem více ţen, neţ muţů a to celých 70 % 

z celkového počtu návštěvníků., to ovšem nijak nenaznačuje, ţe by ţen ţilo v našem kraji 

více. [12] 

                                                 
9
 KOTLER, P. Marketing management. Přel. V. Dolanský a další. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing , 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6 
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Je tomu tak nejspíš proto, ţe ţeny se častěji starají o svůj vzhled, snaţí se udrţet si 

štíhlou postavu a být v kondici. Ţeny navštěvují převáţně aerobní sály, taneční hodiny a 

spinning, kdeţto muţi navštěvují převáţně pouze posilovnu.  

Ekonomické prostředí 

V roce 2010 dosáhla průměrná měsíční mzda výše 23 951 Kč, v meziročním srovnání 

činil přírůstek 463 Kč (2,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5 %, 

reálná mzda vzrostla o 0,5 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 595 Kč (2,6 

%) na 23 873 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,1 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda 

sníţila o 142 Kč (0,6 %) na 24 289 Kč, reálná mzda poklesla o 2,1 %. [11] 

Průměrná měsíční mzda v našem kraji je 21 931 Kč. 

Celých 40 % zákazníku fitpointu uvedlo, ţe jejich průměrný měsíční plat nepřesahuje 

15000 Kč. Tento fakt je velmi překvapující, a to především z toho důvodu, ţe cenová nabídka 

klubu je nastavena na vyšší cenové úrovni. Předpokladem bylo, ţe zákazníci budou patřit do 

vyšších příjmových skupin. Nicméně z těchto 40 % je 79 % ţen, většina z nich mi při 

vyplňování dotazníku sdělila, ţe jejich členství v klubu sponzoruje partner. [11] 

Přírodní prostředí 

Vzhledem k tomu ţe Frýdek-Místek je město na úpatí Beskyd, je zde mnoho 

sportovního vyuţití jak v zimě, tak v létě. V blízkém okolí se nachází spousta lyţařských 

středisek, jako jsou Malenovice, Bílá, Poustevny, Morávka. V zimě je ovšem brzo tma a 

všude se lyţuje maximálně do 16:00, to aktivní jedince nutí, aby si šli ještě zacvičit. V létě je 

tomu však jinak. Frýdkem-Místkem protéká řeka Ostravice, podél níţ se nachází spousta míst 

ke koupání, které se dá příjemně spojit s projíţďkou na kole po všudypřítomných 

cyklostezkách. Proto se také Fitpoint potýká s velmi kolísavou sezení návštěvností. 

 

Technologické prostředí 

http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
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Ţijeme ve 21. století, století vědy a techniky. Tyto dvě odvětví se během posledních 

100 let posunuly kupředu obrovskou měrou. Díky tomu nás dnes obklopují moderní přístroje 

a zařízení, bez kterých bychom si ţivot ani nedokázali představit. Počítač, mobilní telefon, 

automobil, to vše nám dennodenně usnadňuje ţivot. Vývoj jde kupředu ve všech směrech 

lidské existence. Pozadu tak nezůstávají ani cvičební stroje, pomůcky a přípravky týkající se 

fitness světa. Vývojáři a konstruktéři cvičebních strojů dnes dokáţou díky novým materiálům, 

vědeckým poznatkům a bezmála také zkušenostem, sestrojit takové stroje, které jsou 

zaměřeny přesně na kaţdou jednu partii těla, a to tak aby fungovaly co nejefektivněji, bez 

zbytečné námahy a zátěţe.  

    To sebou však nese jednu velkou nevýhodu. V minulosti jsme se totiţ ve fitcentrech 

mohli setkat pouze s jednoduchými a ne příliš propracovanými stroji. Především to byli 

cvičební věţe. Provozovateli fitcentra tedy stačilo, aby si pořídil jednu takovou věţ, a pak uţ 

záleţelo jen na zákaznících, jaké cviky znali a jak je uměli vyuţít ve svůj prospěch. Nevýhoda 

je tedy v tom, ţe pokud chce mít provozovatel fitcentra moderní plně zařízenou posilovnu, 

potřebuje dostatek financí na mnoho stojů a také mnoho prostoru. 

Kulturně-sociální prostředí 

Pro marketing jsou důleţité kulturní faktory a dění, které přímo ovlivňuje chování a 

názory spotřebitele. Postoj zákazníka můţeme rozdělit na primární a sekundární. Primární 

jsou ty, které potomci dědí po svých rodičích a sekundární, které si jedinec vytvoří díky styku 

s veřejností a je ovlivněn okolím. [1] 

Toto vnímání postoje má přímý vliv i na sport. Pokud je jedinec od raného mládí veden 

ke sportům a nejrůznějším pohybovým aktivitám, povaţuje to pak za součást svého ţivota a je 

zvyklý věnovat sportovním aktivitám svůj volný čas. Je-li však situace opačná, je pro člověka 

sloţitější najít ke sportu cestu. Nepovaţuje sport za důleţitý a většinou ani není ochoten 

věnovat mu volný čas. V těchto případech je právě velice důleţité sekundární získání názorů. 

Podnik by se proto měl snaţit dostat do podvědomí veřejnosti a rozšířit v ní trend zdravého 

ţivotního stylu. Tento proces je ovšem sloţitý protoţe primární názory se v člověku dají 

změnit velice těţce. 

Politicko- právní prostředí 
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Existuje soustava zákonů, předpisů a vyhlášek, která v sobě zahrnuje vládní a politické 

vlivy. Jsou zde definovány jisté ekologické, bezpečnostní, hospodářské a zdravotní 

poţadavky, které musí kaţdá organizace, firma či podnik dodrţovat a řídit se jimi. Stát tak 

chrání spotřebitele, výrobce i společenské zájmy.  

Fitpoint jako sportovní klub se musí řídit právními normami ČR, které tvoří podmínky 

pro podnikání. K existování a provozu sportovního klubu je nutné vlastnit ţivnostenského 

oprávnění, které získává osoba, která splní daná kritéria pro tento obor. Osoba musí splňovat 

kritéria především v oblasti provozování sportovních a tělovýchovných zařízení. Musí se také 

prokázat diplomy získané za absolvování fakulty tělovýchovy, nebo na základě odborného 

školení fitness trenérů. Společnost nesmí zapomenout také na dodrţování norem a ustanovení, 

jeţ se nacházejí v Občanském a Obchodním zákoníku, Zákoně o sociálním a pojistném 

zabezpečení, Zákoně týkající se daní z příjmů, Zákonem práce a jiné. 

3.7.2 Mikroprostředí 

 Patří zde faktory, které můţe podnik vyuţít, a zároveň přímo ovlivňují moţnosti 

podniku uspokojovat potřeby svých zákazníků. Hlavními faktory mikroprostředí jsou daný 

subjekt – zákazníci, dodavatelé, prostředníci a konkurence. [1]  

Abychom se mohli v daném trhu prosadit, musíme jej bezpečně znát, vědět jaké jsou 

naše poţadavky na budoucí vývoj podniku. Zároveň musíme dbát na to aby, se tak dělo za 

současného plnění našich cílů. K získání informací o trzích, dodavatelích, prostřednících ale i 

konkurenci slouţí analýzy a průzkumy. Konečné poznatky z těchto analýz jsou pro zaloţení a 

existenci našeho podniku nezbytné. [6] 

Zákazníci 

Zákazníci jsou jeden z nejdůleţitějších faktorů marketingového mikroprostředí. Kaţdý 

zákazník vyţaduje specifický přístup, a jeho představy a poţadavky na poskytované sluţby 

jsou zcela odlišné od ostatních.  Různými přístupy a analýzami musíme nejprve zjistit, kdo je 

náš cílový zákazník, a co od nás očekává. Na tyto skutečnosti je třeba se pak zaměřit. Kdyţ 

dokáţeme tyto faktory spolehlivě odhadnout a zjistit, můţeme provézt hlubší analýzy 

zákazníkových potřeb, uspokojení a vnímání.   
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Mezi zákazníky sportovního klubu Fitpoint můţeme zařadit převáţně občany města 

Frýdek-Místek. Mezi ně patří především ti, kteří mají snahu se starat o svůj vzhled a duševní i 

fyzické zdraví, zároveň však, jestliţe dávají přednost kvalitnějším sluţbám a prestiţi. 

Dodavatelé 

Dodavatele tvoří převáţně ti, kteří ovlivňují moţnosti podniku získat v poţadované 

kvalitě, čase a mnoţství potřebné zdroje, které jsou nutné pro plnění jeho základní funkce. Je 

důleţité, aby byl tento faktor hlídán v dlouhodobém horizontu, čímţ můţeme předejít 

nepříznivým jevům, které by nás mohly negativně ovlivnit a postihnout náš podnik. [1] 

Dodavatelé, víc neţ kterýkoliv jiný faktor, jsou velice úzce spojeni s naší konkurencí. 

Jelikoţ naše konkurence podniká ve stejném oboru, potřebuje také stejné zdroje a materiály 

jako my. Je tedy zřejmé, ţe dodavatel bude poskytovat své sluţby také jim, zvláště pak 

v případech, je-li náš dodavatel v něčem jedinečný. Vţdy je velice nutné a ţádoucí abychom 

s dodavateli udrţovali dlouhodobě dobré vztahy a nabízeli kvalitní spolupráci. Můţeme tak 

získat jakousi výhodu proti konkurenci, nebo alespoň stejné podmínky. [6] 

Dodavateli sportovního klubu jsou ti, kteří zajišťují cvičební stroje značky StarTrack, 

dále pak dodávající potravinové doplňky značky Isostar a energy nápoje, sportovní oblečení. 

Prostředníci 

V našem oboru podnikání jsou firmy, organizace a jednotlivci, kteří mohou svým 

působením vstoupit mezi nás a zákazníky, a tím mohou pomoci zajistit všechny aktivity 

podniku, které si firma není schopna zajistit vlastními silami. [1,6] 

 V případě naší společnosti se tak jedná především o jednotlivé cvičitele, kvalifikované 

na určitý druh tělesného cvičení či sportu, jehoţ konání ve Fitpointu je lukrativní ale 

zaměstnanci jej provozovat nemohou. Jedná se tak například o cvičitele Zumby, učitele 

bojových sportů provozující zde kurzy sebeobrany, maséry apod. 
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Konkurence 

Pro úspěšnost podniku je velmi důleţité, aby své konkurenty dobře znal, věděl, co umí a 

v čem tkví jejich zranitelnost. Díky tomu se podnik muţe pokusit uspokojit potřeby zákazníka 

lépe neţ jeho konkurence. Nabídnout mu lepší výhody, či podmínky. [6] 

Podnik musí na existenci konkurence reagovat vhodnou marketingovou strategií, která 

zajišťuje konkurenční výhody. Je potřeba vyuţít mnoha takových strategií, které nevytváří 

nutnost sniţování nákladů, ale naopak na inovaci a zdokonalení výrobků a jejich lepší vyuţití. 

Tímto dosahujeme efektivního zvyšování obratu. 

Největším konkurentem Fitpointu je nově otevřený sportovní klub B-Fit. 
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4 Metodika shromažďování dat 

V této kapitole se budu zabývat metodikou výzkumu. Tu si rozdělím na dvě hlavní 

etapy, a to etapu přípravy výzkumu a etapu realizace. Obě tyto etapy obsahují mnoho 

následovných fází, které se navzájem ovlivňují a formují. Velice úzce na sebe navazují a je 

potřeba, aby jim byla věnována dostatečná příprava a zpracování. 

4.1  Přípravná fáze 

Přípravná fáze obsahuje několik určitých kroků a postupů a těmi se budu nyní zabývat. 

4.1.1 Definování problému 

Tuto fázi můţeme povaţovat za jednu z nejdůleţitějších z celého marketingového 

výzkumu. Je velice obtíţná, protoţe ne vţdy je problém značně viditelný a zřejmý uţ od 

počátku výzkumu. Na základě zjištěného problému se stanovují cíle. 

Sportovní klub Fitpoint se nachází v centru města Frýdek-Místek. Na trhu se pohybuje 

jiţ 6. rokem. Vybudoval si zde velikou prestiţ a dostatečně se vryl do podvědomí občanů. I 

přesto se však potýká s malou návštěvností a přílivem nových zákazníků. 

Definovaným problémem je tedy nízká návštěvnost sportovního klubu Fitpoint. 

4.1.2 Stanovení cíle 

Je zřejmé, ţe výběr sluţeb je ovlivněn mnoha faktory. Pro většinu lidí je však jedním 

z hlavních kriterií poskytovaných sluţeb cena. Na základě získaných informací lze určitými 

změnami zdokonalovat a nastavovat podmínky pro zákazníky tak, aby byly co 

nejpřijatelnější. 

Proto cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda jsou lidé spokojeni či nespokojeni s cenami 

ve fitcentru Fitpoint. 

4.1.3 Určení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Nejvíce rozhodující kritérium při výběru sportovního centra je cena. 

Hypotéza č. 2: Jen 30 % zákazníku sportovního klubu Fitpoint má zakoupené členství. 
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Hypotéza č. 3: Zákazníci navštěvující Fitpoint méně neţ 3x týdně, jsou s cenami nespokojeni. 

Hypotéza č. 4: 70 % zákazníků si myslí, ţe cena za jednorázový vstup je příliš vysoká. 

Hypotéza č. 5: Pro 75 % zákazníků s platem do 15000 je zakoupení členství nepřijatelné. 

Hypotéza č. 6: Zákazníci jsou více spokojeni s poskytovanými sluţbami neţ s cenou. 

Hypotéza č. 7: Lidé, kteří aktivně nesportují, povaţují ceny ve fitpointu za příliš vysoké. 

4.1.4 Plán výzkumu 

Marketingový výzkum budu zpracovávat z primárních dat, získaných z daného počtu 

dotazníků, zodpovězené respondenty navštěvující fitcentrum, které následně vyhodnotím a 

zpracuju v datové matici. Výsledky zformuluju do srozumitelné písemné podoby.  

Jelikoţ je sportovní klub Fitpoint soukromým klubem, musela jsem podat ţádost o 

svolení k provedení marketingového výzkumu o této společnosti, ta byla schválena a nic mi 

tedy nebránilo k zahájení výzkumu. 

4.1.5 Technika výběru vzorku 

Budu pouţívat kvantitativní metodu výzkumu, zaměřím se na reprezentativní výběr 

souboru - prostý náhodný výběr. Zvolím osobní typ dotazování tzv. face to face. V různých 

časových úsecích dne budu oslovovat právě příchozí návštěvníky sportovního klubu po 

takovou dobu, neţ získám potřebný počet vyplněných dotazníků. Základní soubor mého 

výzkumu jsou všichni návštěvníci Fitpointu. Velikost výběrového souboru však není přesně 

dán vzhledem k variabilitě návštěvnosti. Počet náhodně vybraných respondentů z tohoto 

souboru, se kterými dotazníky vyplním, činí 130. Pomocí osobního kontaktu eliminuji 

případné nepochopení nebo špatné vyplnění otázek.  

4.1.6 Nástroj marketingového výzkumu 

Jako nástroj marketingového výzkumu jsem si zvolila dotazování pomocí dotazníku. 

Tato forma získávání informací je jednoduchá a efektivní díky své přehlednosti a přímému 

kontaktu s klientem. Dotazník je sestaven ze 17 otázek, kombinovaných z různých typů. Jsou 

to identifikační otázky, otázky otevřené, polouzavřené, uzavřené a baterie. Z dotazníku 

získám primární data, jeţ budu dále zapisovat do datové matice a podle té situaci dále 
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hodnotit. Data jsem vyhodnocovala v programu Microsoft Office Excel a v programu 

Microsoft Office Word. 

4.1.7 Pilotáž a kontrola dotazníku 

Pilotáţ je nezbytný krok prováděný před započetím výzkumu. Jejím cílem je eliminovat 

chyby v dotazníku a zjistit, zda jsou otázky poloţeny srozumitelně a mají logickou návaznost. 

Pilotáţ jsem provedla na 10 respondentech, oslovených přímo v místě mého budoucího 

výzkumu. Respondenti byli spokojeni s délkou dotazníku, téměř všechny otázky byly správně 

pochopeny a jevily se jako logické a pochopitelné. Avšak v otázce zabývající se návštěvnosti 

fitcentra jsem našla shodu dvou moţných odpovědí, tuto nesrovnalost jsem následně opravila 

vymazáním jedné z nich. Jedinou nepochopenou otázkou byla otázka týkající se určení ceny 

za jednorázový vstup. Respondentům nebylo zcela jasné, co znamená volný vstup, proto jsem 

tento výraz přepsala na jednorázový vstup. 

4.1.8 Rozpočet dotazníku 

Moţnost tisku dotazníků doma jsem neměla, proto jsem musela vyuţít sluţeb 

kopírovacího centra ve Frýdku-Místku. Náklady na tisk 150 oboustranných dotazníků formátu 

A4, při ceně 2,50 Kč/ks činí 375 Kč. Jelikoţ do fitcentra Fitpoint jezdím pravidelně cvičit, 

zkombinovala jsem cvičení s oslovováním respondentů, a proto náklady na dopravu neberu 

v potaz.  

4.1.9 Zdroje informací 

Zdroje informací rozdělujeme na primární a sekundární. Primární data získaná 

z dotazníků jsou klíčová, neboť se je dozvídám od cílové skupiny prvotně. Budu je získávat 

ze svých dotazníků, do kterých budu informace získávat od zákazníků klubu Fitpoint. 

Sekundární data jsem získala od pracovníků fitcentra a z internetových stránek Fitpointu. 

4.1.10 Časový a věcný harmonogram 

Příprava a zpracování dat podle časového rozvrţení je uvedena níţe v tabulce 4.1 
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Tab. 4.1: Časový a věcný harmonogram  

ČINNOST OBDOBÍ 

 Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice problému ●     

Plán výzkumu  ●    

Pilotáž   ●   

Sběr údajů   ●   

Zpracování a analýza dat    ●  

Interpretace výsledků     ● 

Závěr a doporučení     ● 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Data jsem shromaţďovala ve fitcentru Fitpoint ve Frýdku-Místku a dotazovala jsem se 

pouze klientů. Zaměstnanci, cvičitelé ani náhodní návštěvníci nemohli být do mého 

výběrového souboru zařazeni. Realizace probíhala podle časového harmonogramu uvedeného 

výše. V průběhu výzkumu jsem se setkala s častou neochotou respondentů spolupracovat, 

obzvláště pak při poskytování osobních informací. Tato skutečnost můţe být způsobena 

častým oslovováním lidí na ulicích při různých anketách, reklamních a předváděcích akcích, 

coţ můţe především díky způsobovat u lidí averzi. Kdyţ jsem ovšem vysvětlila, ţe se jedná o 

výzkum k bakalářské práci, mnoho lidí svůj postoj změnilo. 

4.2.2 Zpracování dat  

Během získávání dotazníků, jsem data zapisovala do datové matice v programu MS 

Excel. Po získání dostatečného počtu dotazníků, jsem v datové matici provedla třídění 

prvního a druhého stupně, vytvořila jsem relativní a absolutní četnosti a další výpočty. Poté 

jsem vtvořila grafy a provedla vyhodnocení hypotéz. Výsledky jsem interpretovala 

v programu MS Word. 
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4.2.3 Návratnost dotazníků 

Při vyplňování dotazníků odmítlo několik respondentů sdělit svůj měsíční příjem. Po 

zkušenostech získaných zhotovováním seminárních prací ve škole, jsem si byla vědoma, ţe je 

toto téma velice citlivé a mnohdy neoblíbené. Moţné odpovědi jsem tedy rozdělila do 

určitých příjmových intervalů a ty jsem respondentům předčítala nebo jsem jim dávala 

moţnost přímo nahlédnout do dotazníku. I přesto mi několik dotazovaných svůj příjmový 

interval nesdělilo. Byla jsem tedy nucena tyto dotazníky vyhodnotit jako neplatné a do mých 

hotových a platných dotazníků jsem je nezařadila. Těchto dotazníků bylo 10 z celkového 

počtu 130 dotazníků. Návratnost dotazníků byla tedy 92,31 %. 

5 Analýza získaných dat a jejich zpracování 

Nyní ze získaných a upravených dat pomocí MS Excel, roztřízených dle prvního a 

druhého stupně, odvodím závěry. K těmto závěrům mi poslouţilo 120 vyplněných dotazníků 

se 17 otázkami, zpracovaných klienty sportovního centra Fitpoint. Dotazník najdete v příloze 

č. 1 

5.1 Vyhodnocení dotazníků 

5.1.1 Identifikační otázky 

Nejčastěji navštěvují fitness centrum ţeny ze 70 %, muţi 30,83 %. Podle průměrného 

měsíčního příjmu jsem respondenty rozdělila do 5 skupin. Tu nejpočetnější tvořila skupina 

s měsíčním příjmem 0 – 15 000 Kč a to ze 40 %, druhá nejpočetnější skupina 15 001 – 25 000 

Kč byla zastoupena 25,83 % a třetí tvořilo 16,67 % s měsíčním příjmem 25 001 – 35 000 Kč. 

Nejčastěji klub navštěvuje věková skupina 19 – 25 let (35,38 %), 26 – 32 let (20,83 %) a 

věková skupina 41 – 49 let (20 %). Dotazník mi vyplnil i jeden velice aktivní pán, který se 

zařadil do té poslední věkové skupiny a svěřil se mi, ţe mu je 67 let. 
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Obr. 5.1: Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 5.2: Měsíční příjem 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 5.3: Věková kategorie 

 

Zdroj: vlastní 
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5.1.2 Volnočasové aktivity 

V první otázce „Čemu ve svém volném čase dáváte nejčastěji přednost?“ označilo 75 % 

respondentů sportovní aktivity. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda jsou sportovně zaloţení 

lidé, méně citliví na ceny ve sportovním centru. Jako další nejčastější aktivity ve volném čase 

byly zábava s přáteli 37 %, relaxace 38 % a odpočinek doma 36 %. Na moţnou odpověď 

„jiné“, respondenti sdělovali, své nejoblíbenější aktivity a tyto činnosti jsou zařazeny 

v příloze č. 2, obr. č. 5.20 Volnočasové aktivity - jiné 

Obr. 5.4: Volnočasové aktivity  

 

Zdroj: vlastní 

5.1.3 Četnost návštěv sportovního centra 

Jelikoţ jsem se dotazovala pouze klientů klubu Fitpoint, šlo mi o jejich frekvenci 

návštěv. Nejčastěji zde docházejí klienti 1-2krát týdně a to téměř v 50 %, 3-5krát týdně 

Fitpoint navštěvuje 40 % dotázaných.  

V této části pouţívám třídění druhého stupně pro vzájemný vztah ceny a četnosti 

návštěv, kde jsem vyuţila spojení frekvencí návštěv: méně neţ jednou za měsíc, 1krát 

měsíčně, 1 – 2krát týdně a druhou skupinu tvoří: 3 – 5krát týdně a 6 – 7krát týdně. Z grafu 5.6 

vidíme, ţe klienti, kteří docházejí do sportovního centra častěji, skutečně vnímají ceny jinak, 

neţ klienti navštěvující Fitpoint méně často. Návštěvníci patřící do první skupiny, tedy 

s vyšším počtem návštěv hodnotili ceny celkovou známkou v průměru 2,11 a klienti s méně 

častou návštěvou hodnotili známkou v průměru 2,48. 
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Obr. 5.5: Četnost návštěv 

  

Zdroj: vlastní 

Obr. 5.6: Cena versus četnost návštěv 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.4 Cenová zvýhodnění 

Jelikoţ Fitpoint patří do vyšší cenové skupiny, ptala jsem se respondentů, zda vyuţívají 

některá z cenových zvýhodnění, jako jsou členství a permanentky do jednotlivých sálů nebo 

zda si raději kupují jednotlivé vstupy. Téměř 60 % respondentů se řadí členy sportovního 

klubu, 37 % zákazníků si zakupuje permanentky a pouze 4 % z nich si zakupují jednorázové 

vstupné. Klienti tedy v hojné míře vyuţívají cenových zvýhodnění. 
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Obr. 5.7: Cenová zvýhodnění 

 

Zdroj: vlastní 

Klienti, disponující členstvím odpovídali na následující otázku, zda by uvítali zdarma 

vstupy na různé externí akce pořádané sportovním klubem. Ačkoli se zdá, ţe odpověd na tuto 

otázku je jednoznačná, výsledky nakonec ukázaly jinak. 60 % členů Fitpoint by vyuţili 

bezplatné vstupy ale celých 40 % by tuto moţnost nevyuţilo nebo o tom nejsou rozhodnuti. 

Převáţná část, která odpověděla záporně mi sdělila, ţe na takové volnočasové aktivity nemají 

čas. 

Obr. 5.8: Bezplatné vstupy na externí akce 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.5 Spokojenost s dosavadním druhem vstupu 

Klienti mohli dále hodnotit, zda jsou spokojeni s momentálně zakoupenými 

zvýhodněnými vstupy nebo jednorázovým vstupem a zda by své příští rozhodnutí změnili. 

Převládající většina a to 90 % je se svým vstupem do klubu spokojena, a příště opět vyuţije 

stejný druh. 
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Obr. 5.9: Spokojenost s dosavadním druhem vstupu 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.6 Využití služeb 

V této otázce jsem se zabývala otázkou, jakých sluţeb klienti vyuţívají nejvíce. U této 

otázky mohli klienti zvolit více moţných odpovědí. V grafu 5.10 vidíme, ţe nejvíce je 

vyuţívaný aerobní sál a posilovna, a to téměř ve stejném procentním vyjádření které činí 

60 %. Dále pak klienti nejvíce navštěvují spinning, celých 20 % a relaxační zónu 14 %. Malá 

část, a to 4 % vyuţívá i sluţeb osobního trenéra nebo sestavování jídelníčku a cvičebního 

plánu. Jiné sluţby pak vyuţívá pouze jeden respondent. 

Obr. 5.10 Využití služeb 

 

Zdroj: vlastní 

V této otázce jsem vyuţila členění druhého stupně, kde jsem srovnala vyuţití sluţeb 

s cenovým zvýhodněním vstupů – členství nebo permanentky. Podle grafu uvedeného níţe 
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vidíme, ţe členů (Č) je více neţ klientů se zakoupenou permanentkou (P) a je patrné, ţe 

členové klubu vyuţívají mnohem více posilovnu neţ klienti se zakoupenou permanentkou. 

Tento jev není zcela překvapivý, protoţe členové klubu mohou vyuţívat veškěré sluţby 

kromě relaxační zóny a solária (vyjímku tovří členové se zakoupeným členstvím Comfort). 

Avšak klienti se zakoupenou permanentkou mohou vyuţívat jen druh sluţeb, na který mají 

pemanentky zakoupeny. Rozdíl v návštěvnosti aerobního sálu a spinningu uţ tak markantní 

není, a to proto, ţe jak jsem jiţ uváděla, členové mohou bez omezení vyuţívat obou těchto 

sluţeb. Velký rozdíl návštěvnosti relaxační zóny je způsobem tím, ţe někteří členové mají 

zakoupeno členství, které v sobě zahrnuje i relaxační zónu. 

Obr. 5.11 Využití služeb versus vstup 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.7 Spokojenost zákazníků s faktory sportovního klubu 

Zde klienti hodnotli jednotlivé faktory (poskytované sluţby, ceny, personál, prostředí, 

čistotu, provozní dobu) na stupnici od 1 – nejspokojenější do 6 – nejméně spokojen. Cílem 

bylo zjištění spokojenosti s jednotlivými faktory a s cenami v porovnání s ostatními faktory.  

Provozní doba dopadla v hodnocení nejlépe. Klienti ji ohodnotili celkovou známkou 

1,13 a to zřejmě proto, ţe klub Fitpoint má velice rozsáhlou provozní dobu, která uspokojuje 

širokou klientelu. Respondenti známkovali především známkou 1 a to v 88 % případů a 

známkou 2 v 10 %. Jen jeden respondent ohodnotil otázku známkou 4. 
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Prostředí je taktéţ ohodnoceno velice vysokou známkou a to svědčí o tom, ţe klienti se 

v klubu Fitpoint cítí velice dobře. Celková hodnota známky je 1,19 z toho 1 přiřadilo 83 %, 2 

14 % a známku 3 označilo 2,5 % respondentů. 

Personál je ohodnocen celkovou známkou 1,24 a klientela hodnotila nejčastěji opět 

známkou 1 v 82 % případech a známkou 2 v 15 % případech. Dva klienti ohodnotili známkou 

3. Ohodnocení 4 a 5 se objevilo vţdy jen jednou. Personál je tedy taktéţ velice dobře 

ohodnocen, avšak společnost by se měla pozastavit nad tím, proč právě 4 klienti odpověděli 

zhoršenou známkou a zda byla přiřazena konkrétnímu zaměstnanci nebo obecně za celý 

personál. 

 Čistota patří opět k faktorům, které klienti hodnotí velice kladně. Čistota ve 

sportovním klubu je na vysoké úrovni, aţ na některé výhrady klientů, kteří kvůli těmto 

výhradám oznámkovali čistotu známkou 4 (1 klient) a známkou 3 (8 klientů), je čistota 

hodnocena známkou 1 v 77 % případů a známkou 2 v 16 % případů.   

Poskytované služby respondenti ohodnotili průměrnou (celkovou) známkou 1,33, coţ 

znamená, ţe klienti jsou s poskytovanými sluţbami opravdu spokojeni. Nejvíce respondenti 

hodnotili známkou 1 v 72,50 % a známkou 2 ve 22 %, pouze 7 klientů zvolilo známku 3. 

Jelikoţ sportovní klub nabízí kvalitní a širokou škálu sluţeb a neustále inovuje posilovací 

zdroje a kardio zónu, známka 3 byla udělena nejspíše v případech, kdy jde o velice vybírave 

klienty.  

Ceny byla ohodnocena nejhorší známkou ze všech faktorů a to 2,32. Je to zřejmě proto, 

ţe jak jsem v charakteristice uvedla, Fitpoint patří mezi sportovní centra s vyšší cenovou 

hladinou. Klienti, kteří navštěvují Fitpoint maximálně 2krát týdně jsou s těmito cenami 

nespokojeni, avšak právě oni si neuvědomují, ţe sportovní klub má svoji filozofii, zaměřující 

se převáţně na klientelu, která bude mít zakoupené členství a o tu se bude starat dle nejlepších 

moţností. Klienti tedy odpovídali takto: 25 % ohodnotily celkové ceny známkou 1, 34 % 

známkou 2, 29 % známkou 3, 2,5 % známkou 4 a jeden respondent uvedl i známku nejhorší, 

tedy 6. 
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Obr. 5.12 Průměrné hodnocení jednotlivých faktorů 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.8 Celková spokojenost 

Odpověďmi na tuto otázkou měli respondenti zhodnotit celkovou spokojenost se 

sportovním klubem Fitpoint. Většina respondentů a to 57,50 % uvedla moţnost spokojen a 

40,83 % moţnost velmi spokojen. Toto je velice pro sportovní klub příznivé. Pouze 1,67 % 

uvedla moţnost nespokojen a s moţností velmi nespokojen se neztotoţnil nikdo.  

Obr. 5.13 Celková spokojenost 

 

Zdroj: vlastní 
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5.1.9 Cena jednorázového vstupu 

Tato otázka byla otevřená a respondenti mohli dle svého smýšlení, svých potřeb, financí 

a preferencí navrhnout cenu jendorázového vstupu, který by znamenal vstup na jedno cvičení 

ve kterékoli části klubu, kromě relaxační zóny, na neomezeneou dobu. Mnozí respondenti se 

u této otázky na nějakou chvíli zamýšleli, někteří odpověděli okamţitě a někteří svoje 

myšlenky srovnávali s nynější cenou ve Fitpointu. Mnozí z nich však o ceně jednorázového 

vstupu neměli ponětí. V grafu vidíme kolik moţných odpovědí padlo. Nejčastější částkou, 

kterou respondenti navrhli jako ideální cenu za jednorázový vstup byla 100 Kč ve 26 %, 

80 Kč ve 20 % a 70 Kč ve 13 %. Všechny tyto částky jsou ovšem poměrně dost vzdáleny od 

nynější sumy 150 Kč. Sportovní klub by se tedy mohl zamyslet, zda by nebylo v jejich zájmu 

o několik korun částku sníţit, aby tak přilákali více zákazníků, kteří by vyzkoušli jejich 

sluţby a mohli si tak ověřit kvalitu, za kterou by jim pak nevadilo si připlatit. 

Obr. 5.14 Cena jednorázového vstupu   

 

Zdroj: vlastní 

5.1.10 Spokojenost s jednotlivými druhy vstupů 

Tato otázka je obdobná s otázkou, kde respondenti měli hodnotit jednotlivé faktory. Zde 

však hodnotí spokojenost s cenou s jednotlivými druhy vstupů. Respondenti hodnotili cenu 

jednorázového vstupu, permanentek a členství a to kritérii cena příliš vysoká aţ moţnost příliš 
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nízká na 5 bodové škále. Cena permanentek byla ohodnocena nejlépe a to průměrnou 

známkou 2,81 (3 – přiměřená k poskytnutým sluţbám), nejhůře byl ohodnocen jednorázový 

vstup a to průměrnou známkou 1,69. (1 – příliš vysoká, 2 – vysoká). 

Obr. 5.15 Cena jednotlivých druhů vstupů 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.11 Cena versus kvalita nabízených služeb 

V této otázce „Domníváte se, ţe klub Fitpoint má nejlepší ceny ve městě vzhledem ke 

kvalitě nabízených sluţeb?“ byli respondenti nuceni se zamyslet nad konkurencí, kterou 

město nabízí a srovnat její ceny a kvalitu sluţeb s klubem Fitpoint. Objevilo se však i několik 

respondentů, kteří vůbec neznali konkurenci nebo jejich ceny a nabídku sluţeb. Těchto 

resnpondetů bylo 18,33 %. Většina však konkurenci znala a na tuto otázku byla schopna 

odpovědět. 40,83 % s výše uvedým výrokem souhlasila, 10,83 % zcela souhlasila a 20 % 

nesouhlasila. 

Obr. 5.16 Cena vzhledem ke kvalitě služeb 

 

Zdroj: vlastní 
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5.1.12 Motiv návštěvy Fitpointu 

Po předchozích náročnějších otázkách na přemýšlení, zde tato otázka byla umístěna 

především jako odpočinková. Respondenti měli vybrat motivy, které je přivedli do 

sportovního klubu. Přes 60 % respondentů uvedlo, ţe chtěli zredukovat váhu a zhubnout, ze 

40 % si zde lidé přišli odpočinout a relaxovat nebo zde přišli kvůli zábavy. 27,5 % navštěvují 

Fitpoint, aby nabrali svalovou hmotu. Z jiného důvodu přišlo 13,3 % respondentů a tyto 

důvody jsou uvedeny v příloze č. 2, obr. č. 5.21 Motiv návštěvy klubu – jiné. 

Obr. 5.17 Motiv návštěvy Fitpointu 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.13 Nejpreferovanější kritérium při výběru sportovního klubu 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co lidi nejvíce ovlivňuje při výběru sportovního 

centra. 45 % si místo pro svůj sport vybírá podle úrovně poskytovaných sluţeb, 20 % podle 

cen za permanentky a 17,5 % podle prostředí. Moţnost jiné zvolila 6,67% menšina a graf 

najdeme v příloze č. 2, obr. č. 5.22 Kritérium při výběru sportovního centra – jiné. 
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Obr. 5.18 Nejpreferovanější kritérium při výběru sportovního centra 

 

Zdroj: vlastní 

5.1.14 Doporučení 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda by klienti doporučili klub Fitpoint svým přátelům a 

blízkým. Suverénních 98,3 % respondentů by klub doporučilo a pouze dva klienti by jej 

nedoporučili (viz příloha č. 2, obr. č. 5.23 Doporučení – ano/ne) a to z důvodu vysokých cen 

(viz příloha č. 2, obr. č. 5.24 Doporučení klubu - ne). „Nejlepší fitko ve městě“, tak 

odpovídalo 25 % dotazovaných na důvod k doporučení klubu. Další častou příčinou bylo 

příjemné prostředí (22 %) a rozmanitost poskytovaných sluţeb (13 %). Kvalitní stroje (9 %) a 

dětský koutek (7 %) byly další důvody pro navrhnutí klubu dalším osobám. 

Obr. 5.19 Doporučení klubu 

 

Zdroj: vlastní 
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5.2 Hodnocení hypotéz 

Nyní budu podle mých výsledků v marketingovém výzkumu hodnotit hypotézy, které 

jsem si nadefinovala v kapitole 4.7.3.  

Hypotéza č. 1: Nejvíce rozhodující kritérium při výběru sportovního centra je cena.  

Z grafu vidíme, ţe zákazníci Fitpointu nejvíce při výběru sportovního centra ovlivňuje 

úroveň poskytovaných sluţeb a to 45%. Cenu po součtu tří různých druhů cen tvoří jen 

28,33%. Cena tedy není rozhodujícím faktorem, při výběru sportovního centra. Hypotéza je 

tedy vyvrácena. 

Hypotéza č. 1 

 

Zdroj: vlastní 

Hypotéza č. 2: Jen 30% zákazníku sportovního klubu Fitpoint má zakoupené členství. 

Členství má podle výzkumu zakoupena většina klientely a to téměř 60%, zbytek 

zákazníků má zakoupenou permanentku nebo si platí jednorázové vstupné. Hypotéza je 

vyvrácena. 

Hypotéza č. 2 

 

Zdroj: vlastní 
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Hypotéza č. 3: Zákazníci navštěvující Fitpoint méně neţ 3x týdně, jsou s cenami 

nespokojeni. 

Zákazníků, kteří chodí do sportovního klubu méně neţ 3x týdně je 66. Tito respondenti 

zvolili v otázce č. 7, jak jsou spokojeni s cenami na škále od 1 – 6, průměrnou známku 2,48. 

Jelikoţ střední hodnota je 3,5, zákazníci nejsou s cenami vyloţeně spokojeni, ale ani 

nespokojeni. Z toho usuzuji, ţe hypotéza je vyvrácena. 

Hypotéza č. 3 

 

Zdroj: vlastní 

Hypotéza č. 4: 70 % zákazníků si myslí, ţe cena za jednorázový vstup je příliš vysoká. 

Po výpočtu z grafu vidíme, ţe jen 50 % zákazníků si myslí, ţe cena za jednorázový 

vstup je vysoká. Hypotéza potvrzena nebyla. 

Hypotéza č. 4 

 

Zdroj: vlastní 

Hypotéza č. 5: Pro 75 % zákazníků s platem do 15 000 je zakoupení členství 

nepřijatelné. 



49 

 

Členství má zakoupené 46 % zákazníků s tímto platem. S hypotézou, ţe 75 % 

zákazníků nemá členství, souhlasit nemůţu, protoţe členství nemá 54 %. Hypotéza je opět 

vyvrácena. Během vyplňování dotazníků se mi však většina ţen, které právě odpověděly na 

otázku ohledně platu, svěřila, ţe členství jim zakupují jejich manţelé. 

Hypotéza č. 5 

 

Zdroj: vlastní 

Hypotéze č. 6: Zákazníci jsou více spokojeni s poskytovanými sluţbami neţ s cenou. 

Respondenti hodnotili faktory poskytované sluţby a ceny na škále 1 – 6. V grafu 

vidíme, ţe poskytovaným sluţbám dali respondenti průměrně 1,33 bodu a ceny ohodnotili 

průměrnou známkou 2,30. Ceny jsou tedy (v poměru s poskytovanými sluţbami) o jeden 

stupeň hůře hodnoceny neţ poskytované sluţby. Hypotéza byla potvrzena. 

Hypotéza č. 6 

 

Zdroj: vlastní 

Hypotéza č. 7: Lidé, kteří aktivně nesportují, povaţují ceny ve fitpointu za příliš 

vysoké. 
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Zákazníci klubu Fitpoint, kteří ve svém volném čase aktivně nesportují, čítaje 25 %, 

povaţují ceny za vyšší, ale ne za příliš vysoké. Graf ukazuje průměrnou známku za ceny ve 

dvou ukazatelích a to za ceny ohodnocené celkově a za ceny ohodnocené jednotlivě podle 

druhů vstupů. Hypotéza potvrzena nebyla a je tedy vyvrácena. 

Hypotéza č. 7 

 

Zdroj: vlastní 
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6 Návrhy a doporučení 

Cílem práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s cenami ve sportovním klubu Fitpoint. 

Provedla jsem marketingový výzkum pomocí dotazníků a podle předchozích primárních 

dosaţených výsledků se budu snaţit analyzovat situaci a navrhnout a doporučit společnosti 

zdokonalení a vylepšení podmínek, které vyplývají z patrných slabin a nedostatků. 

Podle výsledků z průzkumu, který byl prováděn na respondentech a zároveň klientech 

sportovního klubu Fitpoint jsou celkově s fitness centrem zákazníci spokojeni (viz obr. 5.13 

Celková spokojenost). Tento jev je velice pro klub příznivý ale i přesto by se mohl zaměřit na 

faktory, které tak dobrých výsledků nedosáhly.  

Mým cílem je podat návrhy a doporučení sportovnímu klubu Fitpoint, které jsem 

získala ze svého průzkumu a napomoct mu tak k vytvoření ještě lepší atmosféry a lepšímu 

prostředí pro své zákazníky. Budu vytvářet závěry podle vlastních vytvořených dat a 

vytvořených, potvrzených či vyvrácených hypotéz. Jen podle nich budu vytvářet návrhy. 

6.1 Filozofie společnosti 

Jak jsem jiţ uvedla v charakteristice společnosti, na počátku své existence se klub řídil 

podle filozofie klubového členství, ovšem pouze tento druh klientely nebyl dostačující.  

Během posledních let od této nepříliš povedené teorie upustila a zavedla jiţ zmiňované 

permanentky a tedy moţnost vstupu i zákazníkům bez zakoupeného členství. Fitpoint tedy 

změnil pravidla návštěvnosti a umoţnil tak lidem vstup i bez členství, ovšem nadstandardní 

klientelu si chce i nadále udrţet.  Pro lidi, kteří tuto filozofii neznají, nebo nemají zájem se s 

ní ztotoţnit, jsou ceny stále poměrně vysoké. Společnosti tedy navrhuji, aby zcela jasně 

dala najevo svůj postoj k zákazníkům a tím jim umožnila si lépe zvolit výběr 

poskytovaných služeb.   

6.2 Produkt 

Fitpoint nabízí velice širokou škálu sportovních i relaxačních sluţeb. Hlavními 

programy dne jsou hodiny pro skupinové cvičení, jako je např.: aerobik, zumba, jumping 

nebo spinning konající se převáţně v ranních a večerních hodinách, ovšem posilovnu 

vybavenou luxusním moderním zařízením a kompletní relaxační zónu je moţno vyuţít 
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kdykoliv během dne. Nabídka sluţeb je opravdu široká a zákazníci jsou s nimi velice 

spokojeni. Tuto skutečnost vidíme v grafu (Obr. 5.12 Průměrné hodnocení jednotlivých 

faktorů). Společnosti doporučuji si tuto nabídku kvalitních a komplexních služeb 

zachovat a nabízet stále variabilní služby svým zákazníkům. Nutno ovšem doporučit 

neustálou souběžnost s dobou a novými trendy, jak ve sportech, tak v technologických 

novinkách. Jestliže se vyskytne nové odvětví, které je očividně zajímavé pro veřejnost, 

měl by Fitpoint zařadit tento sport do své nabídky, což by ho stálo pronajmutí nebo 

zaškolení nových lektorů, případně zakoupení nových sportovních pomůcek. 

Redukce váhy 

Mezi nejčastější důvody zavítání do fitness centra je snaha zredukovat váhu a zhubnout. 

Tento problém řeší přes 60 % zákazníků. Klub nabízí moţnost vyuţití osobního trenéra, který 

zákazníka naučí správnou přípravu a průběh samotného cvičení a zacházení se stroji, které tak 

optimálně pomůţou zredukovat váhu a formovat postavu. Nabízí také  moţnost konzultace s 

výţivovým poradcem. Tyto sluţby si ovšem zaplatí jen málokdo, protoţe jsou velice nákladné 

a většina lidí si tyto informace raději vyhledá na internetu nebo v různých publikacích. 

Fitpoint by tedy svým zákazníkům mohl nabídnout kompletní programy na hubnutí a redukci 

váhy, doplněné o společné hodiny na konzultaci ohledně správné výţivy i společný nácvik 

redukčních cviků. Tímto by přilákali další zřejmě velice početnou klientelu, která by si za 

znatelné výsledky byla jistě ochotna připlatit. Takovýto program by zcela jistě způsobil 

obrovský halo efekt, ovšem jen pokud by skutečně plnil to, co má za úkol.  

Jelikoţ se ve stejném areálu jako fitcentrum nachází i restaurace stejného majitele, dal 

by se program “hubneme společně” velice jednoduše spojit s přesně stanoveným jídelníčkem, 

který by byl v restauraci připravován.   

6.3 Cena 

Cena u zákazníků hraje při výběrů sportovního centra velice důleţitou roli. To nám 

potvrzuje i Obr. 5.18 Nejpreferovanější kritérium při výběru sportovního centra. Ceny jsou 

zde velmi vysoké a zákazníci nejsou s tímto faktorem spokojeni (viz obr. 5.12 Průměrné 

hodnocení jednotlivých faktorů). Klienti nejsou spokojeni hlavně s cenou za jednorázový 

vstup (viz obr. 5.14 Cena jednorázového vstupu), který by  podle průzkumu sníţili o několik 



53 

 

desítek korun. Ceny jsou v poměru s nabízenými sluţbami přiměřené, nejsou ovšem pro 

zákazníky příliš lákavé. Dle otázky, ve které zákazníci měli moţnost navrhnout ideální cenu 

za jednorázový vstup do sportovního klubu Fitpoint, navrhuji upravení původní ceny 150 

Kč na 90 Kč, a to proto, ţe tato výše vstupného je průměrnou navrhovanou hodnotou 

zákazníky. Domnívám se, ţe sníţení ceny na tuto hladinu, by pro sportovní klub neznamenalo 

sníţení zisku. Naopak by tímto tahem mohli přilákat mnohem více zákazníků. Fitpoint by 

novým ale i stávajícím zákazníkům mohl častěji nabízet slevové kupóny nebo 

zvýhodněné vstupy na nové lekce. Zároveň by mohl nabízet zvýhodněné hodinové 

vstupy do posilovny, a to zejména proto, aby nalákali zákazníky, kteří by do fitpointu za 

normálních okolností vůbec nezavítali, a nemohli si tak například uvědomit, ţe se vyplatí si za 

kvalitu připlatit.  

Například rozdáním sta slevových kupónu v podobě volného vstupu přijde sice 

sportovní klub o 15 000 Kč trţby, avšak za předpokladu, ţe minimálně jeden z těchto 

potenciálních zákazníků ocení kvalitu nabízených sluţeb a zakoupí si stálé členství v klubu, 

bude tato investice téměř v plné míře navrácena. 

Dále doporučuji společnosti Fitpoint zavedení studentských slev. Navzdory jiţ 

zmiňované filozofii společnosti je nepochopitelné, ţe v tak prestiţním fitness centru,  ještě 

donedávna největším ve Frýdku-Místku, nenabízejí tuto moţnost cenového zvýhodnění. Jak 

všichni víme, studenti nemají peněz na zbyt a kvalitu raději oţelí. V tomto směru se skrývá 

obrovský potencionál, protoţe mladých studujících lidí je v našem městě opravdu mnoho, a 

zavedení studentských slev by jistě do Fitpointu přilákalo mnoho z nich. 

6.4 Distribuce 

Vzhledem k tomu ţe sídlo fitpointu je situování v přímém centru města s vynikajícím 

přístupem k MHD a dobře umístěným parkovištěm přímo za vlastní budovou, se kterým jsou 

zákazníci velice spokojeni, doporučuji zachovat stávající situaci i do budoucna. Jediným 

nedostatkem týkající se distribuce jsou chybějící směrovače v ulicích města. 
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6.5 Marketingová komunikace 

Fitpoint má výbornou informovanost ohledně svých akcí a novinek prostřednictvím 

letáků a zaměstnanců na recepci, kteří ochotně upozorňují stávající klienty. Tento stav 

doporučuji zachovat.  

Dále bych uvedla internetové stránky, které jsou velmi přehledné, pravidelně 

aktualizované a nabízejí dostatek informací o veškerém dění a stávajících sluţbách ve 

Fitpointu. Nedostatkem těchto internetových stránek je moţnost vyjádření vlastního názoru, 

popřípadě stíţností klientů online. Navrhuji tedy zavedení diskusního fóra nebo chatu. 

Zavedení těchto novinek se obejde bez jakékoliv další investice. 

Fitpoint je díky svému strategickému umístění v centru města dobře viditelný a dostal se 

tak do širokého podvědomí občanů – potenciálních i současných klientů. V době svého 

zaloţení byl v tomto městě jediným svého druhu, čímţ si získal svou tradici. 

6.6 Lidé 

Respondenti uvedli, ţe s personálem jsou vysoce spokojeni. Zvláště pak vychvalovali 

profesionalitu trenérských schopností a přístup k zákazníkům samotným. Celkové hodnocení 

personálu bylo vyjádřeno známkou 1,24 (viz Obr. 5.12 Průměrné hodnocení jednotlivých 

faktorů), z čehoţ je jasné, ţe část respondentů nebyla zcela smířena s úrovní personálu. 

Společnosti Fitpoint doporučuji zaměřit se na nespokojené zákazníky a ze získaných 

informací vyvodit nedostatky. 

6.7 Materiální prostředí 

K materiálnímu prostředí bych navrhla zvětšení aerobního sálu. Protoţe z vlastních 

zkušeností vím, ţe při oblíbených tanečních hodinách je sál zcela naplněn aţ přeplněn. 

Realizování tohoto návrhu by ovšem bylo finančně velice náročné, ať uţ z pohledu vlastní 

rekonstrukce fitcentra, tak s dočasného pozastavení nebo úplného uzavření některých jeho 

částí. V konečném výsledku by se toto rozšíření mohlo dlouhodobě velmi vyplatit, vzhledem 

k pojmutí většího počtu klientů na hodinu. 
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Dále bych k materiálnímu prostředí navrhla vylepšení čistoty v celém klubu. Tento 

faktor byl klienty ohodnocen opět ne nejlépe (viz Obr. 5.12 Průměrné hodnocení jednotlivých 

faktorů). Klub by se měl vyvarovat špinavým sprchám, mokré podlaze u sprch, neuklízeným 

šatnám nebo v zimním období znečištěné podlaze. 

6.8 Procesy 

U oblíbených lekcí, zejména zumby a jumpingu bych navrhla zařadit do programu 

fitcentra vyšší počet těchto hodin, především v zimním období, kdy tyto hodiny navštěvuje 

příliš velké mnoţství zákazníků. Sál tak není schopen pojmout takové mnoţství klientů. S 

kaţdým nově příchozím klientem kvalita této hodiny rapidně klesá. 

Provozní doba je hodnocena velmi dobře, klienti jsou s ní spokojeni, proto doporučuji 

toto rozmezí (od 6.00 do 21.00) zachovat. 

Dále bych doporučila sportovnímu klubu, aby se průběžně zabýval výzkumem 

spokojenosti zákazníků jak s cenami, tak s celkovou spokojeností se sluţbami. Provedení 

výzkumu tohoto typu není nijak finančně náročné, na druhou stranu můţe přinést mnoho 

zajímavých ať uţ kladných či záporných informací. 
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění spokojenosti zákazníků s cenami ve fitcentru 

Fitpoint ve Frýdku-Místku a poté připravit návrhy na zlepšení situace v oblastech, v nichţ 

byly zjištěny nedostatky. 

Pracovala jsem s teorií sluţeb, marketingového mixu a výzkumem měření spokojenosti 

zákazníků. K získání potřebných informací jsem zvolila marketingový výzkum prováděný 

formou dotazníků. Ty jsem s respondenty vypracovávala výhradně osobní formou a to přímo 

v prostorech Fitpointu. Dotazník byl sestaven ze 17 otázek a to takových, aby zachycovaly 

informace týkající se převáţně problematiky cen. Výsledkem výzkumu byla řada stěţejních 

informací, dle kterých jsem stanovila SWOT analýzu. 

Celkové hodnocení spokojenosti respondentů s fitcentrem fitpoint dopadlo na 98,3% 

spokojenost. Nejvyšší byla spokojenost zákazníků s úrovní nabízených sluţeb a 

s profesionalitou personálu včetně zařízení klubu. Naopak z výsledků celkového hodnocení 

spokojenosti respondentů bylo zjevné i to, ţe nejvíce klientům vadí výše ceny za sluţby, coţ 

dokazuje průměrná známka hodnocení 2,32. 

Výzkum měl ve své podstatě poukázat na nedostatky nebo naopak přednosti týkající se 

fitcentra. Mým úkolem bylo na nedostatky vypracovat doporučení pro zlepšení situace. 

Navzdory tomu, ţe výzkum spokojenosti převyšoval očekávání, podařilo se mi několik 

takových návrhů vypracovat. Návrhy se týkaly převáţně vylepšení aspektů, které byly 

respondenty přímo vysloveny. 

Mezi hlavní návrhy doporučuji zařadit ty, které se přímo týkají cen za vstup a členství. 

Jelikoţ toto kritérium bylo respondenty velmi často připomínáno a je to nejvíce odrazující 

faktor pro zákazníky. Za důleţité také povaţuji návrhy týkající se zlepšení internetových 

stránek, poněvadţ je to velmi rozsáhlý způsob marketingové komunikace s potencionálními i 

stávajícími zákazníky. 

Věřím, ţe výsledky mého výzkumu spokojenosti klientů fitcentra Fitpoint s cenami a 

mé návrhy a doporučení budou vedení společnosti uţitečné ke zlepšení kvality poskytovaných 

sluţeb a povedou tak ke zvýšení celkové spokojenosti jejích zákazníků i k rozšíření počtu 

potenciálních klientů. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 

Vážený respondente, jmenuji se Monika Hillová a jsem studentkou 

3. ročníku VŠB-TUO a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, 

jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce. Ujišťuju 

Vás, že všechny údaje jsou anonymní a budou sloužit pouze ke statistickému zpracování. 

Děkuji za ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím jednu správnou odpověď. 

1. Čemu ve svém volném čase dáváte nejčastěji přednost? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a) Sportování aktivity 

b) Společenské akce 

c) Odpočinek doma 

d) Zábava s přáteli 

e) Relaxace 

f) Jiné (Vypište)................................................................................................ 

2. Jak často navštěvujete fitcentrum Fitpoint?  

a) Méně neţ jednou za měsíc 

b) 1krát měsíčně 

c) 1-2krát týdně  

d) 3-5krát týdně  

e) 6-7 krát týdně 

3. Využíváte některé z nabízených cenových zvýhodnění vstupného do Fitpointu? 

a) Ano, jsem členem klubu Fitpoint 

b) Ano, kupuji si permanentky (Pokračujte otázkou č. 5) 

c) Ne (Pokračujte otázkou č. 5) 

4. Uvítali byste jako členové fitcentra zdarma vstupy na akce a kurzy, které nabízí klub 

za poplatek?  

a) Ano  

b) Ne  

c) Nevím 

5. Máte v plánu si příště opět zakoupit jednorázový vstup / permanentku / členství? 

a) Ano, příště si zakoupím stejný druh vstupu 

b) Ano, ale zakoupím si jiný druh vstupu 

c) Ne, příště uţ do Fitpointu nepřijdu 



 

 

6. Jaké služby v klubu Fitpoint využíváte? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a) Posilovna  

b) Cvičení v aerobním sále  

c) Spinning 

d) Relaxační zóna 

e) Práce s trenérem nebo sestavování jídelníčku a cvičebního plánu  

f) Jiné 

7. Jak jste spokojeni s těmito faktory klubu Fitpoint? (1 – nejspokojenější,  

6 – nejméně spokojen)  

a) Poskytované sluţby  1  2  3  4 5 6  

b) Ceny    1  2  3  4 5 6 

c) Personál   1  2  3  4 5 6 

d) Prostředí    1  2  3  4 5 6 

e) Čistota   1  2  3  4 5 6 

f) Provozní doba  1  2  3  4 5 6 

8. Jak jste celkově spokojen/a se sportovním klubem Fitpoint? 

a) Velmi spokojený/á   c) Nespokojený/á 

b) Spokojený/á   d) Velmi nespokojený/á 

9. Jakou optimální cenu byste si představoval/a za jednorázový vstup do fitcentra? 

(Napište celou částku v Kč) 

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

10. Uveďte, jak jste spokojeni s cenou za vstup do klubu Fitpoint v následujících 

případech. 

         Příliš vysoká Vysoká Přiměřená k poskytnutým sluţbám Nízká Příliš 

nízká   

a) Jednorázový vstup                                              

b) Permanentky do                                                      

aerobního sálu nebo  

na spinning    

c) Členství v klubu Fitpoint                                                       

11. Domníváte se, že klub Fitpoint má nejlepší ceny ve městě vzhledem ke kvalitě 

nabízených služeb? 

a) Zcela souhlasím 

b) Souhlasím 

c) Nesouhlasím 

d) Zcela nesouhlasím 

e) Nevím 



 

 

12. Jaký byl Váš hlavní motiv navštívit klub Fitpoint? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a) Zredukovat váhu a zhubnout  

b) Moţnost vidět přátelé  

c) Nárůst svalové hmoty  

d) Odpočinek a relaxace 

e) Prestiţ 

f) Zábava  

g) Příznivá cena 

h) Jiný důvod (Uveďte jaký) ………………………………………………  

13. Na co se nejvíce zaměřujete při výběru sportovního centra?   

a) Cena permanentek  

b) Cena jednorázových vstupů 

c) Poplatek za členství 

d) Úroveň poskytovaných sluţeb 

e) Prestiţ klubu  

f) Chování personálu 

g) Prostředí 

h) Jiný (Uveďte důvod)…………………………………………………………………  

14. Doporučili byste fitcentrum Fitpoint svým přátelům?  

a) Ano (Uveďte důvod)...................................................................................................... 

b) Ne (Uveďte důvod)......................................................................................................... 

15. Jaké je Vaše pohlaví?  

a) Muţ    b) Ţena 

16. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? 

a) 0 – 15 000 Kč 

b) 15 001 – 25 000 Kč 

c) 25 001 – 35 000 Kč 

d) 35 001 – 50 000 Kč 

e) 50 000 a více Kč 

 

 

 

 



 

 

17. Označte, do jaké věkové kategorie patříte? 

a)  Méně neţ 18 let 

b) 19 – 25 let 

c) 26 – 32 let 

d) 33 – 40 let 

e) 41 – 49 let 

f) 50 – 55 let 

g) 56 a více let 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování 



 

 

Příloha č. 2 

Otázka č. 1: Čemu ve svém volném čase dáváte nejčastěji přednost?  

Obr. č. 5.20 Volnočasové aktivity - jiné 

 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 12: Jaký byl Váš hlavní motiv navštívit klub Fitpoint?  

Obr. č. 5.21 Motiv návštěvy klubu – jiné 

 

Zdroj: vlastní 



 

 

Otázka č. 13: Na co se nejvíce zaměřujete při výběru sportovního centra?   

Obr. č. 5.22 Kritérium při výběru sportovního centra – jiné. 

 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 14 Doporučili byste fitcentrum Fitpoint svým přátelům?  

Obr. č. 5.23 Doporučení – ano/ne 

 
Zdroj: vlastní 

Obr. č. 5.24 Doporučení klubu - ne 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 


