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1 Úvod

V dnešní moderní společnosti je sport pro mnohé lidi aktivním způsobem 

odpočinku a stává se čím dál více populárnějším. 

Původ slova „sport“ nalezneme v latině u slova „disportare“, což v překladu 

znamená bavit se, využívat příjemně svůj volný čas. S anglo-francouzským „disport“ 

– zábava, uvolnění – se poprvé setkáváme počátkem 14. století.

Samotné kořeny sportu však můžeme najít již při různých hrách, které byly 

zaměřeny na fyzickou zdatnost a bojové schopnosti, jako například starověké řecké 

olympijské hry nebo také u obětních rituálů, u kterých byla provozována jakási forma 

soutěže, jako například mayské obřadní míčové hry. Ve 14. století pak byl sport 

oblíbený zejména mezi vyššími společenskými vrstvami v Anglii. Podoba sportu tak, 

jak ho známe dnes, přicházela postupně až se změnou způsobu života a často bývá 

také spojována s technickou revolucí v 19. století.

Od té doby se výrazně zvětšil počet druhů sportů, liší se také vybavení 

využívané při něm a je stále více služeb v této oblasti, které se snaží vyhovět 

nárokům zákazníků. Jedná se o fenomén 21. století, kterému se, ať už aktivně nebo 

pasivně, věnují lidé bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání nebo náboženského vyznání.

Pravidelný pohyb je jedním ze základních pilířů zdravého životního stylu. 

Pokud někomu nestačí nebo nevyhovují tradiční sporty jako běhání, jízda na kole

nebo turistika, může si vybrat z široké nabídky služeb sportovních center, přičemž 

některá nabízejí i možnost relaxace.

Tato bakalářská práce na téma měření spokojenosti zákazníků se službami 

sportovního střediska bude realizována ve Sportovním a relaxačním centru firmy 

TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., které se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde je 

zároveň i sídlo firmy.

Cílem této bakalářské práce je změřit míru spokojenosti zákazníků se 

službami poskytovanými tímto sportovním a relaxačním centrem a údaje získané 

formou dotazníkového šetření budou tříděny dle prvního a druhého stupně a poté 

budou navrhnuty společnosti TERMO doporučení, která mohou vést ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků tohoto střediska.
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2 Charakteristika sportovního střediska TERMO Frýdlant n.O. 

s.r.o.

Tato kapitola bude věnována zejména společnosti TERMO, její 

charakteristice, obsahu služeb poskytovaných sportovním a relaxačním střediskem 

společnosti TERMO a analýze mikroprostředí a makroprostředí společnosti.

2.1 HISTORIE A VÝVOJ STŘEDISKA TERMO

Společnost TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. byla založena vedením města Frýdlant 

nad Ostravicí v roce 1995 vkladem privatizovaného státního majetku, včetně uhelné 

kotelny, která je umístěna v centru města zastavěném obytnými objekty.

Její hlavní činností je výroba a rozvod tepelné energie. Společnost dnes 

zásobuje svým teplem okolo 1 800 domácností a 30 firem ve Frýdlantu n.O. 

a v přilehlých obcích (Pražmo, Ostravice, Čeladná).

V roce 2002 začalo vznikat v jedné části kotelny sportovní a relaxační centrum

nazvané Kotelna. V prosinci roku 2002 byly zprovozněny první dvě služby, a to 

squash a solárium. Začátkem následujícího roku pak přibyl bazén a následující roky 

ostatní služby.

Společnost TERMO koupila v roce 2005 jinou kapacitní kotelnu na okraji 

města v průmyslovém areálu FERRUM a postupně na ni napojila tepelné rozvody ve 

městě. Stará uhelná a posléze plynová kotelna na Hamernické ulici tak mohla být 

zrušena. Tímto vznikly nové volné prostory o rozloze 300m². Prostory byly dlouho 

nevyužity a naskytla se tak příležitost k rozšíření aktivit v Kotelně, která byla poté 

přejmenována na Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna. V současné době se 

pracuje na rekonstrukci bývalé plynové kotelny a prostory poslouží k rozšíření 

sportovního centra o další služby, jako jsou posilovna, wellness, sály na cvičení 

a restaurace.
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2.2 PŘEHLED SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPORTOVNÍM A 

RELAXAČNÍM STŘEDISKEM SPOLEČNOSTI TERMO

2.2.1 Squash

Squash se stal v posledních letech velice populárním sportem, a tak není divu, 

že zprovoznění squashových kurtů bylo jednou z prvních služeb poskytovaných 

Sportovním a relaxačním střediskem Giff Aréna společnosti TERMO (dále jen 

„TERMO“). Jedná se o rychlou a dynamickou hru pro dva nebo čtyři hráče 

jakéhokoliv věku. Hraje se v uzavřených kurtech, které jsou ohraničeny ze všech čtyř 

stran stěnami. 

V TERMU můžeme najít hned tři takovéto kurty (webové stránky Sportovního

a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Výhodou těchto kurtů je možnost posunutí 

bočních zdí, čímž vznikne možnost zahrát si čtyřhru. Po této přestavbě je také možno 

využít kurty k jiným sportům, jako například florbal, kopaná nebo také k menším 

společenským akcím jako jsou plesy, karnevaly nebo taneční večery. Mobilita 

bočních stěn má však i nevýhodu, a to takovou, že při squashi hrozí uvíznutí míčku 

v kolejnici, po které se stěny pohybují. Je zde možnost si prostor pronajmout pro 

soukromé akce. Celý prostor kurtů je klimatizován, což zaručuje ideální vnitřní teplotu 

okolo 19°C. V prostorách kurtů jsou stoly a židle, kde si zákazníci mohou odpočinout. 

Je zde také umístěn telefon, který je napojen na recepci a bar, aby si mohli zákazníci

objednat například občerstvení. Ke hře postačí zákazníkovi sportovní oblečení 

a squashová raketa s míčkem. Pokud toto vybavení zákazník nevlastní, má možnost 

si ho za poplatek půjčit nebo zakoupit přímo na recepci. V případě potřeby lze zajistit 

také vyplétání raket.

2.2.2 Bazén

Pro relaxaci je v TERMU umístěn také malý bazén. Zákazníci mohou využít 

pěti různých atrakcí – dekorativní vodopád, protiproud, vodní chrlič, hydromasážní 

lavice a také vzduchovač, nebo-li tzv. blower (webové stránky Sportovního 

a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Bazén má spíše rekondiční, než plavecký 

charakter. Jeho rozměry 9x3 metry a hloubka 130 cm není určena k žádnému 

kondičnímu plavání, ale k relaxaci. Ve večerních hodinách se zapíná také podvodní 

osvětlení, které dodá bazénu příjemnou atmosféru. Teplota vody se pohybuje okolo 
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29°C. V letních měsících za slunečného počasí je otevřen průchod na venkovní 

terasu s lehátky a na travnatou plochu, kde mohou zákazníci relaxovat.

Součástí areálu bazénu je také whirlpool, který se nachází vedle bazénu 

a jehož užívání je zahrnuto v ceně vstupného do bazénu. Teplota vody ve whirlpoolu 

je okolo 36°C. Vedle whirlpool vany se nachází masážní box se spoustou volitelných 

programů. Přístup k whirlpoolu i k bazénu je bezbariérový a tudíž vhodný i pro osoby 

s tělesným postižením. Na recepci si může zákazník zakoupit také různé plavecké 

vybavení – plavecké brýle, pomůcky k výuce plavání apod.

2.2.3 Sauna

První zmínky o sauně se objevují již okolo 11. až 12. století a pocházejí

z Finska. V 16. století nechyběla sauna téměř v žádné finské vesnici. Jedná se 

o malou místnost nebo stavení, které je vytápěno buď dřevem, nebo elektrickým 

topením.

V TERMU jsou pro zákazníky připraveny dvě sauny – jedna venkovní a druhá 

vnitřní (webové stránky Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Obě jsou 

vyrobeny z dřeva ze severských smrků. Sauny jsou odizolovány a drží tak stálou 

teplotu díky minerální izolaci. Na prvky, které přicházejí do styku s tělem zákazníka, 

jako jsou opěrky zad, opěrky hlavy, lavice a podlahové rošty, bylo použito kvalitní 

dřevo z bezsuké africké vrby abachi. Oproti smrkovému dřevu se toto dřevo chová 

jako studené, tudíž nepálí a je pro zákazníky příjemnější, a navíc obsahuje 

protiplísňovou silici. Sauny jsou vybaveny elektrickým topením, které je možno 

polévat vodou a zvýšit tak vlhkost vzduchu v sauně. Dřevěné dveře jsou opatřeny 

dvojitým termosklem a bezpečnostním zavíráním.

Do vnitřní sauny se zákazník dostane z prostor bazénu. Kromě sauny pro osm

lidí je zde také ochlazovací bazének s kapacitou pro šest lidí, sprchovací kouty 

a odpočívárna vybavena lehátky a židlemi. Voda z bazénku je každý měsíc 

odebírána a následně odesílána na chemické a bakteriologické rozbory do 

akreditované laboratoře.

Přes vnitřní saunu se zákazník dostane také do venkovní sauny, která byla 

postavena teprve nedávno, a to koncem roku 2011. Oproti vnitřní sauně je větší 

a pro více lidí. Sauna má také vlastní odpočívací zónu. Před saunou jsou dřevěné 

lehátka, ochlazovací bazének a sprchy. Venku je další whirlpool, který mohou 
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zákazníci využívat také. Celý venkovní areál sauny je oplocen dřevěným plotem, aby 

zde nebylo z okolí vidět.

2.2.4 Beach volleyball

Atraktivní míčový sport, který pochází z dob po první světové válce, vychází 

z velké části z klasického volejbalu. Některé rozdíly jsou však patrné na první pohled. 

Pískové hřiště je menší a družstvo se skládá pouze ze dvou hráčů, kteří na písku 

hrají bez sportovní obuvi.

Beach volleyballové hřiště v TERMU je umístěno v zadní části areálu vedle 

venkovní sauny. Hřiště o rozměrech 8x16 metrů je ohraničeno čárami, které jsou 

umístěny asi metr od okraje hřiště, což snižuje možnost zranění (webové stránky 

Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Kůly spolu se sítí jsou mobilní, 

tudíž je lze demontovat a hřiště tak využít k jiným aktivitám. 

Například v zimních měsících se plocha pokryje chladicím systémem, který je 

napojen na tepelné čerpadlo a volejbalové hřiště se tak stane ledovou plochou 

s možností bruslení pro veřejnost.

2.2.5 Beach tennis

Beach tennis je poměrně novým sportem. V ČR se objevil v roce 2007 a často 

je nazýván hybridním sportem. Je to z toho důvodu, že se jedná o jakousi směsici 

klasického tenisu, beach volleyballu a badmintonu.

K beach tennisu se používá stejné hřiště jako na plážový volejbal, které je 

zmíněno v předchozí kapitole (webové stránky Sportovního a relaxačního centra Giff 

Aréna, 2012). Týmy se skládají, stejně jako u beach volleyballu, ze dvou hráčů. 

Nehraje se klasickými tenisovými raketami, ale raketami určenými speciálně pro 

beach tennis. Míček se podobá tenisovému, ale je měkčí.

2.2.6 Tenis

Tenisový kurt je vyroben z umělého povrchu Durflex 200 SP Cushion, který je 

určen jako finální nášlapná plocha sportovních ploch (webové stránky Sportovního 

a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Na ploše jsou vyznačeny čáry jak pro 

tenisovou dvouhru a čtyřhru, tak pro házenou, minikopanou a badminton. Kurt tak lze 
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využít také k těmto sportům a ne jenom k tenisu. Kurt je celý oplocen pletivem. 

Zákazníci ho mohou využít také v pozdějších večerních hodinách, kdy nesvítí slunce, 

jelikož jsou zde reflektory, které zabezpečují osvětlení prostoru.

V zimním období, od října do dubna, je nad kurtem nafouknuta přetlaková 

hala, jejíž prostory tak mohou zákazníci využívat v zimních měsícich.

2.2.7 Ruské kuželky

Tato hra s obrovskou tradicí vznikla někdy ve 12. století (webové stránky 

Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Zařízení se skládá 

z jednoduchého stojanu, na kterém je zavěšena koule a pod kterým je umístěno 

devět kuželek. Účelem hry je porážení kuželek koulí za stanovených pravidel. 

Soutěží se v různých disciplínách.

2.2.8 Pétanque

Jedná se o francouzskou společenskou hru pro dvě družstva o jednom až 

třech hráčích. Cílem hry je dostat koule družstva co nejblíže cíli – malé dřevěné 

kuličce. Tento sport může hrát v podstatě každý – muži, ženy, děti, starci, ale také 

tělesně postižení se mohou účastnit všech turnajů. Hraje se na speciálním hřišti 

a v zimním období je možno hrát na promo zastřešené ploše areálu (webové stránky 

Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 2012).

2.2.9 Solárium

Solárium je určeno zejména pro lidi, kteří se chtějí opálit rychleji, než 

v případě, když by leželi na slunci (Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna, 2012). 

20 minut v soláriu dokáže nahradit celý den strávený na pláži. V TERMU mohou

zákazníci využít k tomuto účelu vertikální turbo solární sprchu Sun Shower 8000. 

Solárium je dálkově ovládáno z recepce. Zákazník si zvolí, jak dlouho chce v soláriu 

být a sám si jej pak spustí tlačítkem uvnitř solária. Po dohodnuté době dojde 

k automatickému vypnutí. V případě potřeby je možné solárium vypnout ihned.

Na recepci si mohou zákazníci zakoupit různé druhy solární kosmetiky 

několika značek.
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2.2.10 Aqua zumba 

Aqua zumba je jedinečný druh vodního tance, který vychází z aqua aerobicu. 

Tento tanec dodává člověku energii a napomáhá ke zlepšení postavy a fyzické 

kondice. Je plný latinskoamerických rytmů, a jelikož se musí překonávat odpor vody, 

je také o něco náročnější, než klasická zumba na suchu.

V TERMU je tato služba novinkou a je v provozu od dubna letošního roku

(webové stránky Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Cvičení zatím 

probíhá jednou týdně pod vedením zkušené lektorky.

2.2.11 Plavání miminek

Plavání batolat, kojenců a dětí v předškolním věku je způsob, jak zajistit dětem 

radostný pocit z kontaktu s vodou a vodními hračkami (webové stránky Sportovního 

a relaxačního centra Giff Aréna, 2012). Vodní radovánky v bazénu mohou být velkou 

zábavou jak pro dítě, tak pro rodiče, pokud se provádí správně. Plavání je 

obohaceno o spoustu dětských vodních říkanek. Plavání miminek probíhá třikrát 

týdně a vede ho zkušená cvičitelka.

2.2.12 Restaurace

Koncem roku 2011 byla zprovozněna také nová restaurace a posezení 

v prostorách vedle recepce (webové stránky Sportovního a relaxačního centra Giff 

Aréna, 2012). Restaurace je vybavena moderním nábytkem a kromě stolů a židlí je

zde také šest sedacích souprav. V rohu je malý dětský koutek se skluzavkou. Denně 

od 16 hodin si mohou zákazníci vybrat z více jak 20 jídel a spousty nealkoholického 

a alkoholického nápojů.

Je zde také možnost pořádání rodinných oslav, večírků, firemních akcí apod. 

Menu lze připravit dle přání zákazníka.

2.2.13 Ostatní služby

V celém areálu je pro zákazníky dostupné vysokorychlostní internetové 

připojení pomocí WiFi (webové stránky Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna, 

2012). Zákazníci mohou využívat tuto službu bezplatně.
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Před areálem je připraveno bezplatné parkoviště s místy vyhrazenými pro 

zákazníky centra. Avšak v případě velké návštěvnosti je mnohdy počet míst pro 

zákazníky nedostatečný.

V případě, že si zákazník bude chtít koupit nějaké zboží, je pro něj připraven 

obchod, kde najde téměř vše, co s jednotlivými službami souvisí. Prodávají se zde 

sportovní potřeby jako plavky, plavecké brýle, squashové rakety (značky Wilson, 

Oliver, Merco) a ostatní squashové doplňky (míčky, gripy), solární kosmetika (značky 

Touch, Body Drench, Power Tan, Mexican Dream, Turmo Brown, Emerald Bay 

apod.), saunovací potřeby, vodolepky, plavecké pásy pro děti, sportovní oblečení 

různých značek a spousta dalších potřeb (Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna, 

2012).

Pokud zákazník nemá potřebné vybavení, ale nechce si ho kupovat, má 

možnost si ho zapůjčit. V půjčovně najde rakety a míčky na tenis, beach tenis, 

squash, sálovou obuv, ručníky, prostěradla apod.

2.3 MAKROPROSTŘEDÍ

Pokud je zmíněno makroprostředí firmy, jedná se o vedlejší okolní prostředí, 

které firmu obklopuje (Kincl a kol., 2004). Firma ani její zaměstnanci nemohou 

zpravidla nijak ovlivnit jevy a faktory působící z makroprostředí. Může přinášet firmě 

mnoho příležitostí pro její aktivity, ale zároveň je také naplněno spoustou ohrožení 

a rizik. Skládá se z šesti faktorů a tyto faktory budou rozebrány v následujících 

subkapitolách.

2.3.1 Ekonomické prostředí

K těmto faktorům se řadí především ty, které jsou schopny ovlivnit kupní sílu. 

Patří mezi ně například průměrná měsíční mzda, nezaměstnanost, inflace nebo 

hrubý domácí produkt (Kozel, 2006).

Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na počty zaměstnanců v národním 

hospodářství v posledním čtvrtletí roku 2011 byla 26 067 Kč, což je oproti stejnému 

čtvrtletí předchozího roku o 502 Kč více (Kurzy.cz, 2012). Meziroční změna 

průměrné mzdy tedy byla 2,0 % a meziroční změna reálné mzdy zaznamenala 

pokles o 0,4 %. Údaje za poslední roky 2010 a 2011 můžeme vyčíst z tabulky na 
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Obr. 2.1. Průměrná mzda ve Frýdlantu nad Ostravicí byla v roce 2010 nižší o 11,1 % 

oproti celostátnímu průměru ve stejném roce.

Obr. 2.1 Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR

Zdroj: Kurzy.cz, 2012

Míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2010 činila 9,0 % (Český 

statistický úřad, 2012). V roce 2011 klesla na 8,6 %. V Moravskoslezském kraji je 

míra nezaměstnanosti dlouhodobě jedna z nejvyšších ve srovnání s ostatními kraji

v republice a v roce 2011 dosahovala 11,3 %. Frýdlant nad Ostravicí je na tom ve 

srovnání s Moravskoslezským krajem o něco málo lépe, ale ve srovnání s hodnotami 

pro celou ČR je nezaměstnanost vyšší (viz Tab. 2.1). Zvyšující se nezaměstnanost 

sportovním střediskům neprospívá, jelikož nezaměstnaní lidé již nebudou chtít 

utrácet velké množství peněz za volnočasové aktivity.
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Tab. 2.2 Nezaměstnanost v ČR, MS kraji a Frýdlantu n.O. v letech 2004 - 2011

Zdroj: Český statistický úřad, 2012

Míra inflace koncem roku 2010 v ČR byla na úrovni 1,5 %, koncem 

následujícího roku vzrostla na 1,9 % (Kurzy.cz, 2012). Inflace v březnu 2012 se 

vyšplhala na 2,4 %, což činí meziroční inflaci 3,8 %. Zvyšování míry inflace může mít 

za důsledek snižování ekonomické aktivity podniku.

2.3.2 Technologické prostředí

Faktory technologického prostředí patří mezi velmi důležitou část 

makroprostředí. Je nezbytné, aby firma držela krok s technologickým pokrokem 

a rozvojem, a to mnohdy stojí nemalé peníze. Firma by se měla zaměřit zejména na 

sledování technologických trendů, jako jsou inovační příležitosti, tempo změn, 

rozdílné rozpočty na výzkum a vývoj apod (Stehlík a kol., 2003; Kincl a kol., 2004).

V případě sportovně-relaxačního centra by se mohlo jednat například 

o zavedení on-line rezervačního systému, on-line informování o vytíženosti služeb, 

technologické novinky v oblasti údržby sportovních ploch (squashové kurty, beach 

volleyballové hřiště), prostředky k udržení hygieny nebo třeba zavedení platebního 

terminálu pro platbu kreditními kartami.

Pokud se firma nedrží technologických trendů, přichází tak o konkurenční 

výhodu.

2.3.3 Demografické prostředí

Faktory demografického prostředí jsou rozhodující pro vytváření trhů, jelikož 

trh je tvořen lidmi (Kotler a Keller, 2007). Mezi základní ukazatele zde můžeme 

zahrnout počet obyvatel, věkovou strukturu, průměrný věk, rodinný stav, sňatkovost 

a rozvodovost, počet narození a úmrtí a migraci obyvatelstva.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6

Moravskoslezský kraj 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3

Frýdlant nad Ostravicí 14,6 12,4 11,1 8,5 6,6 11,7 10,8 -
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Počet obyvatel v ČR v roce 2010 vzrostl na 10 533 tisíc oproti minulému roku, 

kdy byl 10 507 tisíc, z čehož bylo (rok 2010) 5 169 tisíc mužů a 5 364 tisíc žen

(Český statistický úřad, 2012). V ČR je dlouhodobě více žen, jak mužů. 

Dle Českého statistického úřadu (2012) byla věková struktura v roce 2010 

taková, že obyvatel ve věku 0 – 14 let bylo 14,4 %, 15 - 64 let 70,1 % a obyvatel 

starších 65 let 15,5 %. Oproti předchozím rokům výrazně klesá dětská složka, která 

byla například v roce 1989 21,7 % a stoupá počet obyvatel ve věku 15 – 64 let 

(v roce 1989 byl 65,8 %) a také počet obyvatel starších jak 65 let (v roce 1989 byl 

12,5 %), což může mít za důsledek úbytek možných budoucích zákazníků sport 

centra.

Průměrný věk obyvatelstva roste každým rokem průměrně o 0,2 až 0,3 let

a v roce 2010 dosahoval 40,8 let. Ženy se dožívají více let jak muži.

Roste také počet svobodných a rozvedených lidí. Počet ženatých/vdaných 

klesá. Počet sňatků byl v roce 2009 47 862 tisíc a následující rok jen 46 746 tisíc.

Rozvodů v roce 2009 bylo 29 133 a rok na to 30 783.

Živě narozených dětí v roce 2010 bylo 117 153 a oproti předchozímu roku 

počet klesl o 1 195 dětí. Počet úmrtí klesá zejména díky vyspělejší životní úrovni 

a dokonalejšímu zdravotnictví. V roce 2009 zemřelo 107 421 lidí a následující rok se 

počet snížil o 577 lidí. Klesá také novorozenecká a kojenecká úmrtnost. 

Přirozený přírůstek v České republice činil v roce 2010 10 309 obyvatel 

a celkový přírůstek 25 957 obyvatel, z čehož plyne, že přírůstek vlivem stěhování byl 

15 648 obyvatel.
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Tab. 2.3 Vybrané ukazatele obyvatelstva ve Frýdlantu n.O.

Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet obyvatel osoby 22 449 22 501 22 754 23 016 23 224 23 498

z toho ženy 11 357 11 385 11 526 11 664 11 766 11 925

Obyvatelé ve věku

0–14 % 14,5 14,2 14,2 14,1 14,1 14,4

15–64 % 70,5 70,5 70,4 70,2 70,0 69,5

65 a více % 15,0 15,3 15,4 15,7 15,9 16,1

Index stáří (65+/0–14) 103,9 108,2 108,3 110,8 113,2 112,2

Průměrný věk obyvatel roky 40,6 40,9 41,0 41,1 41,2 41,2

Živě narození osoby 190 187 252 212 216 230

Zemřelí osoby 295 258 263 285 284 275

Přistěhovalí osoby 516 475 569 610 563 618

Vystěhovalí osoby 367 352 305 275 287 299

Sňatky 100 84 133 107 92 112

Rozvody 49 69 50 64 53 47

Přirozený přírůstek ‰ -4,7 -3,2 -0,5 -3,2 -2,9 -1,9

Přírůstek stěhováním ‰ 6,7 5,5 11,7 14,6 11,9 13,7

Celkový přírůstek ‰ 2,0 2,3 11,2 11,5 9,0 11,8

Zdroj: Český statistický úřad, 2012

Výrazný vliv na výběr služby ve sportovním a relaxačním středisku má pohlaví 

zákazníka. Například ženy častěji využívají služby, jako jsou solárium, aqua aerobic 

nebo plavání miminek. Naopak muži vyhledávají spíše služby typu squash, tenis 

a kopaná.

2.3.4 Politicko-právní prostředí

Společnost TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. je právní subjekt a musí se tak řídit 

legislativou České republiky, která utváří zákony upravující podnikání. Jedná se 

zejména o obchodní zákoník, občanský zákoník, mzdové a cenové zákony, 

ekologické normy, hygienické směrnice, normy EU, zákon o ochraně osobních údajů 

nebo zákoník práce.

„Obchodní legislativa má tři hlavní účely: chránit společnosti před nepoctivou 

konkurencí, chránit spotřebitele před nepoctivými obchodními praktikami a chránit 

zájmy společnosti před bezuzdným podnikatelským chováním.“ (Kotler a Keller, 

2012)
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2.3.5 Přírodní prostředí

Moravskoslezský kraj patří mezi nejvíce znečistěné kraje v ČR s nepříznivým 

stavem ovzduší. Tato skutečnost je způsobena velkým množstvím oceláren, hutí 

a výrobních podniků, které životní prostředí zatěžují.

Samotná Česká republika bývá často nazývána samým srdcem Evropy, a to 

díky její poloze ve Střední Evropě. Leží v mírném pásu, kde je mírné klima. Teploty 

zde dosahují v letních měsících až 30°C a v zimě spadnou pod -10°C.

Počasí v Moravskoslezském kraji ovlivňuje návštěvnost sportovního střediska 

TERMO. Za deštivého a chladného počasí je návštěvnost vyšší, než za teplých 

slunečných dnů.

Poloha střediska je naštěstí ve větší vzdálenosti od zmíněných hutí 

a oceláren, a tak je zde alespoň o něco lepší ovzduší, než v blízké Ostravě. 

Sportovní a relaxační středisko společnosti TERMO svou činností nijak výrazně 

nepřispívá ke znečišťování životního prostředí.

2.3.6 Sociální a kulturní prostředí

Sportovní středisko je ideální způsob jak podpořit současné společenské 

trendy. Lidé chtějí navazovat dlouhodobé vztahy a vyhledávají si k tomu sobě 

podobné lidi. Služby jako sportovní a relaxační středisko jsou ideálním místem pro 

utužení těchto společenských vztahů mezi lidmi. 

Dalším trendem je obrovský zájem o zdravý životní styl. Lidé vyhledávají 

různé sportovní aktivity a na trhu jich mohou najít opravdu hodně. Stále vznikají nové 

druhy sportu a také nové společnosti poskytující služby, u kterých se může člověk 

odreagovat, zasportovat a relaxovat.

Vzhledem ke stále většímu nedostatku surovin a devastaci přírody si lidé 

konečně začali uvědomovat, že příroda nepřežije všechno a proto lidé vyhledávají 

možnosti, jak mohou svůj volný čas trávit aktivně v přírodě, a ne jen sezením 

u televize nebo počítače. Trh na to samozřejmě musel reagovat a rozšířila se 

nabídka rekreací v přírodě, turistiky, dobrodružných pobytů, adrenalinových zážitků 

a vůbec obecně sportovního vyžití.
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2.4 MIKROPROSTŘEDÍ

Hlavní funkcí podniku je snaha o uspokojování potřeb zákazníků. Úspěch však 

závisí na prvcích mikroprostředí podniku, kterými jsou jeho zákazníci, dodavatelé, 

konkurence a veřejnost.

2.4.1 Zákazníci

Zákazníkem TERMA jsou lidé zejména z Frýdecko-Místecka a přilehlého 

okolí. Dále také lidé trávící zde dovolenou nebo na návštěvě u známých. Obecně 

každým potencionálním zákazníkem je člověk vyhledávající možnosti aktivního vyžití, 

sportu a relaxace s touhou si odpočinout od každodenního stresu a spěchu. Jsou to 

lidé, kterým záleží na jejich zdraví, postavě, vzhledu nebo fyzické i psychické kondici. 

Věková struktura zákazníků je od rodičů s batolaty (plavání miminek) až po aktivní 

důchodce, tudíž věková hranice není nijak omezená.

Potřeby zákazníka jsou v TERMU na prvním místě, a proto se společnost 

snaží udělat vše pro jeho spokojenost. Spokojený zákazník je totiž nejlepší reklama.

2.4.2 Dodavatelé

Mezi hlavní dodavatelé sportovního střediska TERMO patří společnosti jako

Arena – plavecké brýle a Dena Matuška – plavecké pomůcky. Dodavatelé pro 

restauraci a bar jsou Plzeňský prazdroj – dodává piva Pilsner Urquell a Radegast, 

Keška – alkoholické a nealkoholické nápoje, Novaco, Algida – nanuky, Lavaza –

káva a Marlenka – moučníky. Většina potravin je nakupována ve velkoobchodě 

Makro. TERMO spolupracuje také s Prádelnou Frenštát, která zajišťuje praní prádla 

a čištění textilu.

2.4.3 Veřejnost

Do veřejnosti můžou být zařazeny osoby, skupiny osob nebo organizace, 

které však nejsou ve vztahu ke společnosti jako odběratelé nebo dodavatelé, ale 

mohou ovlivnit chování společnosti.
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Finanční veřejnost

Zde patří finanční instituce, jako jsou banky, které jsou schopny poskytnout 

úvěr, sponzory nebo zdravotní pojišťovny (Kozel, 2006). Hlavním sponzorem 

sportovního střediska TERMO je slévárenská společnost Giff, a.s., která tak 

významnou měrou přispěla obyvatelům města na jejich sportovní vyžití.

Sdělovací prostředky

Mezi sdělovací prostředky patří média, která dokáží oslovit širokou veřejnost. 

Řadí se zde internet, televize, rádio, rozhlas a tisk. Společnosti se snaží zvolit co 

možná nejefektivnější způsob reklamy v rámci jejich možností. Televizní reklama je 

pro takováto malá sportovní střediska většinou příliš nákladná, a tak volí levnější 

varianty v tisku, rozhlasu apod.

Každá pozitivní zmínka v médiích je pro TERMO dobrou reklamou. Jedná se 

zejména o články v místním občasníku, reklamu v magazínu Program nebo 

informační letáky.

Všeobecná veřejnost

Jelikož z každého člověka by mohl být zákazník, je třeba se snažit, aby měla 

společnost co nejlepší jméno, zákazníci byli spokojeni a díky tomu informovali o své 

spokojenosti ostatní. Proto je třeba si každého zákazníka „hýčkat“, snažit se vyhovět 

jeho specifickým nárokům a dodržovat heslo „náš zákazník, náš pán“.

Vnitřní veřejnost

Do vnitřní veřejnosti patří veškerý personál centra. Je nezbytné vybírat pouze 

kvalifikované pracovníky, protože ti pak utváří atmosféru pro zákazníky (Kozel, 

2006). Personál by měl být kvalifikovaný, působit profesionálně a být informovaný. 

Pro zákazníka je to, jak se k němu zaměstnanec chová velmi důležité a mnohdy to 

pro něj bývá důležitější než cena. Na pracovišti by měli mít zaměstnanci mezi sebou 

dobré vztahy, poněvadž i to má pozitivní vliv na zákazníka.
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2.4.4 Konkurence

Sportovní a relaxační středisko společnosti TERMO nemá v blízkém okolí jako 

komplex žádnou větší konkurenci. Na Frýdlantsku není žádné centrum, které by 

provozovalo všechny tyto služby pod jednou střechou. Konkurence může být 

nalezena pouze u poskytovatelů jednotlivých služeb nebo některých ze služeb, které 

TERMO nabízí.

Jedním z konkurentů ve Frýdlantu n.O. je nedaleký Beskydský tenisový klub, 

kde může zákazník najít devět tenisových venkovních kurtů a krytou halu se čtyřmi 

kurty (webové stránky Beskydského TK Frýdlant nad Ostravicí, 2012). Povrch 

venkovních kurtů je z antuky a vnitřní kurty jsou pokryty umělým povrchem Teraflex. 

Ceny pronájmu venkovních kurtů se pohybují od 90 – 120 Kč na hodinu během dne 

a vnitřní kurty 220 – 430 Kč na hodinu.

V letních měsících je v provozu také venkovní koupaliště ve Frýdlantu n.O. Je 

zde bazén o velikosti 25x50 metrů s tobogánem, dětské brouzdaliště, občerstvení, 

hřiště na míčové hry a travnatá pláž.

Vedle areálu koupaliště se nachází Hospůdka u Sauny, kde jsou hned dvě 

sauny (webové stránky Hospůdky u sauny, 2012). Jedna klasická finská a druhá 

solná. Solná sauna je vyhřáta na nižší teplotu a je tedy vhodná i pro lidi, kteří do 

klasické sauny nemohou. Za dvouhodinový vstup do sauny zaplatí zákazník 135 Kč 

a za zapůjčení prostěradla, ručníku nebo županu si připlatí dalších 10 – 50 Kč.

Další sauny se nachází ve Frýdlantu n.O. v části Lubno v centru Tutto

(webové stránky Ristorante & Spa TUTTO, 2012). Jsou zde dvě sauny, které jsou 

vytápěné bukovým dřevem a jsou rozděleny na pánské a dámské. Dva dny v týdnu 

jsou prostory spojeny a vzniknou tak dvě společné sauny. Za hodinu a půl saunování 

zde zákazník zaplatí 130 Kč, plus 20 Kč za prostěradlo. Spolu se saunami je zde 

také restaurace s italským kuchařem.

Dalším místem pro relaxaci je Hotel Prosper v nedaleké Čeladné. Je zde 

bazén o velikosti 15x7 metrů s vyhřívanou vodou, finskou saunu, infra saunu 

a speciální bio saunu s esencemi (webové stránky Hotelu Prosper, 2012). Dále je 

zde solárium, fitcentrum, masáže, manikúra, pedikúra, kosmetika, ubytování, 

restaurace, pivnice a cukrárna.

Na Čeladné je možnost relaxace také v místních lázních, a to v Lara wellness. 

Bazén je vybaven masážními tryskami, protiproudem a vodním chrličem (webové 
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stránky Lara Wellness Čeladná, 2012). Prosklené stěny umožňují výhled na okolí 

Beskyd. Každou středu se zde trénuje aqua aerobic. Dále je zde finská a parní 

sauna, solná jeskyně, fitcentrum, masáže a kavárna.

Na Ostravici je známý Hotel Odra, který disponuje bazénem, saunou, 

soláriem, posilovnou, rehabilitačním bazénem, hydromasážní vanou, vířivou vanou, 

masážemi a dalšími podobnými službami (webové stránky Hotelu Odra, 2012).

Co se squashových kurtů týče, nejbližší konkurent je společnost Squashstorm 

ve Frýdku-Místku, kde jsou tři squashové kurty. Samozřejmostí je možnost zapůjčení, 

nebo zakoupení různého vybavení nebo možnost vyplétání raket (webové stránky 

Squash centra Frýdek-Místek Squashstorm, 2012). Kurty jsou klimatizované 

a nabízejí také možnost posouvání bočních stěn a zákazníci si tak mohou zahrát 

čtyřhru. Dále je zde whirlpool, sauna, solárium, posilovna, infrasauna a masáže.

Společnost každoročně pořádá také řadu squashových turnajů.

Další blízké squashové centrum je ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde má svou

pobočku společnost CDU SPORT. Jsou zde dva squashové kurty, které bohužel 

nejsou klimatizovány. Je zde možnost zapůjčení vybavení. Kurty se dají využít i jako 

prostor pro hru stolního tenisu.
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků

Následující kapitola bude věnována teorii služeb, jejich definici, klasifikaci, 

vlastnostem a marketingovému mixu ve službách. Dále pak budou rozebrány pojmy 

zákazník a jeho spokojenost, měření spokojenosti, metody měření spokojenosti, 

hodnocení kvality z pohledu zákazníka a index spokojenosti zákazníka.

3.1 SLUŽBY

3.1.1 Definice služeb

Podstata služeb je asi nejlépe definována pány Kotlerem a Kellerem (2007):

„Služba je jakýkoliv akt, nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné 

straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. 

Příprava služby může, ale nemusí, být spojena s fyzickým výrobkem.“

3.1.2 Klasifikace služeb

Vzhledem k rozsáhlosti sektoru služeb je vhodné rozdělit služby do skupin 

podle jejich společných vlastností. Cílem klasifikace je identifikace jednotlivých typů 

služeb a jejich následná vhodná aplikace marketingu.

Ekonomové Foot a Hatt provedli základní klasifikaci služeb, která dělí služby 

do třech skupin (Vaštíková, 2008). K terciálním službám se řadí služby jako hotely

a restaurace, kosmetické služby, kadeřnictví, prádelny, čistírny, opravy a údržba 

domácích strojů, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma a další 

domácí služby. Jako typický zástupce kvartérních služeb může být uvedena

doprava, finance a správa, obchod, komunikace, apod. Pro tyto služby je 

charakteristické, že usnadňují a rozdělují činnosti a díky tomuto zefektivňují práci. Do 

skupiny kvinterních služeb může pak být zařazena zdravotní péče, vzdělávání 

a rekreace. Typické pro služby v tomto sektoru je, že příjemce služby dokáží nějakým 

způsobem změnit a zdokonalit.

Jako další příklad klasifikace může být uvedena klasifikace, kterou provedl 

ekonom Woodruffe (Ostrožná, 2011). Ten rozdělil služby podle pěti faktorů. Prvním 

faktorem je příjemce služby, který rozlišuje, zda je příjemcem služby koncový 



24

zákazník (kosmetické služby), B2B trh (reklamní agentury) nebo průmyslové 

subjekty. Dle hmotnosti služby dělí služby na vysoce hmotné (opravy automobilů), 

služby vážící se k hmotnému zboží (autoopravna) a vysoce nehmotné (poradenství).

Dalším kritériem je význam lidského faktoru, který rozděluje služby podle velikosti 

lidského kontaktu na služby s vysokým kontaktem (masáže) a služby s nízkým 

kontaktem (kino, kolotoče). Dle nároku na profesionalitu dělí služby podle toho, zda 

k poskytování služeb využívá zákazník experty, na profesionální (právnické služby) 

a neprofesionální (úklidové práce). Posledním faktorem je pak ziskovost služeb, 

díky které rozlišuje služby neziskové (charita) a komerční (banky).

3.1.3 Vlastnosti služeb

Služby mají dle Kotlera a Kellera (2007) čtyři vlastnosti, kterými se liší od 

hmotného zboží: nehmatatelnost, neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost.

Obr. 3.1 Vlastnosti služeb (Kozel, 2006)

Nehmatatelnost

Neboli také nehmotnost znamená, že služba před její koupí nemůže být 

osahána, prohlédnuta, ochutnána, očichána ani ohmatána (Kotler a Keller, 2007).

Nemůže tak být ohodnocena žádným lidským smyslem předem. Pouze v malém 

procentu případů si lze službu předem vyzkoušet. Jedná se o základní vlastnost 

služeb, jelikož ostatní vlastnosti vychází právě z nehmatatelnosti. Pokud si zákazník 
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koupí zájezd na Floridu, nemá možnost nijak zjistit, jaký ten zájezd bude, vše se 

dozví až při čerpání této služby.

Díky této vlastnosti je pro zákazníka problém orientovat se a hodnotit ostatní 

konkurenční služby. Proto je většinou pro zákazníka důležitý osobní zdroj informací 

a pro hodnocení kvality poskytované služby využívá cenu. Aby si zákazník našel 

nějaký důkaz kvality, vytváří si jej pomocí místa, lidí, vybavení, komunikačního 

materiálu a symbolů, které vidí (Vaštíková, 2008).

Management firmy by se proto měl snažit co nejvíce zhmotnit nehmatatelné. 

Je třeba dodávat abstraktním nabídkám fyzické důkazy. Například cestovní 

kanceláře připravují katalogy svých zájezdů a tím zdůrazní hmotné podněty 

poskytované služby. Nezbytná je také snaha o co nejlepší ústní reklamu, kterou 

poskytují, pomocí svých doporučení, stávající zákazníci. Společnost by se dále měla 

zaměřit na kvalitu jejich služeb, prezentovanou značku, získání různých certifikátů, 

první dojem při poskytování služby, lidský faktor, image služby, apod (Kotler a Keller, 

2007; Vaštíková, 2008 ).

Neoddělitelnost

V případě fyzického zboží to bývá tak, že je nejdříve vyrobeno, uskladněno, 

poté rozvezeno směrem k zprostředkovatelům a spotřebováváno bývá až později

(Kotler a Keller, 2007). U služeb tomu je však jinak. Neoddělitelnost znamená, že 

služba bývá vytvářena a spotřebovávána zároveň. V případě, že si zákazník koupí 

určitou službu, poskytovatel je pak součástí služby spolu s klientem a jedná se 

o neoddělitelnou součást služby.

Aby se mohla realizovat výhoda služby, kterou získává zákazník poskytnutím 

služby, je nezbytné, aby se poskytovatel s klientem setkali na určitém místě v určitý 

čas (Vaštíková, 2008). Není však nezbytné, aby byl zákazník přítomen po celou dobu 

trvání služby. Když si zákazník odveze automobil do servisu, zpravidla tam 

nezůstává po celou dobu, kdy je automobil opravován. V případě různých právních 

zástupců nemusí být dokonce klient přítomen vůbec. U některých služeb je ale 

přítomnost zákazníka nezbytná (například u lékaře). Když si zákazník chce vybrat 

peníze z bankomatu, není zde přítomen poskytovatel služby, ale stále dochází 

k interakci zákazníka a služby a jedná se o jakousi eliminaci neoddělitelnosti služby 

od jejího producenta.
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Jelikož je zákazník spoluproducentem služby, je mnohdy nezbytné, aby svou 

činností přispěl k tomu, že bude služba dle jeho představ (Vaštíková, 2008). Když 

chce student vykonat zkoušku, musí se na ni připravit, nepostačí mu k tomu jen 

výklad pedagoga. Někdy také musí zákazník za službou cestovat. Chce-li navštívit 

koncert v zahraničí, musí se na místo produkce této služby dopravit.

Proměnlivost

Kotler a Keller (2007) označili proměnlivost za příčinu toho, že zákazník 

nemusí vždy dostat stejnou kvalitu jedné služby. Kvalita služeb záleží na tom, kdo ji 

poskytuje a také kdy a kde ji poskytuje. Díky proměnlivosti si zákazník těžce vybírá 

z konkurenční nabídky firem. Proto se často radí s ostatními, než si vybere, kdo mu 

službu poskytne. 

Může se stát, že jednomu chirurgovi se operace nepovede a druhý chirurg 

vykoná stejný zákrok bravurně. Dalším příkladem může být lektor cizích jazyků. 

Pokud jeden lektor umí učit a mluvit lépe, než ten druhý, opět jsou tyto stejné služby 

rozdílné kvality. Může se stát, že i stejný člověk vykoná jeden druh služby v jeden 

den jinak v osm hodin ráno a jinak v poledne.

Někdy se může zákazník setkat s tím, že si společnosti chrání proces 

poskytování služeb například různými normami (Vaštíková, 2008). Ochranu způsobu 

poskytování služby najdeme u franchisingových společností (rychlé občerstvení, 

hotelové služby, poradenství).

Ke zvýšení kontroly aktivity by měl dle Kotlera a Kellera (2007) podnik učinit 

určité kroky. Jedná se zejména o důkladný výběr vhodných pracovníků a jejich 

následné školení a zdokonalování, a to ať už se jedná o kvalifikované profesionály 

nebo nekvalifikované dělníky. Důležitá je také motivace zaměstnanců, a to ve formě 

různých zaměstnaneckých benefitů nebo vymýšlení soutěží typu zaměstnanec 

měsíce a podobně.

Pomíjivost

Charakteristickou vlastností služeb je, že je nelze skladovat, ani nijak uchovat

(Kotler a Keller, 2007). Pokud je poptávka stálá, nejedná se o problém. Ten vzniká až 

v případě kolísání poptávky po službě. Velké výkyvy v poptávce vznikají například ve 

veřejné dopravě. Ve špičce musí dopravci vlastnit více prostředků, aby byli schopni 
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poptávku uspokojit, a vznikají jím tímto vyšší náklady, než kdyby byla poptávka po 

celý den stejná.

Pro sladění poptávky a nabídky doporučuje Kotler a Keller (2007) firmám volit 

několik strategií. Jedná se zejména o rozdílnost cen a jejich flexibilitu. Například 

vstupenky do kina v odpoledních hodinách budou za nižší ceny, než vstupenky na 

večerní film. Lze také vytvářet poptávku mimo špičku. Společnost McDonald’s 

v dopoledních hodinách zavedla snídaně a začala je propagovat. Zavedení 

rezervačních systémů může zlepšit řízení poptávky. Využívány jsou zejména 

u leteckých společností, hotelů, divadelních představení a podobně.

Díky pomíjivosti je pro zákazníka těžké službu reklamovat. Jen výjimečně lze 

špatně provedenou službu vyměnit nebo nahradit jinou službou.

Absence vlastnictví

K těmto čtyřem zmíněným charakteristikám přidala Vaštíková (2008) ještě 

pátou, která souvisí s nehmatatelností a pomíjivostí služeb. Oproti koupi zboží, kdy si 

zákazník kupuje určitý výrobek a vzniká mu tak nárok jej vlastnit po neomezenou 

dobu, služby vlastnit nelze a při koupi služby si zákazník kupuje jen určité právo na 

poskytnutí dané služby. Nevzniká mu tak žádné vlastnictví nebo nabytí služby.

3.1.4 Marketingový mix služeb

Dle Vaštíkové (2008) se jedná o soubor kontrolovatelných marketingových 

nástrojů, které utváří vlastnosti služeb poskytovaných zákazníkům. Jejich účelem je 

řízení a upravení nabídky služeb tak, aby přinesly uspokojení potřeb zákazníků 

a zisk.

Klasický marketingový mix obsahuje 4 základní prvky, takzvané 4P

(Vaštíková, 2008). Patří zde product (produkt), price (cena), place (distribuce) 

a promotion (marketingová komunikace). Pro potřebu služeb, právě kvůli jejich 

vlastnostem, bylo zapotřebí přidat další 3P a vytvořit tak rozšířený marketingový mix 

(Cowell). Physical evidence (materiální prostředí), people (lidský faktor) 

a processes (procesy) se tak spolu se základními 4P stali marketingovým mixem ve 

službách.
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Produkt

Za produkt je považována jakákoliv nabízená služba, která je schopna 

uspokojit potřeby zákazníka (Vaštíková, 2008). Jedná se o soubor hmotných 

a nehmotných prvků. V případě, že se jedná o čistou službu, jde zde pouze o proces 

bez hmotných výsledků. Důležitým faktorem pro definování dané služby je jeho 

kvalita.

Cena

Jedná se o jediný příjmový nástroj marketingového mixu. V porovnání 

s ostatními nástroji je velice pružný. Jak už bylo řečeno, cena je velmi důležitým 

nositelem informací a je důležitým ukazatelem kvality. Je také nástrojem ovlivňování 

trhu. Zatímco vysoká cena dokáže zákazníky odradit, nízká cena je pro zákazníky 

příznivější. Symbolizuje také hodnotu služby, což je důležité kritérium v rozhodování 

zákazníka. Vlastnosti služeb pak mají zásadní vliv na ceny, ať už se jedná 

o pomíjivost, nehmotnost, neoddělitelnost apod (Vaštíková, 2008; Stehlík a kol., 

2003; Ostrožná, 2011).

Distribuce

Hlavním cílem distribuce je zpřístupnění služby zákazníkovi, aby se pro něj 

stala fyzicky dostupnou (Vaštíková, 2008). Snaží se proto minimalizovat délku 

distribučních kanálů a zvýšit možnosti zpřístupnění ke službě.

Distribuce může probíhat dvěma způsoby (Ostrožná, 2011). Prvním z nich je 

přímý prodej. Ten poskytuje určité výhody, jako jsou lepší kontrola nad službou, 

větší diferenciace produktu nebo zpětná vazba se zákazníkem. Existuje zde pak 

neoddělitelnost služby od provozovatele. Dalším způsobem je pak prodej pomocí 

zprostředkovatelů, kdy zprostředkovatelem služby mohou být agenti, dealeři, 

institucionální zprostředkovatelé, velkoobchodníci, maloobchodníci nebo smluvní 

dodavatelé služby.

Distribuce dále souvisí také s umístěním služby. Máme tři základní možnosti 

umístění služby (Ostrožná, 2011). První možností je situace, kdy zákazník jde 

k poskytovateli. Zde je pak dále důležité, jestli se jedná o služby koncentrované 

(jedna provozovna) nebo služby rozptýlené (více provozoven). Patří zde služby typu 
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lázně, lékař, obchod s potravinami apod. K možnosti, kdy poskytovatel jde 

k zákazníkovi, jsou řazeny například hlídání dětí nebo domácí terapie. Poslední 

možností jsou služby probíhající na dálku. Jedná se služby po telefonu nebo přes 

internet, kde nedochází přímo ke styku zákazníka s prodejcem. Jako příklad lze 

uvést call centra nebo některé formy poradenství.

Komunikace

Jak tvrdí Ostrožná (2011), komunikace má za úkol zvýšit povědomí lidí 

o produktu a organizaci, informovat o nich a zvýšit o ně zájem. Vytváří také celkovou 

image organizace a ta by se měla snažit ji udržet. Díky komunikaci má organizace 

také možnost odlišit své produkty od konkurence a co nejvíce se snažit službu 

zhmotnit.

Do komunikačního mixu patří osobní prodej, podpora prodeje, reklama, public 

relations, direct marketing a reference.

V marketingové komunikaci lze zmínit některé současné trendy, jako jsou 

event marketing – takzvaný zážitkový marketing slouží k prohloubení vztahu se 

zákazníky, partnery nebo zaměstnanci, product placement – účelem je dostat do 

podvědomí zákazníků značkový výrobek nebo službu použitím přímo 

v audiovizuálním prostředku, knihách nebo představení, mobilní marketing –

s využitím mobilních zařízení jako jsou notebooky, mobilní telefony, PDA a podobná 

zařízení, virální marketing – reklamní sdělení, šířící se jako virus s motivy humoru, 

emocí, tajemna nebo erotiky (lidé jej šíří sami dál), guerillový marketing –

nekonvenční cestou se snaží upoutat co nejvíce potencionálních zákazníků.

Materiální prostředí

Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb je nutné nějakým způsobem 

službu zhmotnit a k tomu nám může pomoci materiální prostředí (Ostrožná, 2011).

Materiální atributy, které dokáží ovlivnit image organizace, mohou být rozděleny na 

vnější – exteriér organizace (velikost a vzhled budov, osvětlení, materiál použitý při 

stavbě, vchod, značky, loga, parkoviště, orientace nebo okolní čistota) a vnitřní –

interiér (barvy, vybavení, vzhled chodeb a kanceláří, design odpovídající 

poskytovaným službám, vybavení, uspořádání, klimatizace, vytápění nebo šířka 
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uliček). Materiální prostředí působí na všechny smysly zákazníka a jeho smyslové 

vnímání.

Dále zde patří periferní prostředí (Ostrožná, 2011). Jedná se o součást služby, 

která nemá vlastní hodnotu. Zákazník si ji může odnést domů. Může to být například 

vstupenka do kina, letáky, nabídky, bloček, platební karta nebo různé jiné reklamní 

předměty.

Procesy

Jedná se o postupy, podle kterých je služba poskytována zákazníkovi. Je 

nutné provádět analýzy procesů, vytvářet schéma a zjednodušovat jejich jednotlivé 

kroky (Vaštíková, 2008; Ostrožná 2011).

Procesy jsou členěny, podle Ostrožné (2011), dle dvou základních hledisek. 

Podle typu procesu jsou procesy rozděleny na liniové (je jasně daný sled činností, 

které musí proběhnout), zakázkové (je možné si zvolit nebo změnit pořadí 

jednotlivých procesů) a specifické (projektové) procesy. Podle stupně kontaktu pak 

na procesy s nízkým stupněm kontaktu, procesy se středním stupněm kontaktu 

a procesy s vysokým stupněm kontaktu.

Lidé

Ve společnostech poskytujících služby dochází ve velké míře ke kontaktu 

zákazníka a zaměstnance (Vaštíková, 2008). Jedná se o významný prvek 

marketingového mixu a lidé tak mají zásadní vliv na kvalitu služeb. Společnost by se 

měla snažit o neustálé zvyšování kvality svých zaměstnanců, a to zejména jejich 

pečlivým výběrem, školeními, rozvojem jejich kariéry, systémem odměňování nebo 

jejich kontrolou.

Ke kontrole zaměstnanců lze využít systémy stížností a návrhů, auditní 

návštěvy nebo průzkum spokojenosti zákazníků.

Dle kontaktu se zákazníkem a vztahu k marketingovému mixu dělíme 

zaměstnance do čtyř skupin (Ostrožná, 2001). První skupinou jsou kontaktní 

pracovníci, kteří mají přímý vztah k marketingovému mixu a častý kontakt se 

zákazníkem. Jsou to lidé, kteří by měli znát nabízený produkt a mají dobré 

komunikační dovednosti. Patří zde recepční, obchodní zástupci a podobně. V častém 

kontaktu se zákazníky jsou pak obsluhující pracovníci. Mají nepřímý vztah 
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k marketingovému mixu a měli by se vyznat v problematice. Mohou jimi být studijní 

referent nebo spojovatelka. Dále koncepční pracovníci mají přímý vztah 

k marketingovému mixu a se zákazníkem jen výjimečný kontakt. Tito zaměstnanci se 

podílí na marketingovém mixu společnosti a nejsou u nich příliš důležité komunikační 

dovednosti. Patří zde například management organizace, rektor, majitel nebo děkan.

Poslední skupinou jsou podpůrní pracovníci. Ti mají nepřímý vztah 

k marketingovému mixu a se zákazníkem jsou v kontaktu jen výjimečně. Je 

nezbytné, aby odváděli výborně svou práci. Jsou to kupříkladu opraváři, uklízečky 

nebo vrátní.

3.2 ZÁKAZNÍK A JEHO SPOKOJENOST

Kotler a Keller (2007) tvrdí, že spousta světových společností se dostala na 

přední pozice trhu zejména díky tomu, že svou strukturu začali orientovat směrem na 

zákazníka. Je třeba si uvědomit, že zákazník je jediným opravdovým střediskem 

zisku pro organizaci.

3.2.1 Pojem zákazník

„Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí nebo nebytí. 

Je na nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého pracovníka tím 

nejdůležitějším, ke komu se naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. 

Vždy musí být toto prostředí zaměřeno směrem ven.“ (Spáčil, 2003)

Zákazník a uspokojování jeho potřeb by mělo být základním pilířem 

organizace, z kterého by pak měly vycházet veškeré aktivity firmy.

3.2.2 Spokojenost zákazníků

S technologickým pokrokem, modernizací a zejména příchodem internetu má 

zákazník stále větší možnost ověřit si společnost, porovnávat konkurenční nabídky 

a hledat alternativy, které jsou pro něj výhodnější (Kotler a Keller, 2007). Zákazníci 

se snaží najít produkt, který pro ně bude mít maximální užitek za nejpřijatelnější 

náklady. Na spokojenost zákazníka má největší vliv to, zda nabídka splní jeho 

očekávání a na základě toho se rozhoduje, zda si produkt koupí znovu.
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„Obecně lze říct, že spokojenost je pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby 

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

(Kotler a Keller, 2007)

Pokud potom výrobek předčí očekávání zákazníka, je spokojen a stává se 

z něj zdroj pozitivní reklamy (Kotler a Keller, 2007). V opačném případě je zákazník 

nespokojen. Zákazník si svá očekávání vytváří různými způsoby. Jsou jimi zejména 

minulé nákupní zkušenosti, doporučení od přátel a kolegů, informace od obchodníků 

i konkurentů nebo z různých reklamních materiálů. Není proto dobré, aby organizace 

stanovila příliš vysoká očekávání, jelikož pak může nastat možnost, že zákazník 

bude zklamán. V případě stanovení příliš nízkých očekávání, zákazník sice bude 

spokojený, ale společnost nepřiláká tolik zákazníků, kolik by mohla.

3.2.3 Prostředí zaměřené na spokojenost zákazníka

Společnost, která je zaměřena na zákazníka musí vytvořit takové prostředí, 

které bude zaměřeno na spokojenost zákazníka. Musí se snažit o dosažení co 

nejlepšího přístupu v oblastech poznání zákazníka, zajištění personálu, nastavení 

procesů, řízení očekávání zákazníka a zajištění vybavení (Kotler a Keller, 2007).

K poznání zákazníka patří sociálně-psychologické principy, které mají za 

příčinu chování zákazníků, poznání potřeb a požadavků. Pokud chce vedení 

společnosti pochopit zákazníka, nejlepší způsob bude, když si řekne, že ono samo je 

zákazníkem. Při zajišťování personálu by se měla společnost snažit vybírat takový 

personál, který bude mít schopnosti, díky kterým bude uspokojování potřeb efektivní. 

Jak už bylo zmíněno, personál by měl být patřičně vyškolen a motivován (systém 

odměňování). Aby společnost vytvořila standardy kvality s ohledem na potřeby 

zákazníků a jejich očekávání je nezbytné co možná nejlepší nastavení procesů. 

K řízení očekávání zákazníka patří zejména aktivní ovlivňování očekávání 

zákazníka, toho co očekává od produktu, dodávky, servisu nebo provedení služby. 

Díky zajištění vybavení se vytvoří základní pracovní podmínky, ve kterých je 

personál schopen plnit své úkoly. Automatizací se zefektivní prováděné aktivity oproti 

manuální cesty. Řadí se zde zajištění prostředí a technologií.



33

3.2.4 Měření spokojenosti zákazníků

Spokojenost je jednou ze zásad, jak si udržet zákazníka. Proto je důležité, aby 

společnost zjišťovala spokojenost svých zákazníků pravidelně. Vysoce spokojený 

zákazník má tyto vlastnosti prospěšné pro firmu (Kotler a Keller, 2007): zachovává 

firmě věrnost, šíří pozitivní reklamu o společnosti a jejich produktech, věnuje méně 

pozornosti konkurenčním značkám, je ochoten zaplatit za produkt více peněz, je 

méně citlivý na cenu, poskytuje společnosti nápady na produkty, udržení zákazníka 

je méně nákladné, než získávání nových zákazníků a vytváří atmosféru, na kterou 

jsou zaměstnanci patřičně hrdí.

Kotler a Keller (2007) tvrdí, že je důležité si také uvědomit, že pokud zákazníci 

vyjádří s některým faktorem vysokou spokojenost, je pravděpodobné, že to udělali 

z rozdílných důvodů. Zatímco jeden zákazník vyjádří svou spokojenost ve většině 

případů, druhého může být nelehké potěšit, ale právě v době zjišťování spokojenosti 

byl spokojen.

3.2.5 Metody zjišťování spokojenosti

Míra spokojenosti zákazníka se nejčastěji zjišťuje pomocí čtyř základních 

metod: 

Systém přání a stížností

Jedná se o nejlevnější způsob zjišťování spokojenosti. Zákazník má možnost 

sám si říct, nebo jinak sdělit, s čím je nespokojen. Tento způsob pomáhá společnosti 

analyzovat své slabé stránky a zaměřit se tak na ně. Tato metoda se nejčastěji 

provádí pomocí formulářů, zákaznických telefonních linek nebo pomocí knih přání 

a stížností (Kozel, 2006).

Mystery shopping

Společnost si může najmout odborníky, kteří se tváří jako zákazníci, nakupují 

produkty společnosti u konkurence a zaměřují se na slabé a silné stránky. Mystery

shopper poté dodává zpětnou vazbu společnosti v podobě dotazníku nebo 

poznámek, kde může využít také audio a video nahrávek. Úkolem mystery shoppera

je také kladení různých otázek zaměstnancům společnosti, aby zjistil, jak se ke 
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vzniklému problému postaví a jak se k zákazníkovi budou chovat (Kotler a Keller, 

2007; Kozel, 2006).

Analýza ztracených zákazníků

Tato metoda je náročná na získávání informací. Účelem je kontaktovat 

zákazníky, kteří od společnosti odešli ke konkurenci nebo přestali produkt nakupovat 

a zjistit, proč se tomu tak stalo (Kotler a Keller, 2007; Kozel, 2006).

Průzkum spokojenosti zákazníků

Tyto průzkumy mohou sledovat spokojenost přímo a měly by být prováděny 

periodicky. Díky těmto průzkumům jsme schopni zjistit příčiny spokojenosti, či 

nespokojenosti zákazníka. Respondentům lze také klást různé další otázky, jako 

například zda by doporučili naši společnost a podobně. Dotazování probíhá většinou 

pomocí písemného, telefonického nebo online kontaktu (Kotler a Keller, 2007; Kozel, 

2006).

3.2.6 Hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka

Při hodnocení kvality služeb zákazník nejčastěji využívá následujících pěti 

pojmů (Vaštíková, 2008): Hmotné prvky – vhled zařízení a budov, oblečení, vzhled 

zaměstnanců, zpracování hmotného produktu (porce jídla v restauraci). Spolehlivost 

– přesnost provedení služby, splnění očekávání zákazníka. Schopnost reakce –

ochota zaměstnanců, jejich schopnost reagovat, vstřícnost, snaha. Jistota –

bezpečnost, zdvořilost, kvalifikace, odbornost, důvěryhodnost. Empatie, pochopení

– pochopení přání zákazníka, vcítění se, komunikace.

3.2.7 Index spokojenosti zákazníka

Jedná se o index, pomocí kterého jsme schopni změřit zákazníkovu 

spokojenost (Kozel, 2006). Evropský model ECSI zahrnuje sedm hypotetických 

proměnných, přičemž každá z nich je determinována určitým počtem měřitelných 

proměnných.

Jednotlivé vztahy mezi proměnnými znázorňuje tento model:
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Obr. 3.2 Model spokojenosti zákazníka

Zdroj: Kozel, 2006

V tomto modelu tvoří image souhrnnou hypotetickou proměnnou ve vztahu 

zákazníka k produktu (Kozel 2006). Jedná se o základ analýzy spokojenosti.

Očekávání zákazníka je to, jaké má zákazník představy o produktu. Jedná se 

o subjektivní názor. Očekávání je často výsledkem marketingové komunikace. 

Vnímaná kvalita se netýká pouze kvality dané služby, ale také jejich doprovodných 

služeb. V případě vnímané hodnoty se jedná o poměr ceny a kvality (kvalita 

reklamní kampaně, komunikace, pozice firmy na trhu, odbornost personálu 

a podobně). Ke spokojenosti zákazníka patří uspokojení potřeb, celková 

spokojenost zákazníka, spokojenost s personálem, spokojenost s jednotlivými 

službami apod. Loajalita je vytvářena nerovnováhou výkonu a očekávání. Věrnost 

zákazníka se pozná podle opakovaných nákupů, cenové tolerance nebo podle 

pozitivní reklamy. Stížnosti jsou důsledkem, který vzniká nerovnováhou výkonu 

a očekávání, kdy nejsou naplněna zákazníkova očekávání.
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4 Metodika sběru dat

V této kapitole bude rozebrána metodika sběru dat. Metodika se skládá z dvou 

fází – přípravné fáze a realizační fáze. Každá z těchto fází zahrnuje další dílčí kroky, 

které budou zmíněny detailněji. Jedná se zejména o stanovení cíle výzkumu, 

stanovení hypotéz, sestavení plánu výzkumu, samotný sběr údajů a jejich 

zpracování.

4.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE

4.1.1 Definování problému

Sportovní a relaxační centrum společnosti TERMO je na trhu již řadu let. 

V poslední době přibývá v okolních městech konkurence, která tak může přetáhnout 

zákazníky společnosti TERMO na svou stranu. Proto bylo rozhodnuto realizovat 

marketingový výzkum na téma měření spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami, aby společnost věděla, zda jsou její zákazníci spokojeni, či nikoliv a aby 

tak mohla případně odstranit příčiny nespokojenosti a i nadále si udržet své 

zákazníky.

4.1.2 Definovaní cíle výzkumu

Cílem této práce je měření spokojenosti zákazníků se službami a následné 

vyhodnocení zjištěných dat. Závěr tohoto výzkumu bude obsahovat také návrhy 

a doporučení pro zlepšení poskytovaných služeb.

4.1.3 Dílčí cíle výzkumu

Cíl této práce je rozdělen ještě na další dílčí cíle. Patří mezi ně měření toho, 

jak často zákazníci využívají služeb centra, spokojenost zákazníků s jednotlivými 

službami, využití nabízených akcí, vlastnictví slevových karet, spokojenost s cenami 

jednotlivých služeb, spokojenost a důležitost jednotlivých faktorů, zájem o služby 

nového fitcentra a vyhodnocení identifikačních otázek.



37

4.1.4 Plán výzkumu

Data budou sbírána pomocí písemného dotazníkového šetření, které bude

realizováno přímo ve sportovním a relaxačním středisku společnosti TERMO, kde 

budou rozdány dotazníky zákazníkům při jejich odchodu z centra, a to po zaplacení 

na recepci. Respondentem bude každý zákazník, který bude ochoten dotazník 

vyplnit a bude starší 15 let. Výběrovým souborem budou zákazníci, kteří alespoň 

jednou využili služeb sportovního a relaxačního střediska společnosti TERMO. Při 

výběru respondentů bude použita technika vhodného úsudku. Výběrový soubor bude 

tvořit 100 zákazníků, kteří vyplní dotazník. V průběhu dotazování budou průběžně 

vyřazovány neúplné nebo chybně vyplněné dotazníky. Tazatelem bude v tomto

případě sám autor této práce.

Data z dotazníků budou následně zpracována do datové matice v elektronické 

podobě v programu Microsoft Office Excel 2010 a vyhodnocování dat proběhne také

v aplikaci Microsoft Office Excel 2010. Výstupem z tohoto programu budou zejména 

grafy a tabulky.

Rozpočet výzkumu byl stanoven následovně:

Tisk dotazníků (110 kopií) ..........275 Kč

Psací potřeby................................50 Kč

Doprava......................................960 Kč

Celkem.................................... 1260 Kč

Časový harmonogram výzkumu:

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností

Činnost
Časové období (jednotlivé měsíce 2011 - 2012)

12 1 2 3 4 5

Defnice problému

Plán výzkumu

Sestavení dotazníku

Pilotáž

Sběr údajů

Zpracování údajů

Analýza údajů

Příprava zprávy

Interpretace výsledků
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4.1.5 Pilotáž

Před zahájením dotazníkového šetření byla provedena pilotáž dotazníku. Pro 

testování dotazníku bylo vybráno celkem osm lidí různého věku a pohlaví. Tito lidé 

vyplňovali dotazník v přítomnosti tazatele. Pilotáž odhalila veškeré chyby, díky 

kterým mohl být dotazník a jednotlivé otázky pochopeny jinak, než jak byly myšleny.

Byly odstraněny zejména gramatické chyby, detailněji se objasnily některé 

otázky a doplnily chybějící možnosti tak, aby mohl každý z respondentů odpovědět.

4.2 REALIZAČNÍ FÁZE

4.2.1 Sběr dat

Sběr primárních dat byl realizován v období od 20.3.2012 do 12.4.2012. Data 

byla sbírána přímo ve sportovním centru. Dotazník byl rozdán zákazníkům

proškoleným tazatelem, jakmile využili službu a zaplatili u recepce. V úvodu 

dotazníku se respondent dozvěděl, o co se jedná, za jakým účelem je výzkum 

prováděn a také byl informován o tom, jak dotazník vyplnit a že je anonymní. 

V závěru následovalo poděkování za ochotu a strávený čas.

4.2.2 Zpracování údajů

Po dokončení sběru dat proběhla kontrola a byly vyřazeny chybné nebo 

neúplné dotazníky. Bylo rozdáno celkem 108 dotazníků, přičemž 8 z nich bylo 

vyřazeno. Návratnost dotazníků je tedy 92,6 %. 

Následně se každé otázce přiřadil číselný kód a tyto kódy pak byly zpracovány 

do datové matice v programu Microsoft Office Excel 2010. Analýzy, jednotlivé grafy 

a tabulky pak vycházely z této datové matice.
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4.3 VYHODNOCENÍ IDENTIFIKAČNÍCH OTÁZEK

4.3.1 Struktura respondentů dle pohlaví

Z celkového počtu 100 dotazovaných bylo 53 % žen a 47 % mužů. Jelikož 

byla návštěvnost centra zastoupena přibližně stejně jak muži, tak ženami, názory 

obou pohlaví budou zastoupeny téměř rovnoměrně.

Obr. 4.1 Graf struktury respondentů dle pohlaví
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4.3.2 Struktura respondentů dle věku

Dotazník byl určen pro osoby starší 15 let a pro určení věku respondenta bylo 

zvoleno pět kategorií, které  byly rozděleny následovně: lidé ve věku 15-25 let, 26-35 

let, 36-49 let, 50-64 let a 65 a více let.

Nejpočetnější skupina návštěvníků byla ve věku 15-25 let a zaujímala celých 

37 % ze všech respondentů. Lidé ve věku 26-35 let, stejně jako lidé ve věku 36-49 let 

zaujímali 25 %. Věková kategorie 50-64 let obsahovala pouze 11 % a kategorie 65 

a více let pouhá 2 %.

Obr. 4.2 Graf struktury respondentů dle věku
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4.3.3 Struktura respondentů dle čistého měsíčního příjmu

Příjmových kategorií bylo celkem sedm a byly rozděleny vždy v intervalu po 

5 000 Kč. Nejčastěji respondenti vydělávají 0 - 5 000 Kč měsíčně (30 %) a nejméně 

často 5 001 – 10 000 Kč. Počet respondentů vydělávajících 10 001 – 15 000 Kč, 

15 001 – 20 000 Kč a 20 001 – 25 000 Kč je zhruba stejný (14 %, 17 % a 17 %). Lidí, 

kteří vydělávají více, než 25 001 Kč je celkem 17 %.

Pozitivním zjištěním je, že lidí, kteří mají nejnižší příjem, je zároveň největší 

počet. Jsou tedy i přes nízké příjmy ochotni investovat do svých volnočasových 

aktivit. Je však pravděpodobné, že právě do této skupiny patří zejména studenti, kteří 

mohou mít příjem, ale také nemusí.

Obr.4.3 Graf struktury respondentů dle měsíčního příjmu
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4.3.4 Struktura respondentů dle povolání

Nejvíce respondentů byli zaměstnanci, a to více, než polovina dotazovaných 

(53 %). Další významnou skupinou byli studenti, kteří tvořili téměř třetinu ze všech 

respondentů (32 %). Osoby samostatně výdělečně činné zaujímali 11 % a pouze 

jeden člověk byl nezaměstnaný a jeden důchodce. Dva lidé zvolili možnost „jiné“ 

a oba uvedli, že jsou na mateřské dovolené.

Obr. 4.4 Graf struktury respondentů dle povolání

4.3.5 Struktura respondentů dle vzdálenosti bydliště
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Obr. 4.5 Graf struktury respondentů dle vzdálenosti bydliště
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5 Analýza výsledků výzkumu

Tato kapitola bude věnována analýze dat získaných při marketingovém 

výzkumu. Vyhodnoceny budou jednotlivé otázky a výsledky budou znázorněny také 

graficky se slovním komentářem pro lepší pochopení.

5.1 NÁVŠTĚVNOST A ZNÁMOST

5.1.1 Četnost využití služeb

Zákazníci nejčastěji využívají služeb méně, než jednou čtvrtletně (38 %), 1-2x 

čtvrtletně (28 %) a 1-2x měsíčně (18 %). Pravidelných zákazníků, kteří využívají 

služeb alespoň jednou týdně je oproti tomu jen 16 %, z čehož 10 % využívá služeb  

1-2x týdně, 3 % 3-4x týdně a 3 % 4 a vícekrát týdně. Vzhledem k malému procentu 

pravidelných návštěvníků by se měla společnost zaměřit na to, aby zákazníky 

nalákala k častějším návštěvám.

Obr. 5.1 Graf četnosti využití služeb
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Z uvedeného grafu vyplývá, že muži využívají služby méně pravidelně, než 

ženy. Celých 62 % mužů využívá služeb nanejvýš jednou čtvrtletně, přičemž žen jen 

17 %. Pravidelnými zákazníky, kteří využijí služeb alespoň jednou týdně, je 23 % žen 

a pouze 8 % mužů. Ženy pak nejčastěji využívají služeb 1-2x čtvrtletně (38 %).

Obr. 5.2 Graf četnosti využití služeb dle pohlaví
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5.1.2 Zdroje informací o Sportovním a relaxačním středisku TERMO

Na otázku, odkud se respondenti dozvěděli o sportovním a relaxačním centru,

byla nejčetnější odpověď, že díky doporučení od přátel a známých, a to jak u mužů 

(85 %), tak u žen (70 %). Tato skutečnost svědčí o tom, že mnoho zákazníků 

doporučuje sportovní středisko svým známým. Druhou nejčastější odpovědí bylo 

u mužů internetové stránky společnosti (9 %) a u žen to byla odpověď z

propagačních materiálů, letáků, tisku (15 %). V možnosti jiné respondenti nejčastěji 

uváděli možnost, že jsou místní.

Obr. 5.3 Graf zdroje informací dle pohlaví
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5.1.3 Využití nabízených akcí

Zákazníci nejčastěji využívají akcí bazén 1+1 zdarma (29 % respondentů) 

a squash 1+1 zdarma (26 % respondentů). Pondělní saunu 1+1 zdarma využilo 

11 % dotazovaných a 20% slevu v restauraci při útratě alespoň 140 Kč využilo 

7 % respondentů. Tato akce je v platnosti pouze krátkou dobu, tudíž se očekává, že 

počet jejího využití ještě stoupne. Zimní bruslení veřejnosti využilo pouze 

6 % respondentů a slevu 30 % na solárium jen 2 % respondentů.

Obr. 5.4 Graf využití nabízených akcí
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5.1.4 Využití jednotlivých služeb

Na grafu je znázorněno využití jednotlivých služeb. Jak je patrné, nejčastěji 

respondenti využívají bazén (79 %), potom whirlpool (73 %), restauraci (58 %), 

saunu (53 %) a squash (52 %). Ostatní služby využilo méně, než 20 % 

dotazovaných. 

Nízký počet využití u venkovních sportů (beach volleyball, beach tennis, 

pétanque a ruské kuželky) může být ovlivněn tím, že výzkum probíhal 

v chladných měsících, kdy venkovní počasí nebylo ideální a služby tak nebyly ještě 

v provozu.

Obr. 5.5 Graf využití jednotlivých služeb
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Nejlepší hodnocení získala sauna (hodnota 1,5), aqua zumba (1,7), 

restaurace (1,7), squash, whirlpool, WiFi připojení a tenis získaly hodnocení 1,9 

a solárium spolu s plaváním miminek byly hodnoceny průměrně 2,0. Hodnocení 

horší, než 2 získaly služby bazén (hodnota 2,1), beach volleyball (2,1), ruské kuželky 

(2,3), pétanque (2,3) a nejméně spokojeni jsou zákazníci s beach tennisem (2,7).

Obr. 5.6 Graf průměrné spokojenosti s kvalitou služeb
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Nejčastější hodnocení spokojenosti se službami, které respondenti 

u jednotlivých služeb uváděli, najdeme v následující tabulce. Jedná se o takzvaný 

modus. Pouze u služby pétanque respondenti nejčastěji volili možnost 3 (ani 

spokojen, ani nespokojen). U ostatních služeb pak jsou hodnoty buďto 1 nebo 2.

Obr. 5.7 Graf nejčastějšího hodnocení kvality služeb
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5.2.2 Spokojenost s cenami služeb

U otázky ohledně spokojenosti s cenami služeb byla použita opět škála 1 - 5, 

kde 1 znamenalo velmi spokojen a 5 velmi nespokojen. Ani v tomto případě nejsou 

zákazníci s žádnou ze služeb nespokojeni. Nejvíce spokojeni jsou zákazníci 

s cenami ruských kuželek (1,3), pétanque (1,5) a plavání miminek (1,6). Hodnotu 

horší, než 2 získaly služby bazén a whirlpool (2,0), aqua aerobic (2,0), solárium (2,1), 

squash (2,1) a restaurace (2,2). Nejhorší hodnocení získal beach volleyball a beach 

tennis (2,5), poté sauna (2,4) a tenis (2,3). Ruské kuželky a pétanque jsou zároveň 

služby, s jejichž kvalitou jsou zákazníci nejméně spokojeni, ale na druhou stranu jsou 

spokojeni s cenami těchto služeb.

Obr. 5.8 Graf průměrné spokojenosti s cenami služeb
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Na následujícím grafu je znázorněno, jaké bylo nejčastější hodnocení 

spokojenosti s cenami jednotlivých služeb. Opět se jedná o modus. Pouze tenis byl 

nejčastěji hodnocen známkou 3, jinak ostatní služby vždy 1 nebo 2.

Obr. 5.9 Graf nejčastějšího hodnocení spokojenosti s cenami služeb
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5.2.3 Spokojenost a důležitost jednotlivých faktorů

Z následujícího grafu je zřejmé, že respondenti jsou nejméně spokojeni 

s prostorností centra (2,3), okolním prostředím (2,2), cenami (2,1), polohou centra, 

informovaností personálu a nabídkou vybavení k zapůjčení (vše 1,9). Naopak nejvíce 

spokojeni jsou s čistotou (1,6), interiérem, nabídkou poskytovaných služeb, kvalitou 

poskytovaných služeb, ochotou personálu a otevírací dobou (vše 1,8).

Obr. 5.10 Graf spokojenosti s jednotlivými faktory
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Dle výzkumu je pro zákazníky nejdůležitější čistota a kvalita poskytovaných 

služeb (1,5), nabídka poskytovaných služeb, ceny a ochota personálu (vše 1,6). 

Management společnosti by se proto měl zaměřit zejména na tyto faktory.

Nejméně důležité je pro zákazníky okolní prostředí a exteriér (2,4), poloha 

centra, interiér centra, nabídka vybavení k zapůjčení, informovanost personálu (vše 

2,0), prostornost a otevírací doba (1,9).

Obr. 5.11 Graf důležitosti jednotlivých faktorů

Následující graf znázorňuje vzájemný vztah spokojenosti a důležitosti 

jednotlivých faktorů. Všechny faktory nám v poziční mapě vyšly v III. kvadrantu, který 

nám říká, že se má společnost snažit o udržení stávající pozice faktorů v tomto 

kvadrantu. První kvadrant zobrazuje služby, které jsou nevýznamné, a není třeba jim 

věnovat přílišnou pozornost. V druhém kvadrantu bychom našli služby, které je nutno 

posílit. Čtvrtý kvadrant znázorňuje služby, které je nezbytné vylepšit. Žádný faktor se 

nevyskytuje v jiném, než třetím kvadrantu, což je pro společnost výborná zpráva.

Za zmínku by stály pouze faktory okolní prostředí a exteriér (červený bod 

v grafu), prostornost (žlutý bod) a ceny (zelený bod). Tyto faktory jsou pro zákazníky 

důležité a jsou s nimi nejméně spokojeni. Největší důležitost z těchto tří faktorů pak 

1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

M
ír

a
 d

ů
le

ž
it

o
s

ti

Faktor

Důležitost jednotlivých faktorů



55

zákazníci přikládají cenám, poté prostornosti a nejmenší důležitost okolnímu 

prostředí a exteriéru.

Obr. 5.12 Poziční mapa důležitosti a spokojenosti
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5.2.4 Doporučení známým

V případě otázky, zda by respondenti doporučili Sportovní a relaxační 

středisko společnosti TERMO svým známým, odpovědělo 99 % dotazovaných, že 

ano. Jako důvod, proč by respondent nedoporučil TERMO svým známým, byly pro 

něj příliš vysoké ceny.

Obr. 5.13 Graf doporučení známým
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5.3 SLEVOVÉ KARTY

5.3.1 Vlastnictví slevové karty

Slevovou kartu vlastní pouze 9 % dotazovaných. Nejčastěji pak dobíjí svůj 

kredit hodnotou 300 – 899 Kč a hodnotou nad 2 000 Kč (3 %). Částkou 900 –

1 199 Kč dobíjí 2 % a částkou 1 200 – 1 999 Kč 1 % respondentů.

Společnost by se měla zaměřit na větší propagaci slevových karet, jelikož je 

vlastní pouze malé procento zákazníků. Spousta zákazníků při dotazování ani 

nevěděla, že je ve středisku možnost pořídit si slevovou kartu.

Obr. 5.24 Graf vlastnictví slevových karet
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5.3.2 Výdrž kreditu na slevové kartě

Nejčastějším intervalem pro dobíjení kreditu na slevové kartě zákazníka je 1 –

3 měsíce, kdy v tomto intervalu dobíjí kredit dvě třetiny respondentů. 22 % dobíjí 

nejčastěji v intervalu 3 – 6 měsíců a 11 % nejčastěji v intervalu 6 -12 měsíců.

Obr. 5.15 Graf výdrže kreditu na slevové kartě
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5.4 NOVÉ SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZŘÍZENÍ FITCENTRA

5.4.1 Služby, které by zákazníci rádi uvítali v novém fitcentru

Největší zájem v případě zřízení nového fitcentra by byl o posilovnu (57 %

respondentů), dále pak kardiozónu (34 %), spinning (27 %), služby osobního trenéra 

(24 %), zumbu (23 %) a služby výživového poradce (23 %), power jógu (12 %), 

pilates (12 %) a zdravotní cvičení (11 %). Méně, než 10 % získaly aerobic a power 

plate. Jako možnost jiné uvedl respondent tae-bo (cvičení při hudbě s prvky bojového 

umění).

Obr. 5.16 Graf zájmu o služby nového fitcentra

5.5 OTEVŘENÉ OTÁZKY

V dotazníku byly celkem dvě otázky, kde se mohli respondenti otevřeně 

vyjádřit. Jedna otázka byla zaměřena na důvod případné nespokojenosti a druhá 

zjišťovala, co zákazníkům ve sportovním centru chybí, popřípadě co by společnosti 

rádi doporučili.

K nespokojenosti se vyjádřilo celkem 19 % respondentů. Mezi hlavní důvody 

nespokojenosti patřil například nekvalitní písek na beach volleyballovém hřišti –

celkem 4 % respondentů nebyla spokojena s kvalitou nebo čistotou písku. Údajně se 

v písku vyskytovaly nečistoty jako listí, větve nebo dokonce kameny. Malé 
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parkoviště – 4 % respondentů nevyhovovala velikost parkoviště. Parkoviště je 

údajně malé a při větší návštěvnosti je plné a zákazníci nemají kde zaparkovat. Malý 

bazén – 3 % dotazovaných uvedla jako nedostatek velikost bazénu. Malé skříňky 

v šatnách – velikost skříněk je pro některé nedostatečná, zejména pak v zimním 

období, kdy se má zákazníkům do skříňky vejít například zimní bunda, svetr, kalhoty, 

tričko, zimní boty a ještě taška, popřípadě další věci. Uvíznutí squashových míčků 

– několika zákazníkům squashe opakovaně uvíznul při hře míček například 

v kolejnici, která umožňuje posouvání stěn kurtů. Společnost tento problém řeší tak, 

že na recepci zákazníkovi vydá nový míček. Mezi ostatní důvody, které zmínil 

většinou jen jeden respondent, patří například nekvalitní povrch tenisových kurtů, 

studená voda v bazénu, drahá restaurace, nefungující klimatizace na squashi, malá 

terasa, nízká teplota v dámských šatnách u bazénu, někdy špatná čistota šaten 

a okolí bazénu a špatná navigace ve městě ke sportovnímu centru.

Na otázku, která služba zákazníkům schází, odpovědělo celkem 13 % 

respondentů. Odpovědi byly například více druhů saun – celkem 6 % respondentů 

uvedlo, že by rádi uvítali více druhů saun, než jen finskou saunu. Zejména pak sauny 

s nižší teplotou, různé bylinkové sauny nebo infrasaunu. Masáže – 4 % respondentů 

schází ve sportovním a relaxačním centru masáže. Ostatní – další služby, které 

respondenti zmínili, byly horolezecká stěna, vinotéka, výuka pole dance a venkovní 

bazén.
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6 Návrhy a doporučení

V předchozí kapitole byly analyzovány výsledky marketingového výzkumu, 

který měl za cíl zjistit spokojenost zákazníků TERMA s poskytovanými službami.

Na základě získaných dat budou v této kapitole navržena doporučení 

managementu, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

6.1 ČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ SLUŽEB

Vzhledem k tomu, že zákazníci nejčastěji využívají služeb méně, než 1-2x 

čtvrtletně (66 %) a pravidelných zákazníků je tak málo, měla by se společnost snažit 

z těchto příležitostných zákazníků udělat své pravidelné klienty.

Jednou z možných metod jak nalákat zákazníky, aby využívali služeb častěji, 

je zavedení akcí, při kterých by zákazník, jakmile využije nějakou službu, získal 

slevovou poukázku, kterou by mohl uplatnit při další návštěvě. Takováto poukázka by 

byla časově omezena (například dva týdny nebo měsíc), a tím by přiměla zákazníka, 

aby poukázku uplatnil v co možná nejbližší době. Výše poskytované slevy by měla 

být pro zákazníka zajímavá, ale zároveň také v možnostech centra. Proto o výši

slevy by měla rozhodnout společnost TERMO sama. Jendou z možností by byla 

například sleva ve výší 15 %, nebo vyšší sleva (například 50 %) na méně využívané 

služby, jako jsou pétanque, beach tennis nebo aqua zumba. Tímto by se také zvýšila 

využívanost těchto služeb.

6.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Z výzkumu vyplynulo, že 77 % respondentů se o sportovním středisku 

dozvědělo od přátel a známých. Nejlepší reklamou pro sportovní centrum je tak 

spokojený zákazník. Je proto nezbytné, aby společnost dělala vše pro to, aby byli 

zákazníci spokojeni a i nadále šířili dobré jméno společnosti dál.

Málo kdo se však o TERMU dozvěděl pomocí internetových stránek, nebo 

propagačních materiálu. Marketingová komunikace v tomhle směru není na nejlepší 

úrovni. Je důležité, aby společnost informovala veřejnost a dala o sobě vědět. To 

může udělat prostřednictvím reklamy v tiskovinách, jako je místní tisk, regionální 

noviny nebo magazín Program pro oblast Frýdecko-Místecka. Jako další možnost se 

pak nabízí inzerce v rádiu. Atraktivní reklamní spot určitě zaujme řadu posluchačů. 
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Doporučovali bychom místní poslouchaná rádia, jako Rádio Čas, Kiss Morava nebo 

Impuls. Krátký reklamní spot s několikanásobným opakováním se pohybuje v řádu 

deseti tisíc korun. Vše samozřejmě v závislosti na výběru rádia, četnosti opakování, 

hodině a dni vysílání a podobně. Například v rádiu Impuls s vysíláním na severní 

Moravě stojí třicetivteřinový reklamní spot v rozmezí od 400 do 2050 Kč (v závislosti 

na hodině vysílání).

Dalším způsobem, jak informovat zákazníky, je sponzoring různých kulturních 

akcí. Kulturní dům ve Frýdlantu n.O. pořádá například řadu plesů, kde by společnost 

mohla darovat do tomboly poukázky (v hodnotě například 3 kusy po 400 Kč) na 

využití služeb sportovního a relaxačního centra společnosti TERMO. V sále je 

většinou velký počet lidí čekající na tombolu a při vyhlášení výhry se všichni účastnici 

dovědí o tom, že toto centrum existuje. Darování poukázek do tomboly by bylo dobré 

neomezovat jen na akce ve Frýdlantu n.O., ale zrealizovat například také ve   

Frýdku-Místku, kde je každoročně pořádáno velké množství kulturních a sportovních

akcí.

Sportovní centrum má také založený profil na sociální síti Facebook, kde by se 

mělo snažit o získání co nejvíce příznivců této jejich stránky. Díky tomu pak mohou 

zasílat informace nebo pozvánky na různé akce svým příznivcům a informovat je tak 

o aktuálním dění, popřípadě zasílat žádosti o doporučení dalším uživatelům. 

Jakákoliv změna na profilu centra se pak zobrazí každému uživateli, který je 

příznivcem stránky sportovního centra. Výhodou je, že šíření informací pomoci 

Facebooku je zdarma. Fakt, že je společnost na Facebooku bych zdůraznil také na 

jejich webových stránkách a pak také v samotném sportovním centru, například ve 

formě informačního letáku u recepce. V případě hezkého počasí, zejména pak 

v jarním a podzimním období, kdy je nižší návštěvnost centra, by tak mohla 

společnost rozesílat svým facebookovým fanouškům akční nabídky. Pokud by se 

vědělo, že například tento víkend má být venku krásně a očekával by se tak pokles 

návštěvnosti, společnost by mohla pro tento víkend vytvořit speciální nabídku 

(squash za polovinu a podobně) a informovala pomocí Facebooku uživatele

o připravované akci. Tento tah by mohl pomoct ke zvýšení návštěvnosti v tyto dny, 

kdy služby bývají málo využity.

Vzhledem k tomu, že dle výzkumu 69 % respondentů bydlí ve vzdálenosti 

větší, než 6 km, je pravděpodobné, že zejména pro nové zákazníky nemusí být 

zrovna jednoduché do centra trefit. Na špatnou navigaci k centru upozornili i někteří 
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respondenti. Informační tabule ve městě by přispěly k lepší orientaci ke sportovnímu 

centru a zároveň by byly reklamou.

6.3 ON-LINE REZERVACE

Zavedení on-line rezervačního systému by přispělo k větší informovanosti 

zákazníků o využitelnosti dané služby. Také v případě, že bude centrum pronajato 

pro soukromé účely, budou o tom zákazníci informováni pomocí rezervačního 

systému. Tato inovace by také výrazně přispěla ke zvýšení návštěvnosti webových 

stránek.

Jedná se zároveň o ne příliš vysokou investici. Například rezervační systém 

SuperSaaS je možné si pronajmout již od 150 Kč (bez DPH) měsíčně.

6.4 ZAVEDENÍ NOVÝCH SLUŽEB

Velké množství respondentů by mělo zájem o zavedení různých druhů saun. 

Doporučením pro management by proto bylo zavedení infrasauny. Tento druh sauny 

je finančně dostupnější, než například finská sauna a zabírá také míň místa. Tato 

sauna je určena k intenzivnímu pocení, rehabilitacím nebo k léčebným účelům. Je 

vhodná také pro osoby, které špatně snášejí vysoké teploty klasické sauny, mají 

problém s krevním tlakem nebo jiné zdravotní problémy, kvůli kterým nemohou 

navštěvovat finskou saunu. V infrasauně se teplota pohybuje okolo 35 – 60°C. Sauna 

by mohla být využívaná také jako předehřívací kůra před squashem, tenisem 

a ostatními sporty.

Čtyři respondenti by uvítali zavedení masáží. Pokud by bylo TERMO ochotné 

vyčlenit pro tuto službu prostory, pravděpodobně by to přilákalo další zákazníky. 

Společnost by buď přijala nového kvalifikovaného zaměstnance, který by masáže 

prováděl, nebo by mohla využít služeb externího fyzioterapeuta.

Zajímavým nápadem, který byl zmíněn v otevřené otázce, bylo také zavedení

lezecké stěny. Nejbližší horolezeckou stěnu najdeme ve Frýdku-Místku v areálu 

krytého bazénu. Otevírací doba je zde pouze odpoledne a stěna bývá často 

kapacitně vytížená. Venkovní stěnu pak můžeme navštívit v Ostravě – Vítkovicích. 

Stěna je zde zdarma a při hezkém počasí velmi navštěvována. Stěna nezabírá 

mnoho prostoru a TERMO by mohlo využít volných venkovních prostor k výstavbě. 

Výška stěn se obvykle pohybuje okolo osmi metrů. Jednalo by se však zřejmě 
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o vyšší investici. Levnější variantou by bylo využití jedné z vysokých stěn budovy, 

avšak je na zvážení, zda by to struktura a statika budovy dovolila.

Několik zákazníků nebylo spokojených s kvalitou písku na beach 

volleyballovém hřišti. Problémem byly nečistoty, které se do písku dostaly z okolí, 

jako jsou větve, listí nebo kameny. Tomu by se mohlo zabránit přikrytím hřiště 

nějakým typem plachty v době, kdy se hřiště nepoužívá. V případě zavedení 

jednoduchého systému přikrývání by mohli zákazníci sami, jakmile dohrají a nikdo po 

nich nebude mít rezervaci, hřiště zakrýt. Před tím by ovšem bylo nezbytné písek 

nečistot zbavit.

6.5 SLUŽBY NOVÉHO FITCENTRA

Společnost TERMO se chystá vystavět v nevyužitých prostorách bývalé 

kotelny nové fitcentrum. Vzhledem k výsledkům marketingového výzkumu bychom 

doporučili managementu se zaměřit zejména na posilovnu, o kterou mělo zájem 

celých 57 % respondentů, dále pak kardiozónu (34 % respondentů), spinning (27 % 

respondentů) a zumba (23 % respondentů). Zhruba čtvrtina dotazovaných by pak 

měla zájem o služby osobního trenéra a výživového poradce, který by mohl 

zákazníkům radit, jak změnit svůj životní styl. Tyto dvě služby by bylo zřejmě 

výhodnější zajistit pomocí externích pracovníků. 

Další skupinová cvičení, jako jsou power jóga, pilates, zdravotní cvičení, 

aerobic, power plate, tae-bo a pole dance si získala 12 a méně procent respondentů 

a proto bychom zavedení těchto služeb ze začátku provozu fitcentra nedoporučovali. 

Až po uplynutí půlroční doby provozu bychom doporučovali vedení TERMA provést 

výzkum, díky kterému by se zjistilo, o jaké případné další služby by měli zákazníci 

zájem a nabídku služeb fitcentra postupně zvyšovat. 

Důraz by měl management klást zejména na výběr trenérů. Lidé si často 

vybírají hodinu cvičení podle toho, který z trenérů jím vyhovuje a je to pro ně 

důležitým měřítkem kvality dané služby.

6.6 BALÍČKY SLUŽEB

Vzhledem k menšímu počtu využití některých služeb bychom mohli 

společnosti doporučit zavedení balíčků služeb. Jedná se o koupi více služeb 

najednou za výhodnější cenu, než kdyby si tyto služby zákazníci kupovali 
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samostatně. Kombinace dvou služeb, z nichž by jedna byla méně často využívanou, 

by mohla vést k tomu, že by zákazník vyzkoušel například službu, kterou doposud 

neznal. Například Beach volleyball a pétanque, bazén a ruské kuželky a podobně.

Balíčky by bylo dobré zavést také u využívaných služeb, kdy by si zákazníci 

zakoupili za výhodnější cenu například balíček squash a sauna nebo v případě 

zřízení infrasauny balíček nahřívací kůra v infrasauně a tenis a podobné kombinace

služeb, pro které by to bylo vhodné a které spolu souvisí. Balíčky by mohly být také 

nazvány zábavnými názvy pro zvýšení jejich atraktivity. Například u balíčku squashe 

a sauny by mohl být název balíčku „vypocená raketa“ a podobně. Kombinace 

a názvy jednotlivých balíčků služeb bych však ponechal na managementu 

sportovního centra.

6.7 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dále bychom doporučili zavedení určitých prohlídek sportovního a relaxačního 

centra společnosti TERMO, díky kterým by se zákazník seznámil se všemi službami 

centra. Zaměstnanci by zájemcům představili a popsali jednotlivé služby, předvedli 

stroje, vybavení a prostředí. Člověk by tak měl možnost dozvědět o všech službách 

a možnostech využití sportovního a relaxačního centra. Zaměstnanci by vysvětlili 

průběh služeb a lidé by pak měli možnost si služby bezplatně vyzkoušet.

Tato prezentace střediska by pomohla lidem lépe si představit službu a díky 

tomu by také odpadly případné obavy. Zejména pak představení méně využívaných 

služeb (pétanque, ruské kuželky, beach tennis, aqua zumba nebo plavání miminek) 

by mohlo vést ke zvýšení zájmu právě o tyto služby.

Obzvláště po zavedení nového fitcentra by bylo dobré, aby společnost 

fitcentrum představila a seznámila s ním zákazníky, a to právě pomocí těchto dnů 

otevřených dveří.

Takovéto akce by bylo vhodné opakovat pravidelně, například každého čtvrt 

roku, jeden víkendový den a podle úspěšnosti a zájmu o akci by se dny otevřených 

dveří mohly pořádat častěji. Pro zabezpečení toho, aby se v jednu chvíli 

nenahromadilo velké množství zájemců a zaměstnanci pak nestíhali, by se mohl 

využít případný rezervační systém a zájemci by tak byli prováděni po skupinkách.
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6.8 CENY

Ačkoli byli zákazníci s cenami většinou spokojeni, nejhůře v hodnocení 

zákazníků dopadl beach volleyball, sauna, tenis a restaurace. U tenisu navíc jako 

u jediné služby bylo nejčetnější hodnocení 3 na pětistupňové škále. Přesto 

doporučujeme managementu společnosti stávající ceny zachovat. Celkově byly 

hodnoceny ceny průměrnou známkou 2,1, což je také důvod, proč doporučujeme 

zachovat stávající ceny.

6.9 LIDSKÝ FAKTOR

Jako poslední doporučení pro společnost TERMO bychom uvedli, aby se 

neustále věnovala svým zákazníkům a snažila se o jejich co možná nejvyšší 

spokojenost. Důležité je také vědět, zda jsou zákazníci spokojeni a s čím naopak 

spokojeni nejsou, a proto by měla společnost provádět častější měření spokojenosti 

zákazníků a brát v potaz jejich stížnosti a návrhy. Doporučujeme také zavedení 

schránky nebo knihy stížností a návrhů, kde by zákazníci mohli sdělovat své pocity 

a nápady.

Jelikož z výzkumu vyplynulo, že respondenti jsou s ochotou a informovaností 

personálu spokojeni, doporučujeme udržet si stávající personál, zavést systém 

odměn a neustále proškolovat zaměstnance, zejména pak při zavedení nových 

služeb nebo nových technologií a inovací.
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7 Závěr

Tato bakalářská práce byla zaměřena na měření spokojenosti zákazníků. 

Cílem práce bylo zjištění spokojenosti zákazníků se službami poskytovanými 

sportovním a relaxačním centrem společnosti TERMO Frýdlant n.O s.r.o. 

a vyhodnocení zjištěných dat.

Úvodní kapitola byla věnována charakteristice společnosti TERMO, její historii, 

byly představeny služby poskytované sportovním střediskem a byla provedena 

analýza makroprostředí a mikroprostředí.

Teoretická část pak byla zaměřena na teorii služeb, jejich definici, klasifikaci, 

vlastnosti, marketingový mixu ve službách, zákazníka a jeho spokojenost a měření 

spokojenosti zákazníka.

V následující kapitole byla rozebrána metodika sběru dat, která se skládá ze 

dvou částí – přípravné a realizační fáze. V přípravné fázi byl definován problém a cíl 

výzkumu a vytvořen plán výzkumu. Realizační fáze pak byla věnována sběru dat 

a zpracování údajů.

Pro marketingový výzkum byla zvolena metoda zjišťování pomocí dotazníku, 

který obsahoval celkem 19 otázek a byl rozdán 108 respondentům, starších 15 let. 

Jednotlivá data byla vyhodnocena v analytické části za pomocí grafů se slovním 

komentářem.

Na základě marketingového výzkumu byla navrhnuta doporučení, která by 

mohly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků, častějšímu využívání služeb nebo 

zlepšení marketingové komunikace. Dále pak bylo navrženo zavedení on-line 

rezervačního systému, balíčků služeb, dnů otevřených dveří, byly zmíněny služby, na 

které by se management měl zaměřit při zavedení nového fitcentra a zmíněny byly 

také návrhy v oblasti cen a lidského faktoru.

Celá práce bude předložena vedení společnosti TERMO a doufáme, že bude 

pro společnost přínosem, že bude zvážena případná realizace návrhů a že tyto 

návrhy povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků se službami sportovního a 

relaxačního centra společnosti TERMO.
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Seznam zkratek

°C stupeň Celsia
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B2B busines to busines

č. p. číslo popisné
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čet. četnost

ČR Česká republika

ECSI european consumer satisfaction index

EU Evropská unie

Frýdlant n.O. Frýdlant nad Ostravicí

Kč koruna česká

km kilometr

ks kus

obr. obrázek

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná

PDA personal digital assistant

rel. čet. relativní četnost

s.r.o. společnost s ručením omezeným

tab. tabulka

WiFi wireless fidelity
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Příloha č. 1: Dotazník

Vážený pane/paní,

rád bych Vás požádal o pomoc s vyplněním dotazníku ohledně možnosti zkvalitnění služeb 
Sportovního a relaxačního centra Giff Aréna. Tento výzkum je prováděn pouze za studijními účely 
v rámci mé bakalářské práce na VŠB-TUO v Ostravě. Veškeré údaje, zde uvedené, poslouží pouze ke 
studijním účelům a dotazník je zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas a názor,

Ondřej Šimon

Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte prosím jednu správnou odpověď.

1. Jak často využíváte služeb Giff Arény?
1.1 Méně, než 1 čtvrtletně
1.2 1-2x čtvrtletně
1.3 1-2x měsíčně
1.4 1-2x týdně
1.5 3-4x týdně
1.6 4 a více krát týdně

2. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé služby, které jste využil/a na škále podle toho jak jste spokojen/a 
s jejich kvalitou.
(Zakřížkujte odpověď)

(1 velmi spokojen – 5 velmi nespokojen) 1 2 3 4 5 službu jsem

nevyužil/a

2.1. Bazén
2.2. Whirlpool
2.3. Sauna
2.4. Squash
2.5. Beach voleyball
2.6. Beach tennis
2.7. Tenis
2.8. Ruské kuželky
2.9. Petanque
2.10. Solárium
2.11. Aqua zumba
2.12. Plavání miminek
2.13. Restaurace (bar)
2.14. WiFi připojení
2.15. Parkoviště

3. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a u některé ze služeb, že jste nespokojen/a (volba 4 
a 5), uveďte prosím, proč jste s těmito službami nespokojen/a.

………………………………………………………………………………………………………………………….
……………................................................................................................................
……………................................................................................................................
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4. Odkud jste se dozvěděli o Sportovním a relaxačním centru Giff Aréna?
4.1. Internetové stránky společnosti
4.2. Doporučení od přátel, známých
4.3. Z propagačních materiálů, letáků, tisku
4.4. Jiné (vpište prosím):

5. Doporučil byste Giff Arénu svým známým?
5.1. Ano
5.2. Ne (uveďte prosím proč):

6. Využil/a jste někdy některou z nabízených akcí?
(Možnost zakřížkovat více odpovědí)

6.1. Bazén 1+1 zdarma
6.2. Squash 1+1 zdarma
6.3. Sleva 30% na solárium
6.4. Zimní bruslení veřejnosti
6.5. Pondělní sauna 1+1 zdarma
6.6. 20% sleva v restauraci při útratě alespoň 140Kč

7. Vlastníte slevovou kartu Giff Aréna? Pokud ano, v jaké výši nejčastěji dobíjíte svůj kredit (pokud 
odpovíte „nevlastním“, pokračujte prosím otázkou č. 9)?
7.1. Nevlastním
7.2. Ano, 300-899Kč (sleva 5%)
7.3. Ano, 900-1 199Kč (sleva 10%)
7.4. Ano, 1 200-1 999Kč (sleva 15%)
7.5. Ano, nad 2 000Kč (sleva 20%)

8. Jak dlouho Vám v průměru vydrží kredit na Vaší kartě?
8.1. Méně, než měsíc
8.2. Měsíc
8.3. 1-3 měsíce
8.4. 3-6 měsíců
8.5. 6-12 měsíců
8.6. Déle, než rok

9. Vyjádřete prosím Vaší spokojenost s cenami jednotlivých služeb v Giff Aréně.
(Zakřížkujte odpověď)

(1 velmi spokojen – 5 velmi nespokojen) 1 2 3 4 5 službu jsem

nevyužil/a

9.1. Bazén, whirlpool
9.2. Sauna
9.3. Squash
9.4. Beach voleyball, beach tennis
9.5. Tenis
9.6. Ruské kuželky
9.7. Petanque
9.8. Solárium
9.9. Aqua aerobic
9.10. Plavání miminek
9.11. Restaurace (bar)
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10. Vyjádřete prosím Vaši míru spokojenosti s následujícími faktory, týkající se Giff Arény.
(Zakřížkujte odpověď)

(1 velmi spokojen – 5 velmi nespokojen)

1 2 3 4 5
10.1 Poloha centra
10.2 Okolní prostředí centra a exteriér
10.3 Celkový vzhled centra - interiér
10.4 Prostornost
10.5 Čistota
10.6 Kvalita poskytovaných služeb
10.7 Nabídka poskytovaných služeb
10.8 Nabídka vybavení k zapůjčení
10.9 Otevírací doba
10.10 Informovanost personálu
10.11 Ochota personálu

11. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při návštěvě jakýchkoliv sportovních a relaxačních 
center?

(Zakřížkujte odpověď)
(1 velmi důležitý – 5 málo důležitý)

1 2 3 4 5
11.1. Poloha centra
11.2. Okolní prostředí centra a exteriér
11.3. Celkový vzhled centra - interiér
11.4. Prostornost
11.5. Čistota
11.6. Kvalita poskytovaných služeb
11.7. Nabídka poskytovaných služeb
11.8. Nabídka vybavení k zapůjčení
11.9. Ceny
11.10. Otevírací doba
11.11. Informovanost personálu
11.12. Ochota personálu

12. Kterou z následujících služeb byste uvítal/a v případě zřízení nového fitcentra v Giff Aréně?
(Možnost zakřížkovat více odpovědí)

12.1. Posilovna a posilovací stroje
12.2. Kardiozóna (běžecké trenažéry, rotopedy, apod.)
12.3. Zumba
12.4. Aerobic
12.5. Power jóga
12.6. Pilates
12.7. Zdravotní cvičení
12.8. Spinning
12.9. Power plate
12.10. Služby osobního trenéra
12.11. Služby výživového poradce
12.12. Jiné (uveďte prosím):
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13. V jaké vzdálenosti od Giff Arény přibližně bydlíte?
13.1. 0-5 km
13.2. 6-20 km
13.3. 21-50 km
13.4. 51-100 km
13.5. 101 km a více

14. Navštěvujete i jiná sportovní a relaxační centra?
14.1. Ano (vypište prosím která):
14.2. Ne

15. Jste:
15.1. Student
15.2. OSVČ
15.3. zaměstnanec
15.4. důchodce
15.5. nezaměstnaný
15.6. jiné (vypište):

16. Jaký je Vás čistý měsíční příjem (v Kč)?
16.1. 0 – 5 000
16.2. 5 001 – 10 000
16.3. 10 001 – 15 000
16.4. 15 001 – 20 000
16.5. 20 001 – 25 000
16.6. 25 001 – 30 000
16.7. 30 001 – a více

17. Kolik je Vám let?
17.1. 15-25
17.2. 26-35
17.3. 36-49
17.4. 50-64
17.5. 65 a více

18. Jaké je vaše pohlaví?
18.1. Muž
18.2. Žena

19. Která služba Vám v Giff Aréně schází, nebo je něco co byste nám rádi doporučili?

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

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

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

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

Ještě jednou děkuji za Váš čas!
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Příloha č. 2: Ceník
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Příloha č. 3: Exteriér

Obr. 0.1 Historie – venkovní vzhled

Obr. 0.2 Současný venkovní vzhled
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Příloha č. 4: Interiér

Obr. 1 Bazén

Obr. 2 Beach volleyball
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Obr. 3 Squash

Obr. 4 Tenis

Obr. 5 Plavání miminek
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Obr. 6 Venkovní sauna

Obr. 7 Vnitřní sauna – odpočívárna
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Obr. 8 Restaurace

Obr. 9 Projekt budoucího fitcentra
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Příloha č. 5: Grafy
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Příloha č. 6: Absolutní a relativní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky

Otázka
Čet. 

1
Čet. 

2
Čet. 

3
Čet. 

4
Čet. 

5
Čet. 

6
Čet. 

7
Rel. 

čet. 1
Rel. 

čet. 2
Rel. 

čet. 3
Rel. 

čet. 4
Rel. 

čet. 5
Rel. 

čet. 6
Rel. 

čet. 7

1 38 28 18 10 3 3 0 38% 28% 18% 10% 3% 3% 0%

2.1 25 27 25 2 0 0 0 32% 34% 32% 3% 0% 0% 0%

2.2 31 30 8 3 1 0 0 42% 41% 11% 4% 1% 0% 0%

2.3 30 19 3 0 1 0 0 57% 36% 6% 0% 2% 0% 0%

2.4 26 16 7 3 0 0 0 50% 31% 13% 6% 0% 0% 0%

2.5 6 8 3 2 0 0 0 32% 42% 16% 11% 0% 0% 0%

2.6 0 2 0 1 0 0 0 0% 67% 0% 33% 0% 0% 0%

2.7 6 9 2 0 1 0 0 33% 50% 11% 0% 6% 0% 0%

2.8 0 3 1 0 0 0 0 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0%

2.9 3 0 3 1 0 0 0 43% 0% 43% 14% 0% 0% 0%

2.10 5 1 2 0 1 0 0 56% 11% 22% 0% 11% 0% 0%

2.11 2 0 1 0 0 0 0 67% 0% 33% 0% 0% 0% 0%

2.12 3 2 3 0 0 0 0 38% 25% 38% 0% 0% 0% 0%

2.13 24 25 9 0 0 0 0 41% 43% 16% 0% 0% 0% 0%

2.14 9 8 1 1 1 0 0 45% 40% 5% 5% 5% 0% 0%

2.15 32 23 10 3 1 0 0 46% 33% 14% 4% 1% 0% 0%

4 7 77 9 7 0 0 0 7% 77% 9% 7% 0% 0% 0%

5 99 1 0 0 0 0 0 99% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

6.1 29 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.2 26 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.3 2 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.4 6 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.5 11 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.6 7 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 91 3 2 1 3 0 0 91% 3% 2% 1% 3% 0% 0%

8 0 0 6 2 1 0 0 0% 0% 67% 22% 11% 0% 0%

9.1 30 32 15 7 0 0 0 36% 38% 18% 8% 0% 0% 0%

9.2 9 26 8 5 4 0 0 17% 50% 15% 10% 8% 0% 0%

9.3 20 23 11 7 1 0 0 32% 37% 18% 11% 2% 0% 0%

9.4 4 10 7 5 0 0 0 15% 38% 27% 19% 0% 0% 0%

9.5 5 8 12 1 0 0 0 19% 31% 46% 4% 0% 0% 0%

9.6 8 3 0 0 0 0 0 73% 27% 0% 0% 0% 0% 0%

9.7 8 6 1 0 0 0 0 53% 40% 7% 0% 0% 0% 0%

9.8 3 9 4 0 0 0 0 19% 56% 25% 0% 0% 0% 0%

9.9 1 11 1 0 0 0 0 8% 85% 8% 0% 0% 0% 0%

9.10 6 5 1 0 0 0 0 50% 42% 8% 0% 0% 0% 0%

9.11 12 27 23 1 0 0 0 19% 43% 37% 2% 0% 0% 0%

10.1 44 31 18 6 1 0 0 44% 31% 18% 6% 1% 0% 0%

10.2 17 48 31 4 0 0 0 17% 48% 31% 4% 0% 0% 0%

10.3 40 43 15 2 0 0 0 40% 43% 15% 2% 0% 0% 0%

10.4 22 40 28 9 1 0 0 22% 40% 28% 9% 1% 0% 0%

10.5 53 37 6 4 0 0 0 53% 37% 6% 4% 0% 0% 0%

10.6 34 55 9 2 0 0 0 34% 55% 9% 2% 0% 0% 0%

10.7 40 46 12 2 0 0 0 40% 46% 12% 2% 0% 0% 0%

10.8 35 43 18 2 2 0 0 35% 43% 18% 2% 2% 0% 0%

10.9 45 33 18 2 2 0 0 45% 33% 18% 2% 2% 0% 0%

10.10 41 37 14 7 1 0 0 41% 37% 14% 7% 1% 0% 0%
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10.11 43 37 14 6 0 0 0 43% 37% 14% 6% 0% 0% 0%

11.1 37 40 12 10 1 0 0 37% 40% 12% 10% 1% 0% 0%

11.2 21 31 36 8 4 0 0 21% 31% 36% 8% 4% 0% 0%

11.3 37 39 16 8 0 0 0 37% 39% 16% 8% 0% 0% 0%

11.4 37 36 23 4 0 0 0 37% 36% 23% 4% 0% 0% 0%

11.5 66 24 5 3 2 0 0 66% 24% 5% 3% 2% 0% 0%

11.6 72 17 6 3 2 0 0 72% 17% 6% 3% 2% 0% 0%

11.7 57 28 10 5 0 0 0 57% 28% 10% 5% 0% 0% 0%

11.8 35 38 18 8 1 0 0 35% 38% 18% 8% 1% 0% 0%

11.9 64 18 13 3 2 0 0 64% 18% 13% 3% 2% 0% 0%

11.10 49 28 12 9 2 0 0 49% 28% 12% 9% 2% 0% 0%

11.11 37 33 22 6 2 0 0 37% 33% 22% 6% 2% 0% 0%

11.12 62 27 5 2 4 0 0 62% 27% 5% 2% 4% 0% 0%

12.1 57 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.2 34 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.3 23 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.4 8 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.5 12 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.6 12 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.7 11 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.8 27 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.9 8 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.10 24 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.11 23 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12.12 1 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13 31 56 13 0 0 0 0 31% 56% 13% 0% 0% 0% 0%

14 52 48 0 0 0 0 0 52% 48% 0% 0% 0% 0% 0%

15 32 11 53 1 1 2 0 32% 11% 53% 1% 1% 2% 0%

16 30 5 14 17 17 9 8 30% 5% 14% 17% 17% 9% 8%

17 37 25 25 11 2 0 0 37% 25% 25% 11% 2% 0% 0%

18 47 53 0 0 0 0 0 47% 53% 0% 0% 0% 0% 0%




