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1 Úvod 

Moderní životní styl je charakterizován tím, že se člověk snaží trávit svůj volný čas 

nejen odpočinkem, ale i provozováním nejrůznějších pohybových aktivit. Možností v podobě 

sportovišť a podniků, ve kterých je možné tyto aktivity provádět, je stále více a záleží tak jen 

na lidech, pro který způsob se rozhodnou. Ať už se jedná o outdoorové či indoorové aktivity, 

nelze nikomu klást omezení, a proto jsou možnosti takřka nekonečné.  

Mezi nejčastější formy pohybové aktivity lze bezpochyby zařadit trávení volného času 

ve fitness centrech. Důvodem je to, že se jedná o nenáročný pohyb z hlediska učení se nové 

činnosti. Proto je v oblasti fitness center poměrně veliká konkurence a lze je najít prakticky 

v každém městě. I když není v našem státě taková konkurence, jako např. na zahraničních 

trzích, které jsou v tomto ohledu jednoznačně nejsilnější, přesto dochází k boji o zákazníka i 

zde. 

Cílem této práce bylo vybrat fitness centrum, na kterém bude probíhat výzkum a 

aplikovat na něj jednotlivé prvky, které tvoří marketingový mix. Pro tento účel bylo 

vhodné vybírat z takových fitness center, která mají dostatečnou návštěvnost a tím dostatečný 

počet respondentů pro následný dotazníkový výzkum. Po zhodnocení několika takových fit-

ness center nakonec bylo vybráno zařízení, které se nachází v komlexu Omega centrum zdraví 

a sportu. Vybráno bylo z toho důvodu, jelikož se jedná o jedno z nejmladších fitness center 

v Olomouci, je velmi moderně vybavené a představuje tak ideální objekt pro zkoumání toho, 

jak si vede, co se týče dodržování určitým marketingových pravidel. 

Pro hodnocení fitness centra z pohledu marketingového mixu byla použita dotazníko-

vá metoda, jelikož těmi, kteří tyto charakteristiky dokáží zhodnotit nejlépe, jsou sami ná-

vštěvníci, kteří byli zároveň i respondenty průzkumu. 

Ve výsledku tedy vždy při hodnocení vybraného prvku marketingového mixu byl zvo-

len takový postup, při kterém byl daný prvek popsán z obecného pohledu. Po popsání pro-

blematiky z našeho pohledu následovalo hodnocení návštěvníků na základě odpovědí v do-

tazníku a jeho vyhodnocení. Každá kapitola navíc obsahuje návrhy na zlepšení v dané pro-

blematice. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

Následující uvedené kapitoly popisují pojmy, které jsou důležité pro praktickou část 

bakalářské práce, z teoretického hlediska. 

2.1 Marketing 

Marketing je pojem, který již byl mnohokrát různě definován. Můžeme konstatovat, že 

slouží k tomu, abychom zjistili, jak uspokojit určitou lidskou potřebu prostřednictvím směny. 

Jak tvrdí Foret (2003, s. 8) „Všechny definice se snaží de facto stručně a výstižně vy-

jádřit tu skutečnost, že marketing představuje integrovaný komplex činností zaměřených na 

sledování postojů spotřebitelů a situace na trhu a že není jen pouhým nesourodým, fragmen-

tovaným a nekoordinovaným souborem jednotlivých činností, nýbrž uceleným a systematic-

kým úsilím velkého počtu samostatně jednajících subjektů, které usilují o vzájemnou spolu-

práci a o časovou i prostorovou koordinaci svých aktivit.“ 

 Dalo by se však říci, že jde o určitý společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hod-

notných výrobků ostatními. V této definici jsou totiž zahrnovány ty nejzákladnější pojmy 

marketingu, kterými jsou: 

 Potřeby 

 Požadavky a poptávka 

 Produkty 

 Náklady a uspokojování 

 Směna, transakce a vztahy 

 Trhy 

 Zástupci trhu[6] 

2.1.1 Marketing ve sportu 

V posledních letech je uplatňování marketingu nedílnou součástí v oblasti sportu. Ve 

sportovním prostředí je jeho projevování čím dál zjevnější a jeho význam je podstatný pro 

organizace, které se zabývají vývojem a výrobou zboží v oblasti sportu. Jednotliví účastníci 

trhu si totiž uvědomují, že je nutné poznávat své zákazníky, konkurenci a ostatní faktory, pro 

co nejefektivnější fungování. [1] 
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Tak jako potřeby a požadavky odběratelů sportovních produktů začaly být více kom-

plexní, tak nabídka v oblasti profesionálního marketingu je taktéž vyšší. Profesionální týmy, 

malé kluby, školní sportovní kluby a programy pro rozvoj mládeže, ti všichni se snaží najít 

lepší cestu jak přilákat co nejvíce spotřebitelů. Kromě jiných věcí si všechny tyto subjekty 

uvědomují, že soupeří o čas a peníze s mnoha dalšími rivaly, jako jsou obchodní centra, kina a 

další místa, která umožňují lidem nějakým způsobem trávit volný čas. Dnešní marketingoví 

manažeři potřebují skutečně komplexní systém, který jim pomůže k tomu, dostat sportovní 

produkt k odběrateli sportovních produktů. Pojem sportovní marketing byl prosazován v roce 

1979 v publikaci Advertising Age, aby vylíčil aktivity spotřebitele a produktu obecně sloužil 

manažerům, kteří používali čím dál více sport jako prvek propagace svých produktů. Samo-

zřejmě každý ze segmentů na trhu pracuje nezávisle a snaží se s konkurencí minimálně sdílet 

své postupy. Právě v tomto ohledu je důležité umět s marketingem jako takovým pracovat a 

pochopit jeho podstatu. Z tohoto pohledu by se dal sportovní marketing definovat rozšířením 

jedné základních definic marketingu. V tom případě ho definujeme jako souhrn všech aktivit 

vytvořených ve společnosti proto, aby uspokojili potřeby spotřebitelů za využití prostředků 

směny. Sportovní marketing marketing tvoří dva hlavní tahy: 

 Sportovní produkty 

 Sportovní služby[9] 

Důležitým pojmem marketingu, ať už se jedná o sportovní stránku či nikoliv, je tzv. 

marketingový mix. 

2.2 Marketingový mix 

Tento pojem zahrnuje základní strategii podniku, ve které jsou zkombinovány nástroje 

marketingu, v odborné literatuře uváděných jako tzv.4P.[1] Souhrnem těchto základních mar-

ketingových prvků se firma snaží dosáhnout svých cílů. Lze tedy konstatovat, že veškeré prv-

ky obsažené v marketingovém mixu představují to, čím může firma ovlivňovat poptávku po 

svých produktech. Pro firmu je také velmi důležité udržovat správný poměr mezi těmito jed-

notlivými složkami marketingového mixu a snažit se, aby byly jednotlivé prvky mixu co nej-

vyrovnanější. Pro účely této práce je však nutné zahrnout koncepci 7P, jelikož se pojednává i 

o poskytování služeb zákazníkovi.[4] Jednotlivá P tedy představují: 

a) Produkt 

b) Cena 

c) Místo (Distribuce) 
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d) Propagace 

e) Lidé 

f) Proces 

g) Prezentace 

2.2.1 Produkt 

Tento pojem není pro oblast sportu zcela výstižný, proto je lepší využít pojem spor-

tovní produkt. Pod tímto pojmem si lze představit celou řadu produktů jak materiálních, tak 

nemateriálních a na trhu jich je celá řada. Ty produkty, které jsou materiální, většinou odpo-

vídají teorii o zboží. Nemateriální produkty ve sportu se od ostatního zboží liší a na cílový trh 

jsou velmi často dodávány jedinečným způsobem. 

Mezi materiální produkty ve sportu můžeme zařadit: 

 Sportovní nářadí 

 Sportovní náčiní 

 Sportovní oděvy, výstroj, 

 Další produkty, které souvisí se sportem sekundárně (potravinové doplňky, 

sportovní doplňky apod.). 

Nemateriální produkty ve sportu tvoří: 

 Základní produkty- zde řadíme produkty v podobě nabídky tělesných cvičení, 

nabídky sportovních akcí a nabídky rekreačně-regeneračních akcí. Sportovní 

produkt zde tvoří služby. 

 Produkty vázané na osobnost- to jsou výkony sportovců, výkony trenérů a vý-

kony poskytovatelů sportovních služeb 

 Myšlenkové produkty ve sportu- do této kategorie se řadí výzkum 

v tělovýchovné a sportovní oblasti. Produkty v oblasti rozvoje kinantropologie. 

Informace, které jsou šířeny médii v odborné či populární formě a v neposlední 

řadě také prožitkovou, hodnoty zážitků ve sportu 

 Vedlejší produkty sportovních zařízení- zde se uvádí společenské akce, nejrůz-

nější reklamní vystoupení jak sportovců, tak i trenérů. Pokud je nutné pojišťo-

vat cvičence a sportovce, tak se i pojištění uvádí v této kategorii produktů. 

V neposlední řadě se také jedná o dopravu a vstupenky. 
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Sportovní produkt je termín užívaný jak pro označení sportovních výrobků, tak i pro 

označení sportovních služeb. Jde o určitou soustavu hodnot, pomocí níž jsou uspokojovány 

potřeby zákazníků. Pro nakupující mají služby různou hodnotu podle toho, jaký užitek tento 

spotřebitel z dané služby má. Sportovní produkt si tedy dále můžeme rozdělit: 

 Základní obecný produkt - znamená určitou základní službu (např. při ná-

vštěvě bowlingového klubu je poskytováno zařízení pro hraní bowlingu). 

 Očekávaný produkt - je v něm zahrnut základní obecný produkt a další pod-

mínky, které spotřebitel může očekávat (čistota a hygiena zapůjčených bot, 

možnost použití sociálního zařízení). 

 Rozšířený produkt - je hlavním prvkem, který diferencuje nabídku přidáním 

hodnoty k základnímu produktu (využívání individuální výuky, využití rehabi-

litací a občerstvení, nákup sportovních doplňků) 

 Potencionální produkt - veškeré možnosti, přidané vlastnosti, pokroky a ino-

vace, které znamenají pro kupujícího další užitek.[3] 

2.2.2 Cena 

Cena je prvkem, který velmi často může ovlivnit myšlení a chování zákazníka při ná-

kupu určitého produktu. Ve sportovním odvětví je tvorba ceny vázána na druh produktu, který 

je danou organizací nabízen. Čáslavová (2009, s. 109) tvrdí: „ U některých produktů se lze 

velmi výrazně opřít o ekonomické kalkulace (např. u sportovních služeb, výrobků), u jiných 

produktů se spíš bere v úvahu úsudek představitelů poptávky (např. transfer hráčů).“ Informa-

ce o nákladnosti produkce, o průběhu poptávky a o cenách konkurentů na trhu slouží jako 

podklad při tvorbě cen. Jiné sportovní organizace při zavádění cen u svých produktů využívají 

zavedené metody cenové tvorby
1
. Velmi často u sportovních produktů spoléhá při tvorbě ceny 

s uplatněním necenových marketingových nástrojů
2
. Tyto necenové nástroje mají velký vliv 

na psychiku nakupujících zákazníků. Neustále je však nutné kontrolovat, kolik je spotřebitel 

ochoten za produkt zaplatit, zjistit náklady a další položky, které firmě naznačí, zda je vůbec 

vhodné vybraný projekt realizovat.[1] 

Nezanedbatelný vliv na vývoj cen má bezesporu i internet. Mnoho dnešních společ-

ností využívá pro svůj prodej internetu, a práce s ním je jednou z nejdůležitějších pomůcek při 

                                                 

1
 Mezi metody cenové tvorby patří například cena stanovená přirážkou, nebo cena respektující     

 návratnost investic. 
2
 Mezi necenové nástroje marketingu řadíme balení, značky, způsob distribuce a propagaci. 
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tvorbě cen. Na internetu je možné na určitých stránkách navrhnout, jaká by měla být cena za 

daný produkt, či cenu a je možné si počkat, jestli se nějaký prodejce nabídne a za požadova-

nou cenu produkt nabídne. To je jen jeden z mnoha způsobů, jak se lze řídit při stanovování 

ceny za pomoci internetu. Je také možné se dívat na stránky jednotlivých obchodníků a po-

rovnávat jejich ceny a služby, kontrolovat aukční portály a jiné internetové obchody. Pro na-

kupujícího bude nejdůležitější v případě, pokud nabyde pocitu, že více obchodníků nabízí 

stejnou kvalitu služby či produktu, logicky nakoupí tam, kde je cena nejnižší. Z toho vyplývá, 

že se ve výsledku spotřebitel soustředí spíše na hodnotu produktu, než na cenu. Pokud se roz-

hodne koupit si něco na základě ceny, jde často o výrobek, u něhož je kvalita stejná i 

v případě dražší verze. Pokud má společnost své charakteristické znaky, styl a ostatní odliš-

nosti, může si diktovat i vyšší ceny při jistotě ekonomického prospěchu.[7] 

V závislosti na ceně lze kupující rozdělit do tří skupin: 

 Tací, kteří vnímají pouze cenu 

 Dále ti, kteří jsou ochotni si za lepší produkt připlatit, ale pouze v určitých 

mezích 

 Kupující, kteří bez ohledu na cenu požadují jen tu nejlepší kvalitu a služby 

V souvislosti s tvorbou cen je důležité se zmínit i o slevách, které společnosti velmi 

často poskytují. Slevy mohou existovat jak pro různé skupiny zákazníků
3
, tak i pro odběr urči-

tých služeb či produktů v určitou hodinu, či v určitý den (pokud se bude např. jednat o dopo-

lední plavání, nebo dopolední návštěvu fitness centra). [1] 

Ceny za produkty nabízené v určité stejné cenové úrovni vytvářejí cenovou hladinu. 

Spotřebitelé, kteří představují v tomto systému poptávku, sledují cenovou hladinu a pokud 

dojde k jejímu vychýlení, jedná se o odchylku, která vzbuzuje jejich pozornost. [1] 

2.2.3 Místo (Distribuce) 

Jedním z nejzávažnějších problémů, které musí prodejci spolu s marketingovými ma-

nažery řešit je to, jakým způsobem dostat své výrobky a služby ke konečnému spotřebiteli. 

Pokud se mluví o pohybu produktů z místa kde vznikají, na místo jejich konečné spotřeby, 

mluvíme o tzv. distribuci.[4] 

                                                 

3
 Velice často je možné v podnicích, které poskytují služby a prodávají výrobky uplatnit slevy pro 

 studenty, slevy pro zaměstnance, rodiny a děti. 
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Jak tvrdí Foret (2003, s. 139): „V marketingovém pojetí se pod pojmem distribuce ro-

zumí souhrn činností všech subjektů, které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů ko-

nečným uživatelům, a to prostřednictvím tzv. distribučních cest“.  

Pojem distribuční cesta zahrnuje veškeré činnosti jednotlivců a firem, podílejících se 

na procesu transferu výrobků a služeb z místa jejich vzniku na místo konečné spotřeby. Za 

pomoci distribučních cest je umožněno překonávat bariéry ve formě času, prostoru a vlastnic-

tví, které je ve společnosti oddělují od toho, co chtějí. Pokud je doržována co nejlepší organi-

zace a zajištěno její správné fungování, je možné zajistit také co největší pestrost nabídky a 

šíře sortimentu. K vlastnostem distribuce v marketingovém pojetí patří tedy: 

 Fyzická distribuce- v tomto pojmu je zahrnuta přeprava zboží, jeho sklado-

vání a řízení zásob takovým způsobem, aby bylo vždy zaručeno, že bude 

uspokojena existující poptávka. 

 Změna vlastnických vztahů- kupující zde na základě směny mohou užívat 

výrobky nebo služby, jež potřebují a nebo je chtějí mít. 

 Doprovodné a podpůrné činnosti- sem patří např. poradenská činnost, po-

skytování úvěrů, organizace marketingového výzkumu nebo i poskytování po-

jištění u přepravovaných produktů.[4] 

Je důležité promyslet povahu distribučních kanálů, snažit se zajistit cestu, jak dostat 

produkt k zákazníkovi. Podstatné je také určit charakter a hustotu distribuční sítě, vykalkulo-

vat náklady na distribuci a promyslet distribuci specifických produktů. Volba distribuční cesty 

závisí také na druhu sportovního produktu, na typu organizace, na povaze zákazníků a jejich 

požadavcích i dalších faktorech. Z tohoto důvodu je nutné si určit, zda-li je produkt hmotný či 

nehmotný.[1] 

Jednotlivé distribuční kanály a cesty dohromady tvoří tzv. distribuční síť. Pro všechny 

distribuční cesty je společné to, že na počátku stojí určitý producent či výrobce a na druhém 

konci je konečný spotřebitel. Mezičlánky zde tvoří tzv. zprostředkovatelé, které je možno 

definovat jako subjekty, které se nepodílejí na výrobě produktu, ale operují v prostou mezi 

výrobcem a spotřebitelem. Distribuční síť tedy tvoří: 

 Výrobci 

 Distributoři 

 Podpůrné organizace 
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Distribuční cesta má často několik zprostředkovatelských úrovní: 

 Přímá distribuční cesta - představuje tu nejjednodušší formu distribuce, kdy 

je výrobek prodáván konečnému spotřebiteli přímo. 

 Nepřímá distribuční cesta -  má mnohdy více úrovní distribuce 

 Jednoúrovňová distribuční cesta - jedná se o distribuční cestu, která zahrnuje 

1 zprostředkovatele. Například při prodeji elektroniky je zprostředkovatelem 

mezi výrobcem a spotřebitelem obchod s elektronikou. 

 Dvouúrovňová distribuční cesta - tento způsob zahrnuje výrobce, dva zpro-

středkovatele a konečného spotřebitele. 

 Troj a víceúrovňové distribuční cesty- takto se nazývají cesty, do kterých 

bývají zahrnovány ještě např. velkoobchody, agenti různí zpracovatelé a skla-

dy. V dnešní době se lze v praxi setkat s víceúrovňovými distribučními cesta-

mi, ale je nutné mít stále na paměti, že se zvyšujícím se počtem distribučních 

cest se zvyšuje cena produktu a představuje i částečný problém z hlediska kon-

troly.[4] 

Pro všechny společnosti by mělo být samozřejmostí zkoumat všechny možné varianty 

a alternativy distribučních kanálů pro své výrobky. Pokud se firma se chce dostat co nejvíce 

do nitra trhu, je nutné prozkoumat co nejvíce distribučních kanálů. Ovšem, zde potom vzniká 

několik problémů a jedním z nich je právě kontrola trhu. Pokud firma využívá velké množství 

distribučních kanálů, stává se kontrola trhu obtížnější. Z tohoto důvodu je nutné, aby si každá 

firma vytvořila kontrolní metody, pomocí nichž je možné monitorovat zásadní indikátory vý-

konnosti v různých distribučních kanálech. Dalším problémem je rozpor mezi jednotlivými 

kanály. Pokud například začne společnost využívat k prodeji internet, může se tím dostat do 

sporu se svými ostatními prodejci. Proto je nutné si udržovat správný poměr mezi kamennými 

a internetovými společnostmi. 

Množství kanálů, které jsou využívány k nakupování různých produktů neustále roste. 

Spotřebitelé si mohou vybírat, jakým způsobem si mohou pořídit výrobek. Je možno využívat 

zásilkové služby, koupě přes internet, prostý nákup v obchodě i nákup ve stánku. Společnost, 

která se rozhodne využívat pouze jeden distribuční kanál, bude muset čelit konkurenci, která 

využívá všechny ostatní kanály. Využívání různých typů kanálů se může odrazit i na cenách 

produktů. Proto je nutné, aby společnost vždy velmi pečlivě zvážila, na jakém kanálu či kaná-

lech založí svou účast na zvoleném trhu. Se zvyšujícím se množstvím kanálů totiž stoupá i 

množství prostředků, které jsou na jejich správu třeba. Za všech okolností je však podstatné, 
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aby společnost všude, kde prodává své produkty, rozvíjela i stabilitu své značky a aby její 

značka plnila to, co slibuje. 

Společnost může prodávat některým zákazníkům přímo a přitom nemusí ztrácet pod-

poru svého zprostředkovatelského kanálu. K tomu, aby toho dosáhla, má tři možnosti: 

 Stanoví se hranice mezi prvořadými zákazníky, se kterými se bude jednat 

přímo a druhořadými zákazníky, se kterými bude jednat zprostředkovatel 

 Dojde k vyvinutí produktů, které budou zákazníkovi prodávány přímo, a 

které se budou odlišovat od těch, které prodává zprostředkovatel. 

 Třetí variantou je vynechat úplně zprostředkovatele a soustředit se pouze na 

přímý prodej. 

2.2.4 Propagace 

Propagací se rozumí, jak říká Čáslavová (2009 s. 111): „Přesvědčivá komunikace, 

prováděná za účelem prodeje produktů potencionálním zákazníkům. Propagace v sobě zahr-

nuje čtyři základní činnosti: reklamu, publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej.“  

Uvedené čtyři činnosti dohromady tvoří propagační mix a využívají se při prodeji 

sportovních produktů. To, jak je propagační mix promyšlený, opět záleží na specifičnosti 

sportovního produktu. Důležité je i přihlížet k ostatním marketingovým nástrojům
4
. Každá 

firma a každý manažer si vytváří svou vlastní strategii, která se může v různých obdobích 

vývoje sportovní organizace lišit. V každém případě by se však měla odvíjet od základních 

cílů, které management klade
5
. Vždy by mělo dojít k oslovení cílové skupiny zákazníků, na 

které má propagace působit
6
 a vybrána média, kterých bude využito

7
. Samozřejmě nelze 

opomenout další důležité cíle v podobě finančních prostředků, které budou na propagaci vy-

dány a koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu zákazníků.[1] 

Základem propagace je komunikace, jejímž cílem je to, aby bylo ovlivněno chování 

lidí, aby docházelo ke sdílení myšlenek a k šíření marketingových informací. Pokud je tento 

proces brán z teoretického hlediska, jedná se o komunikaci mezi partnery tak, že autor sdělení 

(organizace či jednotlivec) vysílanou informaci určitým způsobem zakóduje (napíše, nahraje 

atd.) a pomocí přenosového média toto sdělení přenese k příjemci. Příjemce následně zprávu 

                                                 

4
 Myšleno nástroje uvedené výše- cena a distribuce 

5
 Cíle mohou být např. dosahování určité výše obratu, tvorba image sportovního klubu či oslovení 

 určitého počtu zákazníků. 
6
 Cílové skupiny tvoří široká veřejnost, studenti, ženy, sportovci a další. 

7
 Nejčastější média jsou televize, rozhlas, periodický zisk, audiovizuální pomůcky atd. 
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příjme, dekóduje ji a zareaguje na ni. Výsledkem tohoto procesu je tzv. zpětná vazba
8
, čili 

odezva příjemce na tuto přijatou informaci. Odezva příjemce je buď pozitivní, nebo negativní. 

Celý komunikační proces tvoří prvky: odesílatel, zakódování, práva, přenosová média, dekó-

dování, příjemce, odezva a šum. Komunikační šum je termín, který označuje vše, co může 

způsobit narušení komunikačního procesu. Toto narušení je v důsledků působení rušivých 

elementů jak vnějších (kdy jde např. o nekvalitní spojení), tak také vnitřních (zde mluvíme 

např. o nepozornosti posluchačů). 

Jakmile si firma začne volit cílový segment, který se chystá oslovit, musí si ujasnit co, 

jak, kdy, kde a komu má být má být sděleno. Autor sdělení si také musí ujasnit, co přesně 

vlastně chce příjemci sdělit, co příjemci požadují a musí být schopen na požadavky pružně a 

rychle reagovat. Sdělení musí být vždy uzpůsobeno svým obsahem, tedy tím, zda bude použi-

to racionálních, emocionálních nebo morálních argumentů. Dále musí být sdělení uzpůsobeno 

svou strukturou, čímž je myšleno, zda bude informace vycházet z nějakých obecných faktů a 

směřovat ke konkrétní výzvě, nebo zda bude naopak zpráva obsahovat nějaké specifické do-

poručení, či ponechá rozhodnutí samotné na příjemci. Nedílnou součástí je také forma sdělení, 

čili různé grafické úpravy, barevnost, nálada apod. Náležitá pozornost je věnována také výbě-

ru správného média a mluvčího, protože zpráva, kterou příjemci poskytne důvěryhodný a 

prověřený zdroj, pro něj má mnohem větší hodnotu a je vnímána jinak, než když je od zdroje 

nevěrohodného, jako je např. bulvární časopis.[4] 

Jedním z hlavních problémů při komunikaci výrobce se spotřebitelem je zodpovězení 

otázky, jak získat jeho pozornost. Spotřebitel je v dnešní době v časové tísni a snaží se rekla-

mám předcházet a vytěsnit je ze svého života. Toto se samozřejmě netýká všech, ale většiny 

spotřebitelů určitě. Hlavním úkolem tedy zůstává, objevit nové způsoby, jak upoutat pozor-

nost a vtisknout svoji značku do podvědomí zákazníků. Udržování určitých vztahů s veřejnos-

tí patří k těm nejdůležitějším prvkům marketingového mixu.[7] 

Ve sportu se v dnešní době ke komunikaci se spotřebiteli používají všechny druhy 

propagace, které tvoří: 

a) Reklama 

b) Publicita 

c) Opatření na podporu prodeje 

d) Osobní prodej[1] 

                                                 

8
 Reakcí může být určitá fyzická aktivita, slovní proces nebo gesto 
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a) Reklama představuje jakoukoliv neosobní formu prezentace zboží a jedná se o 

placený prostředek. Všichni, kteří do reklamy investují, chtějí znát její efekt a 

také to, jaký bude mít reklama efekt na návratnost jejich investic. Toto je zále-

žitost postupů ekonomické analýzy. Nicméně reklama má základní funkce, a to 

informativní funkci (to znamená, že se potencionální zákazník teprve dozvídá 

o existenci daného produktu), ovlivňovací funkci (v tomto případě se reklama 

snaží přesvědčit zákazníka o výběru právě reklamovaného produktu, kdy se 

působí na zákazníka pomocí slev, výhod a dárků) a upomínací funkci(zákazník 

už o produktu ví a má ho v podvědomí, ale reklama mu má připomenout, že je 

stále na trhu).[3] 

Reklamy mizí z hromadných sdělovacích prostředků a mohou odsoudit hro-

madný marketing k zániku. Hromadný marketing totiž využívá toho, že je 

v zemi jediná televizní stanice, či jedny noviny, což je v dnešní době v mnoha 

zemích nemyslitelné. Výjimkou jsou obrovské sportovní události, jako je 

olympiáda, či například finále Superbowlu. Tím, jak se diváci rozdělují podle 

svých zájmů na menší skupinky, je nutné, aby se marketingoví pracovníci pře-

orientovali buď na cílený, či dokonce individuální marketing. Reklamní agenti 

již nezajišťují pouze vytváření reklam a inzerátů, nebo výběr médií. V součas-

né době totiž existuje čím dál tím více nových způsobů komunikace. Hlavním 

nedostatkem reklamy vždy bylo to, že se ve své podstatě jedná o monolog. To 

se v současné době mění, a je důležité vyvíjet přesvědčivý komunikační sys-

tém, který bude umožňovat výměnu informací mezi firmou a jejími současný-

mi i potencionálními zákazníky. Na zákazníky neustále a čím dál více působí 

komerční sdělení, které přichází nejen ze standardních mediálních kanálů ( ja-

ko je televize, rádio či noviny), ale i z kanálů, které jsou pro potřeby reklamy 

poměrně nové (jako např. telefon či e-mail). Mnohá tato sdělení jsou značně 

nekreativní a společnosti by měly investovat do toho, jakým způsobem je zlep-

šit a odlišit se tak od konkurence.[7] 

b) Publicita představuje rozhovory s významnými osobnostmi a s významnými 

sportovci a trenéry, kteří se ve sportovním odvětví prezentují jako znalci v této 

oblasti ohledně zboží a kvality. Důležité jsou i jejich názory na sportovní služ-

by a myšlenky.[1] S publicitou souvisí i pojem public relations. Jedná se o po-
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jem, který pod sebou zahrnuje publikování, plánované akce, novinky, spole-

čenská angažovanost, identifikační nástroje, lobování a investice do společnos-

ti. Na rozdíl od reklamy, mají PR větší šanci se prosadit, protože zákazník vět-

šinou reklamu pozná a často se jí snaží vyhnout.[7] 

c) Opatření na podporu prodeje znamená pořádat dny otevřených dveří ve fit-

ness centrech, soutěže a slosování vstupenek na sportovní akce, nebo například 

slevy poskytnuté při určitém počtu návštěv ve sportovním centru.[1] 

d) Osobní prodej je poslední z uvedených forem komunikace. Jedná se o zefek-

tivnění prodeje tím, že manažer zastupující firmu se např. snaží prodávat služ-

by prostřednictvím osobního vystupování.[1] Koncepce osobního prodeje patří 

z marketingového hlediska k těm nejagresivnějším. Bývá využívána nejen u 

nového zboží, ale často i v oblasti nevyhledávaného zboží. Aby byl tento pro-

dej co nejefektivnější, je nutné, aby měl manažer, který PR provádí, zkušenosti 

s prací s lidmi a aby správně dokázal identifikovat potencionálního zákazníka. 

Pokud je marketing založený jen na tomto druhu průbojného prodeje, je zde ri-

ziko, že zákazník, který si koupí tento výrobek a nebude s ním spokojen, bude 

tuto negativní zprávu šířit více, než kdyby si koupil výrobek při běžném prode-

ji.[6] 

2.2.5 Lidé 

Jedná se o nástroj, který zahrnuje celou řadu kvantitativních vlastností zaměstnanců. 

Aby byl zákazník spokojen s přístupem zaměstnanců, je nutné, aby i zaměstnanci vyhovovali 

určitým kritériím. Pokud je proveden řádný výběr zaměstnanců, tak lze i nejlépe zaručit i to, 

že budou pro práci vhodní a budou pracovat nejlépe. Jsou-li zaměstnanci náležitě vzděláni ve 

svém oboru a mají-li dobré hodnocení, tak jim je prokazován i určitý respekt. Proto je nutné, 

aby firma jen hromadně nenajímala nové lidi, ale aby byl věnován potřebný čas jejich zácvi-

ku, svěření jim určité pravomoci a uvážená kritika jejich práce. 

Žádný pracovník by neměl být přijímán do pracovního procesu, pokud od vedení fir-

my nejsou definovány jasné firemní hodnoty, firemní vize, poslání a určení cílových zákazní-

ků. Až po ujasnění si těchto náležitostí by mělo dojít k náboru nových zaměstnanců, správ-

ných zaměstnanců, kteří budou následně proškoleni, budou jim určeny jejich pevné pravomo-

ce a firma bude mít jistotu, že se tito zaměstnanci ztotožní s její značkou.  

Některé firmy se dokonce snaží být velmi progresivní a své zaměstnance nenazývají 

„zaměstnanci“, ale spíše „společníci“ či „partneři“. V takovém případě jde o zcela jiný postoj 
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k zaměstnancům a tvorba nového paradigmatu. Zaměstnancům je dáván najevo respekt a fir-

ma se snaží na ně nahlížet jako na samostatné tvůrčí osobnosti. Špičkové firmy dokonce 

uplatňují i marketingové metody
9
 na své vlastní zaměstnance a snaží se zkoumat jejich potře-

by a snaží se tyto potřeby uspokojit.[5] 

Zaměstnanci, kteří se věnují přímo zákazníkům, by měli mít dokonalé znalosti ohledně 

nabízeného produktu, popřípadě musí být seznámeni s programovým vybavením určeným pro 

prodej. Snahou firem je najímání takových zaměstnanců, kteří svou neznalostí nebudou zá-

kazníky odrazovat. Způsob, jakým zaměstnanec působí na zákazníka je jedním z klíčových 

faktorů, který ovlivňuje další chování zákazníka. Pokud je naopak zákazník odrazen, nekoupí 

si nabízený produkt a co je důležitější, jeho reakce při hodnocení firmy jako takové může být i 

na základě takovéto zkušenosti negativní. Je také v zájmu společnosti, aby se zaměstnanec 

nesnažil slibovat zákazníkům služby, které firma normálně neposkytuje (může se jednat např. 

o zkrácení doby pro odesílání produktů při internetovém prodeji atd.). Je nutné také myslet na 

zaměstnance, kteří se starají o balení a odesílání zboží. V tomto případě je nutné zajistit, aby 

zaměstnanci měli přehled o uložení zboží ve skladech a ujistit se, že jsou schopni se v tomto 

systému plně orientovat a pracovat. [8] 

Podniky se tedy snaží získat na svou stranu co nejvíce zákazníků a dopomoci jim k 

tomu může důraz kladený na výběr a koordinaci práce pracovníků. Ovšem tak jak podniky 

své nové zákazníky získávají, tak neodmyslitelně o své zákazníky také přichází. To, že spo-

lečnost ztrácí spotřebitele, kteří nakupují a spotřebovávají jeho produkt, se děje z mnoha dů-

vodů. Jedná se o to, že určité procento zákazníků zemře, další se stěhují, jiní zákazníci pře-

jdou na jiné zvyky, část jich začne považovat cenu za příliš vysokou, poměrně velká část je 

nespokojena s kvalitou produktu a ta největší část zákazníků je nespokojena s postojem per-

sonálu. Z toho plyne, že je skutečně nutné si kvalitních zaměstnanců vážit a vytvářet jim ta-

kové podmínky, které povedou ke zlepšení efektivnosti jejich práce a náležitě ji také oceňo-

vat.[1] 

2.2.6 Proces 

Proces v sobě zahrnuje takové složky, které mají vliv na dobu a způsob obsluhy, která 

je poskytována zákazníkovi. Z pohledu zákazníka se jedná o velice podstatnou vlastnost a 

klade jí také určitý důraz. Pro podnik je tedy zásadní svoje služby poskytovat takovým způso-

bem, aby čas, po který je zákazník obsluhován byl přesný a byl dodržován daný plán. Pro tyto 

                                                 

9
 Takovýto marketing se nazývá interial marketing 
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případy by měl podnik být připraven odstranit veškeré nedostatky, které se mohou objevit.  

Svoji roli zde hraje řada složek, pro potřeby sportovních služeb je jich však důležitých několik 

a mezi ty patří: 

a) Doba, po kterou je obsluhován zákazník - tím je myšlena doba, kterou zá-

kazník stráví ve sportovním zařízení a využívá služeb podniku. Má podobu ur-

čitých rozvrhů a pro oceňování podniku zákazníkem je často klíčovým měřít-

kem. 

b) Rychlost, s jakou je zákazník obsloužen - existují služby, u kterých není dů-

ležitá doba, která je stanovena předem, ale jde o to, obsloužit zákazníka v co 

nejkratším čase 

c) Čekací doba - pro zákazníka je u sportovních služeb důležité, aby všechny 

služby, které spotřebovává, začínaly včas. Jedná se například o to, že zákazník 

nechce čekat na instruktora, který má zpoždění 

d) Forma obsluhy- může hrát důležitou roli při volbě služby, jelikož někteří zá-

kazníci dávají přednost kolektivnímu cvičení a jiní mají raději, pokud je veške-

rá pozornost při cvičení věnována pouze jim. Pro představu se jedná například 

o rozdíl mezi cvičením v posilovně se skupinou lidí pod odborným dohledem a 

cvičení v posilovně s osobním trenérem.[1] 

Při výběru firemních strategií by se firma měla snažit respektovat výše uvedené složky 

a měla by dbát na to, aby kvalita jednotlivých složek byla co nejvyšší. Uvedené prvky jsou 

sice uváděny jednotlivě, ale klíč k úspěchu leží ve schopnosti zákazníkovi poskytovat co nej-

lepší podmínky ve všech oblastech. Pokud je zákazníkovi poskytována služba, měla by ze 

strany firmy být snaha o to, aby zákazník byl se vším spokojený a dostal tak impulz k opětov-

nému nákupu služeb ve firmě.  

Z toho důvodu je nutné si vždy pro podnikání stanovit určité cíle. Se stanovením cílů 

následně souvisí volba strategie pro jejich dosahování. Firmy se sice snaží co nejlépe svého 

zákazníka obsloužit a zvyšovat kvalitu uvedených složek důležitých pro spokojenost zákazní-

ka, ale musí přitom stále sledovat výši svých nákladů. Pokud se firma snaží dosahovat co nej-

většího zkvalitnění svých služeb, je důležité, aby se soustředila pouze na takové oblasti, ve 

kterých se může reálně zlepšovat. Pro sportovní kluby není rozumné, pokoušet se poskytovat 

více služeb s cílem získání zákazníků, pokud kvalita provedení služby bude pokulhávat za 

konkurencí a nebude odpovídat možnostem podniku. Je nutné si také uvědomit, že nemá smy-

sl snažit se oslovovat celý trh, ale je lepší se zaměřit na jeden určitý segment a na ten se sou-
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středit. V opačném případě by se opět mohlo stát, že podnik sice bude nabízet mnoho služeb, 

ale těm bude scházet kvalita a výsledkem bude nespokojenost zákazníka.[6] 

2.2.7 Prezentace 

Prezentace se zaměřuje na určitou provozovnu, ve které jsou poskytovány služby se 

zaměřeními na image firmy. V případě, kdy se výrobky a služby konkurenčních firem zdají 

být stejné, mohou zákazníci hledat odlišení právě v image firmy, výrobkové značky, či kvalitě 

provozovny. Pokud firma vsází na svou image, ta se musí vyznačovat určitými a typickými 

vlastnostmi. Image slouží ke sdělení jednoduché zprávy, pomocí které jsou vyjádřeny klíčové 

přednosti produktu a jeho pozice na trhu. Pokud má být zpráva úspěšně přijata, je nutné, aby 

byla sdělována odlišným způsobem, než jakým to dělá konkurence, protože by pak mohlo 

docházek k záměně produktů. Aby si firma byla schopna vybudovat silnou image, je zapotřebí 

tvořivosti a vytrvalosti. Image firmy se do mysli člověka nedá vštípit pouze po shlédnutí jedné 

reklamy, ale je nutné ji postupně a trpělivě budovat. Jestli-že se firma rozhodne pro předsta-

vení nové služby, tak se snaží, aby toto sdělení bylo vyjádřeno v jednoduché symbolice pre-

zentované v hromadných sdělovacích prostředcích a bylo vnímáno v atmosféře dění, 

v událostech i osobách.  

Při snaze o vytvoření co nejlepší image se nejčastěji používá jeden či více symbolů, 

které pomáhají k identifikaci firmy nebo značky. Jako symboly slouží nejen slova, ale velice 

často i objekty. Často firmy budují svou image pomocí známých osobností. Symboly, které 

jsou následně zvolené, musí být uplatňované v reklamách tak, aby v nich byla vyjádřena 

osobnost firmy nebo značky. Prostředí, ve kterém firma uskutečňuje výrobu a dodávání vý-

robků a služeb, je také velmi mocným zdrojem image. Mnoho sportovních center získává 

svou image typickými vestibuly a stylem uspořádání na sportovních plochách. Sportovní pod-

niky, které chtějí vyvolat přátelský dojem a pocit relaxace, mohou využívat určité architektury 

při výstavbě svých sportovišť. Při tvorbě takovéto image, si firma může pomáhat také podpo-

rováním různých akcí. Fitness centra často využívají své prostory pro uspořádání sportovních 

klání v nejrůznějších disciplínách. Při pořádání celorepublikových sportovních událostí mů-

žeme často vidět podporu ze strany sportovních podniků v podobě poskytování svých produk-

tů a sportovního nářadí. Mnoho firem se také prosazuje tím, že přispívá svými penězi na pro-

gramy pro podporu zdraví a výzkumy při tvorbě sportovních doplňků.[6] 
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V prezentaci, jako marketingovém nástroji, se bere v úvahu: 

a) Velikost provozovny, návštěvnost a návaznost velikosti na počet zákazníků a 

výši obratu 

b) Zohlednění toho, jak je provozovna vybavena v návaznosti na její velikosti 

c) Důležitá je atmosféra, jakou bude provozovna na zákazníka působit (zákazník 

si všímá zpracování interiéru nejen po architektonické stránce, ale i z hlediska 

barev, vůně atd.) 

d) Komfort provozovny je tím, čeho si zákazník všímá nejčastěji a pomocí toho 

zjišťuje, jaké pohodlí mu provozovna poskytuje 

e) Relaxační, hygienické a sociální zázemí je vždy tím nejdůležitějším. Pokud je 

v provozovně dodržován vysoký standart v úrovni čistoty, může mít podnik 

jasno v tom, že bude v tomto ohledu na zákazníka působit velmi pozitivně. 

S čistotou pak souvisí také to, jakým způsobem dokáže člověk relaxovat při 

sportu a mít z něj ten nejlepší pocit.[1] 

2.3 Metody marketingového výzkumu 

Používání vhodných metod pro marketingový výzkum je velice důležitým aspektem 

pro provedení takového měření, jehož výsledky budou mít podstatný význam pro manage-

ment podniku. Důležitou funkcí marketingového výzkumu je pomoci managementu firmy, 

předpovědět chování a jednání zákazníků, a snaha o snížení podnikatelského rizika. Pod po-

jmem „marketingový výzkum“ rozumíme souhrn aktivit, jejichž cílem je prozkoumat všechny 

části marketingové praxe.[2] 

Pro potřeby marketingového výzkumu je využíváno tří základních metod: 

a) Pozorování 

b) Dotazování 

c) Experiment 

2.3.1 Pozorování 

Takovýmto druhem výzkumu je zaznamenáváno skutečné chování a jednání, buď 

osobně, nebo pomocí elektronických přístrojů.  

Podle prostředí, v němž se pozorování uskutečňuje, rozlišujeme: 

a) pozorování v přirozených podmínkách  

b) pozorování v laboratorních podmínkách, případně experimentální  
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Podle pozorovacích kategorií se rozlišuje pozorování: 

a) strukturované – předem jsou vypracovány pozorovací kategorie a je dáno ur-

čité měření, kdy následně pozorovatel zaznamenává výskyt nebo absenci 

b) nestrukturované – jeho náplň není předem stanovena 

Výhodou pozorování je to, že výsledkem je získání objektivních a přesných údajů o 

pozorovaném subjektu. Jeho využití je výhodné v případech, kdy nositel informace nemá zá-

jem o poskytnutí informací, nebo informace poskytnout nemůže. V praxi je vhodné spolu 

s pozorováním použít i dotazování a využít tak výhod obou metod 

2.3.2 Dotazování 

Při dotazování se výzkumník dostává do přímého kontaktu s nositelem informace a 

údaje k výzkumu získává tím, že pokládá otázky respondentům. 

Podle způsobu kontaktu se rozlišuje dotazování: 

a) Osobní 

b) Písemné 

c) Telefonické 

d) Elektronické 

Písemné dotazování – postupuje se tak, že jsou otázky předem zpracovány a vytiště-

ny, načež respondent sám rozhoduje o tom, zda a kdy dotazník vyplní. Pro mnoho responden-

tů je tato forma vhodnější v tom, že zůstávají v anonymitě. Nespornou výhodou dotazníku 

jsou menší náklady a nižší náročnost na organizaci výzkumu a také to, že respondent není pod 

vlivem dotazovatele. Nevýhoda písemného dotazování však spočívá v tom, že návratnost do-

tazníků je často velmi nízká a není možné ho použít na složitější problémy. 

Dotazník samotný by měl splňovat určitá základní kritéria, jako je: 

 Správná formulace při sestavování, měl by odpovídat cílům a potřebám vý-

zkumu 

 Nesmí rozptylovat paměť dotazovaných, ptá se pouze na skutečnost 

 Otázky by měly být jasné, srozumitelně formulované a jednoznačně vyložené 

 Důležité je použití správného jazyka a logické pořadí otázek 

 V dotazníku je vhodné se vyhýbat dvojsmyslným otázkám 

 Jednotlivé otázky by dotazovaného neměli omezovat, musí mít možnost více 

odpovědí [10] 
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3 Popis vybraného fitness centra 

3.1 Centrum zdraví Omega 

Fitness centrum, ve kterém proběhl marketingový výzkum, je součástí centra sportu a 

zdraví Omega. Toto centrum je umístěno na ul. Legionářská 19, Olomouc (fotografie viz Pří-

loha 1). Jedná se o podnik, který nabízí lidem celé spektrum sportovních aktivit a zaleží na 

každém, pro kterou se rozhodne. Kromě těchto aktivit je možné posedět u skvělé kávy a vyu-

žít příjemné relaxace v podobě masáží, nebo různých druhů bazénů. Celé centrum je velice 

atraktivní také i z pohledu otevírací doby, která je každodenně od 6,00 hod. do 23,00 hod., 

čímž poskytuje služby zákazníků prakticky v jakoukoliv denní dobu a lidé z tohoto pohledu 

nejsou žádným způsobem omezeni.  

Centrum Omega má také své vlastní parkoviště, které se nachází v bezprostřední blíz-

kosti budovy a všem členům Omega klubu je poskytováno zvýhodnění na parkování. Zvý-

hodnění se týká také parkování v aleji podél stadionu Sigma
10

, se kterým centrum Omega 

sousedí.  

3.2 Fitness centrum Omega 

Fitness zóna tvoří podstatnou součást celého objektu. Celá budova je rozdělena na dvě 

patra a fitness centrum zaujímá významnou část právě horního patra, kde je spolu se samot-

ným centrem umístěn také dětský koutek. Nabízí klientům možnost aktivně trávit čas využi-

tím nadstandardně vybavené posilovny, navštívit lekce skupinového cvičení, které se zde pro-

vozuje. Dále jsou zde pro klienty připraveny podmínky pro jízdu na stacionárním kole, nebo 

lze dokonce zjistit stav své fyzické kondice v diagnostické místnosti. 

Součástí interiéru je také fitness bar, který nabízí širokou škálu doplňků výživy, pří-

pravu iontových nápojů a doplňkový prodej pomůcek, které je možno využít pro cvičení. Te-

rasa, která má spíše jen dekorativní význam a není výrazně využívána, je taktéž součástí fit-

ness centra. 

Celkově lze v rámci fitness centra využít následující aktivity, které budou podrobněji 

rozepsání v další kapitole: 

a) Posilovna 

b) Powerplate 

                                                 

10
 Stadion Sigma je domovským stadionem fotbalového klubu SK Sigma Olomouc 
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c) TRX 

d) Diagnostika 

e) Poradna 

3.2.1 Posilovna 

Posilovna poskytuje sál o rozloze 400 m² a nabízí široké spektrum posilovacích stano-

višť, nadstandardní kardio zónu a zvlášť umístěnou zónu pro strečink. Místnost je plně klima-

tizovaná a je vybavena kvalitním audio systémem. Dominuje zde vybavení stroji značky 

Technogym, které splňují ty nejnáročnější kritéria na biomechaniku pohybu a design. Násled-

ně můžeme posilovnu rozdělit na tři zóny: 

a) Posilovací a silová zóna - v tomto směru fitness centrum nabízí cvičení přede-

vším prostřednictvím práce na strojích, které tvoří naprostou většinu vybavení. 

Doplněné jsou potom menším prostorem s volnými činkami a lavičkami 

b) Kardio zóna - kardio zóna slouží pro zahřátí před tréninkem, nebo pro trávení 

celého aerobního tréninku. Pro tyto účely je posilovna vybavena špičkově, 

když nabízí hned 19 kardio strojů, které budou blíže popsány v kapitole pro-

dukt. 

c) Strečinková zóna - strečink je nedílnou součástí cvičení, proto je pro všechny 

návštěvníky připraven dostatečně velký prostor pro protažení těla před, či po 

tréninku. 

3.2.2 Powerplate 

Powerplate je označením pro metodu, která nabízí novou variantu péče o fyzické 

zdraví uživatelům každého věku, s rozdílnou úrovní fyzický zdatností a různým životním sty-

lem. Díky všem těmto vlastnostem se jedná o velice oblíbenou variantu cvičení a zlepšování 

fyzické kondice, jelikož není cvičení omezováno nějakými zásadními prvky, které jsou potře-

ba pro provozování jiných, třeba i náročnějších aktivit. 

Powerplate je stroj, který využívá zdokonalenou formu vibrací. Díky dlouhodobým 

výzkumům a pozorováním se podařilo vyvinout tuto formu vibračního přístroje, který nezpů-

sobuje lidskému tělu žádná prokazatelná traumata. Umožňuje cvičení s nízkým rizikem zra-

nění úponů a zároveň také umožňuje posilování s menším rizikem svalových zranění. Důleži-

tá je také ta vlastnost, že v mnoha případech také snižuje čas, potřebný pro dosažení vytyče-

ných cílů, což je pro mnoho cvičících jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejdůležitějších, 

nejen z toho pohledu, že dnešní doba je velmi uspěchaná a lidé na cvičení nenachází dostatek 
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času, ale také z toho důvodu, že většina cvičících je netrpělivá a své výsledky chtějí vidět v co 

nejkratším čase. 

Z celkového pohledu má za sebou tato metoda cvičení více než třicetiletou historii a 

výsledky založené na odborných studiích. Z těchto studií vyplývá, že cvičení na PowerPlate je 

velmi efektivní, podílí se na celkovém zlepšení sportovní a funkční výkonnosti, podporuje 

tělesnou kondici, tvaruje postavu a urychluje schopnosti zotavení se po zranění. Všechny tyto 

schopnosti obecně vyplývají z pravidelného cvičení. Mimo uváděné výhody dokáže cvičení 

touto metodou zvyšovat množství svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností při za-

chování určité fyzické kondice. Významná je také pomoc při redukci celulitidy a zlepšení 

rozsahu a pohyblivosti. 

3.2.3 TRX 

Tyto tři písmena tvoří dohromady zkratku pro Total – body Resistence Exercice. Při 

překladu českého jazyka zjistíme, že se jedná o cvičení s odporem vlastního těla. TRX je cvi-

čební pomůcka, jejíž kořeny jsou ve vojenských jednotkách amerického námořnictva, kdy 

byla snaha o to vymyslet cvičení, které by bylo co nejméně náročné na čas a prostor, přitom 

však procvičit celé tělo co nejefektivněji. Tvoří ji pevné, nastavitelné popruhy, madla pro ruce 

a nohy použitelné univerzálně pro každého jedince, bez ohledu na jeho tělesné parametry. 

Nespornou výhodou této metody cvičení je, že popruhy lze zavěsit prakticky kamkoliv a je 

možné s nimi provádět nekonečnou škálu cviků, kdy jedinou intenzitou je úhel těla cvičence 

oproti závěsnému bodu a tělesná hmotnost cvičence. 

Po celou dobu tréninku je cvičeno s vahou vlastního těla a to ve všech anatomických 

rovinách pohybu, což je pro komplexní uplatnění pravidel funkčního tréninku nejoptimálnější. 

Intenzitu si lze také zvýšit či snížit změnou postoje cvičence oproti závěsnému bodu. Čím se 

cvičenec dostane blíže pod závěsný bod, tím je cvičení náročnější a naopak. Díky tomu, že si 

tedy každý cvičenec může regulovat intenzitu cvičení podle sebe, je TRX vhodné pro všechny 

sportovce, bez ohledu na jejich fyzickou zdatnost. 

Ovšem je nutné si uvědomit, že cvičení na TRX není vůbec snadné a pro je ho správné 

pochopení je nejlepší využít pomoci zkušenějšího sportovce, nebo odborného dohledu. Kromě 

gravitace a hmotnosti vlastního těla totiž TRX využívá také prvků nestability pro posílení 

svalů stabilizačního systému. Při provádění jakéhokoliv cvičení je totiž maximálně aktivová-

no svalstvo zad, břicha a trupu a navíc se zlepšuje i flexibilita, koordinace a rovnováha. TRX 

tedy zapojuje do cvičení do cvičení nejen viditelné a většinou také cílové svalové partie, ale i 
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hluboké stabilizační svaly a tzv. svaly tělesného jádra, které jsou velice často opomíjeny, ale 

tvoří nezbytnou součást pro oporu těla a správné držení těla. 

3.2.4 Diagnostika 

Při navštívení diagnostických místností má člověk jedinečnou možnost si vyzkoušet, 

jak funguje věda v kondiční přípravě. Při diagnostikování vybraných parametrů, zvolených 

zákazníkem se využívá odborných znalostí a špičkových přístrojů. 

Diagnostiku provádějí odborníci v oboru fitness a životního stylu, kteří testují zdat-

nost, tělesné parametry a další faktory, které ukazují, v jakém stavu se právě tělo nachází. 

Celý diagnostický systém by měl být pokud možno na co nejvyšší možné úrovni, aby bylo 

možné zajistit co nejpřesnější výzkum a na základě tohoto výzkumu také určit co nejpřesnější 

a nejefektivnější tréninkový plán. 

3.2.5 Poradna 

Naprostá většina cvičících posilovnu navštíví na základě vlastního rozhodnutí a snaží 

se co nejefektivněji nakládat s časem, který při cvičení stráví. Málokterý z těchto cvičenců 

disponuje dostatečnými vědomostmi pro sestavení efektivního cvičebního plánu. Informace, 

které pro sestavení takového plánu potřebují, získávají nejčastěji postupem času s narůstají-

cími zkušenostmi, či přebíráním rad od zkušenějších cvičenců. Je zde však ještě možnost vyu-

žít poradenské činnosti. 

Díky poradenství je možné ke každému klientovi přistupovat individuálně a optimálně 

mu tak poskytnout informace pro jeho trénink. V rámci poradenství se provádí analýza potřeb 

klienta, tak aby návrh programu vedl k dosažení stanovených cílů klienta. Pro klienta to také 

znamená to, že mu budou poskytnuty informace a postupy získané často na základě nejnověj-

ších vědeckých poznatků, z oblastí problematiky životního stylu. Klient po takovém postupu, 

kdy bude využívat poradenské činnosti, by následně měl být schopen si sám sestavit optimální 

program a měl by se naučit pracovat se svým tělem. Navíc tím, že klient využije poradenství, 

získává informace o tom, jak se posunul ke svému cíli, jelikož se nachází pod drobnohledem 

odborníka a je neustále ověřováno, nakolik se ve svém úsilí zlepšuje. 
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4 Aplikace marketingového mixu na vybrané fitness 

centrum 

Tato kapitola se zaobírá samotným výzkumem a zhodnocením fitness centra na zákla-

dě aplikace jednotlivých prvků marketingového mixu (popsaných v kapitole 2.2 Marketingo-

vý mix). Každý prvek je následně popsán z pohledu fitness centra. Jednotlivé podkapitoly u 

každého prvku obsahují data získaná na základě níže uvedeného výzkumu. Součástí všech 

kapitol je také dílčí zhodnocení toho, jaká splňuje fitness centrum kritéria a kde je případný 

prostor pro zlepšení. 

4.1 Způsob výzkumu 

Jak již bylo uvedeno dříve, cílem této práce bylo aplikovat jednotlivé prvky marketin-

gového mixu na vybrané fitness centrum a podle výsledků zhodnotit, v jakých směrech by se 

mohlo zlepšit. Pro tyto účely bylo nutné provést určitý druh výzkumu, který by nám řekl, jaký 

je názor návštěvníků na dané věci. Marketingový mix je totiž důležitý nejen pro provozovate-

le fitness centra, ale často se podle jeho prvků řídí i běžní návštěvníci, kteří si to však mnohdy 

ani nemusí uvědomovat. Proto tedy bylo nutné vybrat takovou metodu výzkumu, s pomocí 

které bychom byli schopni získat cílové informace také od této skupiny lidí. 

4.1.1 Postup výzkumu  

Výzkum ve fitness centru probíhal metodou dotazování. K tomuto účelu byl sestaven 

dotazník (viz Příloha 3), a tento dotazník byl následně umístěn do fitness centra v období od 

1. 3. 2013 do 22. 3. 2013. Výběr otázek pro dotazník probíhal v závislosti na jednotlivých 

prvcích marketingového mixu. Tento systém byl zvolen proto, jelikož pro výzkum bylo pod-

statné zjistit, jaký je názor respondentů na vlastnosti fitness centra právě podle těchto prvků. 

Po domluvě s ochotnou obsluhou fitness centra byl dotazník volně umístěn na baru a bylo 

tedy pouze na návštěvnících, zda-li ho vyplní či nikoliv. Dotazníků bylo vytištěno celkem 100 

kusů a každý týden bylo nutné se ve fitness centru zastavit a zkontrolovat množství vyplně-

ných dotazníků. Po prvotním nízkém množství respondentů došlo k domluvě s personálem, 

který následně žádal návštěvníky o jejich čas pro vyplnění dotazníků. Po třech týdnech bylo 

dosaženo množství 100 respondentů a došlo k vyhodnocení výsledků. Po tomto vyhodnocení 

bylo následně možno použít získaná data v této práci za účelem objektivnějšího posouzení 

jednotlivých prvků marketingového mixu. 
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4.1.2 Základní získané informace 

První dvě otázky v dotazníku se týkaly věku a pohlaví respondentů. Jelikož tyto dvě 

otázky pro hlavní část hodnocení v rámci aplikace marketingového mixu nejsou až tak pod-

statné, bylo rozhodnuto o prezentaci těchto výsledků samostatně v této kapitole. Věk sice bu-

de uváděn i v jiných grafech v dalších kapitolách, ale následující graf napoví skutečně pouze 

o tom, jakého pohlaví byli respondenti a jaké zastoupení v tomto ohledu měli muži a jaké že-

ny.  

Graf 4.1: Graf znázorňující zastoupení mužů a žen mezi respondenty a jejich věk 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že většina respondentů byli muži, a to konkrétně 63. Žen, které se 

zúčastnily dotazníkového průzkumu, bylo 37. Mezi oběma pohlavími byla nejvíce zastoupena 

věková skupina 18-26. Mezi muži to bylo 25 respondentů a mezi ženami 17. Druhou nejčas-

tější věkovou skupinou byly respondenti ve věku 26-36 let. U mužů tuto část tvořilo 19 re-

spondentů, u žen 13. Poslední dvě zkoumané skupiny u obou pohlaví tvořili respondenti 

mladší 18 let a starší 36 let. První z těchto věkových skupin měla u mužů zastoupení v podobě 

12 respondentů, u žen 2. Osob starších 36 let odpovědělo na otazník ze strany mužů 7, ze 

strany žen 5. 

Z těchto základních informací lze odvodit, že toto fitness centrum navštěvuje spíše ta 

část populace, která je již teoreticky pracovně produktivní, nebo ta část, která může využívat 
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Fitness/posilovna doba (hod) člen (Kč) nečlen (Kč)

nekomerční pásmo 9-15 90 115

komerční pásmo 6-9,15-23 105 125

víkend a svátek 6-23 90 115

Fitness/posilovna doba (hod) člen (Kč) nečlen (Kč)

nekomerční pásmo 9-15 85 110

komerční pásmo 6-9,15-23 105 125

víkend a svátek 6-23 85 110

různých studentských slev. Co se týče rozložení mužů a žen, není nadpoloviční většina mužů 

až zas takovým překvapením. I když je v současné době aktivní životní styl stále populární, 

cvičení v posilovnách i nadále zůstává spíše doménou mužů. Vždy je také nutné brát v potaz 

to, že se jednalo o dotazník a uvedená čísla nemusí znamenat skutečné hodnoty počtu ná-

vštěvníků, ale pouze počet lidí ochotných dotazník vyplnit. 

4.2 Cena 

Cena je jedna ze zásadních věcí, podle které se lidé rozhodují k návštěvě fitness cent-

ra. Pro podnik je tedy dosti důležité zvolit cenu podle tak, aby si zajistil dostatečnou návštěv-

nost. Centrum zdraví Omega se snaží svými cenami oslovit co nejširší oblast lidí a tomu také 

odpovídá rozmanitost cenových tarifů. 

Jak je patrné z ceníků přiložených v příloze 4, základní rozdělení cen je na část pro 

studenty a část pro běžné návštěvníky. Dále se v ceníku rozlišují členové a nečlenové, podle 

čehož se odvozují další cenové tarify. Omega centrum také rozlišuje tzv. komerční a neko-

merční pásmo, přičemž se ceny v jednotlivých pásmech také výrazně liší. V následujících 

tabulkách můžeme vidět, jak se mění ceny podle toho, za jakých podmínek se člověk rozhod-

ne pro využití jednotlivých služeb. 

Tab. 4.1:  Ceník Fitness/posilovna 

Tab. 4.2: Ceník fitness/posilovna pro studenty 

Zdroj: Omega ceník základních služeb a ceník služeb pro studenty 

 

 

Z tabulky 4.1 je patrné, že nejvýhodnější je navštěvovat fitness/posilovnu jako člen v 

nekomerčním pásmu či o víkendu. Z tohoto pohledu se jedná o poměrně rozumné rozdělení 
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TRX lekce (55-60 minut) člen ( Kč) nečlen (Kč)

provozní doba 6-23 hod 100 120

           Doba cvičení 30 minut
doba (hod) člen (Kč) nečlen (kč)

trénink power plate 6-23 200 300

trénink power plate pár 6-23 250 375

Power plate 

času v posilovně na čas, kdy je množství lidí v posilovně teoreticky nejvyšší. Naopak neko-

merční pásmo je v době, kdy je většina lidí v zaměstnání a cena za vstup je nižší. Víkend je 

potom zvýhodněn stejně jako nekomerční pásmo a to zřejmě za účelem přilákání širší veřej-

nosti v době, kdy tráví nejvíce svého volného času.  

Tabulka 4.2 ukazuje, že pro studenty platí podobné cenové zvýhodnění jako pro členy 

klubu a cenou se liší nepatrně. Ovšem toto zvýhodnění není nijak vysoké a dalo by se říci, že 

je i zanedbatelné. 

Tab. 4.3: Ceník lekce cvičení TRX 

Zdroj: Omega ceník základních služeb a ceník služeb pro studenty 

Pro využívání cvičení TRX se nerozlišuje doba, ve kterou sportovec lekci navštíví, je-

likož nejsou stanovena tarifní pásma, tak jako u fitness viz Tab.4.1 a Tab.4.2. Jediný rozdíl je 

patrný v případě, pokud se jedná o člena či nečlena Omega klubu. Není zde uvedena tabulka 

studentských tarifů a to z toho důvodu, že se cena neliší v závislosti na tom, jestli cvičenec 

studentem je, či nikoliv. 

Tab. 4.4:  Ceník cvičení na Power Plate  

Zdroj: Omega ceník základních služeb a ceník služeb pro studenty 

Z tabulky 4.4 je patrné, že rovněž fitness centrum nerozlišuje mezi komerčními 

pásmy, nekomerčními pásmy a víkendy. Rozlišuje se pouze to, jestli bude cvičení probíhat 

individuálně, či v páru a podle toho je poskytováno určité zvýhodnění. Nejvýhodnější tedy je, 

pokud je cvičenec členem Omega klubu a dohodne se na cvičení v páru. Opět není uvedena 

tabulka, která by znázorňovala tarify pro studenty. A to z toho důvodu, jelikož na tuto službu 

opět není žádné zvýhodnění poskytováno. 
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Fitness služby a poradenství člen (Kč) nečlen (Kč)

Osobní trenér (TRX Trénink) 315 480

Osobní trenér - pár 420 640

Tréninkový plán - Fitness 400 600

Komplexní diagnostika 1500 1850

Zátěžové vyšetření (Ergometr) 850 1050

Vyšetření aktivity ANS 600 750

Výživové poradenství dle individuální domluvy

Tab. 4.5: Ceník fitness služeb a poradenství 

 

Zdroj: Omega ceník základních služeb a ceník služeb pro studenty 

 

Tabulka 4.5 znázorňuje ceny tzv. Fitness služeb a poradenství, které jsou ve fitness 

centru poskytovány. Základem při poskytování služeb je opět to, jestli je zájemce členem 

Omega klubu. V případě že ano, jsou pro něj jednotlivé služby poměrně výrazně zvýhodněny. 

Ceny všech služeb jsou uvedeny v tabulce, kromě ceny za službu „Výživové poradenství“, u 

které se cena stanovuje podle toho, jak intenzivně zákazník požaduje vedení ze strany odbor-

níka. 

Ceny služeb jsou dány jejich náročností a podle toho, jaké technologie jsou při nich 

využívány. Při využití osobního trenéra není cena tak vysoká, jako při využití diagnostických 

metod a vyšetření. Tabulka, která by značila studentské tarify není uvedena, jelikož se stu-

dentské ceny v tomto ohledu neliší. 

4.2.1 Výsledky výzkumu 

Pro výzkum ohledně cen stanovených pro jednotlivé služby byla v dotazníku položena 

otázka č. 11 (Jak jste spokojen/na s cenami poskytovaných služeb). Zásadní pro nás v tomto 

směru bylo z výsledků rozlišit věk respondentů a zjistit, jaká je spokojenost s cenou služby 

v závislosti na věku. Tato skutečnost je důležitá z toho důvodu, jelikož zvýhodnění poskyto-

vaná pro různé věkové kategorie je minimální a fitness centrum se spíše zaměřuje na slevy 

poskytované členům Omega klubu, kteří platí pravidelné klubové příspěvky. Zkoumaly se 

tedy dvě proměnné a důležité bylo výsledky vhodně interpretovat v grafu.  
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Graf 4.2: Spokojenost zákazníků s cenami služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze získaných údajů byl vytvořen Graf 4.2, který tedy znázorňuje, jak jsou s cenami 

poskytovaných služeb spokojeni respondenti zkoumaných věkových kategorií. Je vhodné si 

ještě jednou připomenou, že zvýhodnění podle věkových kategorií jsou ve fitness centru 

Omega naprosto minimální, tudíž by se dalo očekávat, že např. skupina respondentů do 26 let 

nebude s cenami služeb příliš spokojena. Z grafu je patrné, že skupiny, které zahrnují studenty 

(mladší 18 let a 18-26 let) vybraly možnost „velmi spokojen“ ve velmi nízkém počtu. Převáž-

ná většina z této kategorie vybrala možnost „spokojen“ a „částečně spokojen“. Nespokojenost 

s cenami se projevila nejvíce u skupiny respondentů mladších 18 let. 

Druhá větší skupina, kterou by měli tvořit lidé pracující (27-36 let), popřípadě lidé 

v důchodu (starší), vyjádřila velikou spokojenost s cenami služeb a počty, které vyjadřují na-

opak jejich nespokojenost, jsou zanedbatelné.  

Z tohoto výzkumu tedy můžeme usoudit, že fitness centrum a jeho služby je pro mlad-

ší věkové kategorie, které ještě nemají pravidelný peněžní příjem, poměrně drahé. Naopak pro 

skupiny, které již pravidelný peněžní příjem teoreticky mají, je fitness centrum místem, kde 

jsou spokojeni a nevadí jim ani poměrně vysoké ceny poskytovaných služeb 
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4.2.2 Návrhy pro zlepšení  

Z hlediska ceny se Omega fitness centrum určitě může posunout dále a poskytovat tak 

výhodnější cenové tarify. Otázkou ovšem je, jestli to má vůbec tento podnik zapotřebí, jelikož 

si udržuje vysokou návštěvnost i přesto, že cenově se řadí mezi nejdražší fitness centra nejen 

v Olomouci. Pokud by se přece jen snažil management něco udělat s ceníkem služeb ve svém 

fitness centru, určitě by se měl zaměřit na následující body: 

a) Studenti a lidé mladší 26 let – jedná se o věkovou skupinu, která nejčastěji 

navštěvuje fitness centra a podle prováděného dotazníkového výzkumu je to-

mu nejinak i v našem případě. Omega sice poskytuje určité studentské slevy, 

ty jsou však tím, o jak nízké zvýhodnění se jedná, naprosto zanedbatelné. V 

Příloze 3 je uveden i ceník vystavený pro rok 2013 a z něj je patrné, že pro 

studenty jsou výhody u poskytovaných služeb naprosto minimální. Mladí lidé 

často se cvičením začínají a potřebují cenné rady, které by jim mohl poskyt-

nout personál ve formě placených služeb, ale ceny těchto služeb by měly být 

přiměřené možnostem mladých lidí. V tomto směru je určitě veliký prostor pro 

zlepšení a vzhledem k designové atraktivitě fitness centra by toto mohlo vést 

k přívalu dalších mladých zákazníků. 

b) Snížení cen vstupů do fitness/posilovny – využívání posilovny a fitness je 

v dnešní době tou nejběžnější sportovní aktivitou lidí a proto by cena za vstup 

do posilovny, měla tomuto trendu i odpovídat. V tomto směru dělá Omega fit-

ness centrum určitě velikou chybu. Nejen že ceny jsou poměrně vysoké v ce-

lorepublikovém měřítku, ale pro Olomouc jsou přímo přehnané. Tam, kde se 

cena za vstup do obdobně vybavené posilovny pohybuje kolem 60-70 Kč, tak 

Omega přichází s cenou až 125 Kč. Navíc rozdělení provozní doby na ko-

merční a nekomerční pásmo je další věc, která pro návštěvníky určitě není pří-

větivá, a spíše by ocenili jednotný cenový tarif pro celý den. 

c) Celkové zaměření na snížení cen – Omega fitness centrum patří bezesporu 

mezi nejmodernější a nejpříjemnější posilovny v Olomouci, to by ovšem ne-

mělo znamenat i vysoké ceny, za v dnešní době již běžné služby, jako je 

Power Plate, či TRX. Ceny by se určitě mohly snížit, aniž by došlo k nějaké 

výrazné ztrátě na příjmech jak fitness centra, tak samotného Omega centra 

zdraví. 
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4.3 Produkt 

Každý jednotlivec, který se rozhodne pro návštěvu fitness centra, tuto návštěvu usku-

teční s určitým záměrem. Záměrem v tom smyslu, že má určitý cíl a představu o tom, jaké 

prostředky jsou k dosažení určeného cíle třeba a podle toho se i rozhoduje k tomu, zda-li je 

pro něj fitness centrum vhodné, či ne. Je tím myšleno, že člověk, který se rozhodne pro budo-

vání svalové hmoty, vkročí do posilovny s tím, že pro tento svůj cíl potřebuje určité vybavení 

a toto vybavení v posilovně očekává. Stejné to je i s ostatními zákazníky, jelikož všichni mají 

na vybavení a produkty v posilovně své nároky. 

Podle toho by se také měla všechna fitness centra vhodně vybavit a snažit se buď najít 

kompromis tak, aby se pokusila vyhovět co největšímu množství zákazníků, nebo se zaměřit 

na určité cílové skupiny a uzpůsobit vybavení hlavně těmto skupinám.  

I když se na první pohled snaží Omega fitness centrum na první pohled vyhovět co 

nejširší skupině zákazníků, pravda je taková, že se více zaměřuje na určitou skupinu lidí. Tato 

skutečnost začne být zřejmá po důslednějším zhodnocení jejího vybavení v rámci prvku Pro-

dukt.  

Podle rozdělení uvedeného v teoretické části v kapitole 2.2.1 (Produkt), je vhodné si 

produkty poskytované ve fitness centru rozdělit: 

a) Materiální produkt – zde se produkt opět dělí, a to na: 

 Sportovní nářadí – ve fitness centru Omega můžeme nalézt nepřeber-

né množství sportovního nářadí a to zejména ve formě posilovacích 

strojů, kardio strojů a strojů simulujících nejrůznější pohybové aktivity 

(včetně unikátního stroje, který simuluje bruslení). K tomu patří samo-

zřejmě stroje na provozování Power Plate. Veškeré stroje jsou značky 

Technogym a jsou navrženy tak, aby splňovaly ty nejpřísnější kritéria. 

Do nářadí fitness centra můžeme zařadit také žebřiny, na kterých jsou 

umístěna bradla a hrazda. Polohovatelné lavičky pro cvičení s jedno-

ručkami a stojan na velkou osu jsou také součástí výbavy fitness centra. 

 Sportovní náčiní – zde nastává naprosto odlišná situace, v tomto ohle-

du je vybavení naprosto nedostačující a neodpovídá velikosti fitness 

centra. V porovnáním s prostorem, který zabírají stroje na posilování, je 

věnováno prostoru pro cvičení s činkami naprosto minimální prostor. 

Důraz na vybavení je kladen hlavně na stroje a skupinová cvičení 
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s fitness míči na žíněnkách, či cvičení s pomocí švihadel a podobných 

pomůcek. 

 Sportovní oděvy a výstroj – zde jsou k dispozici pomůcky pro posilo-

vání, v podobě speciálních vest, které přidají cvičenci několik kilogra-

mů a nutí jej tak pracovat s vyšší vahou. Dále opasky a háky pro cviče-

ní na hrazdě a podobné, dalo by se říci povinné vybavení pro současné 

fitness centra 

 Doplňkový prodej – tak jako ve většině fitness center, i zde je tzv. fit 

bar, kde je zákazníkům poskytováno občerstvení v podobě iontových 

nápojů, proteinových či sacharidových nápojů a před, či potréninko-

vých suplementů. Dále je možné si ve fit baru koupit výstroj užitečnou 

pro cvičení, jako jsou rukavice nebo pásy na cvičení. 

b) Nemateriální produkt - do kategorie nemateriálních produktů je nutné zařadit 

bezesporu: 

 Základní produkty – několikrát již bylo uvedeno, které služby spor-

tovní centrum Omega nabízí a v tomto směru se jedná skutečně o velmi 

dobře vybavenou instituci. Nejen, že si návštěvník může vybrat prak-

ticky jakýkoliv čas, protože provozní doba je téměř 24 hodin, ale lze 

také volit mezi individuálním či skupinovým cvičením. Samozřejmě od 

všech těchto aspektů se také odvíjí cena, která se u všech služeb značně 

liší. Důležité je také ocenit nabídku poskytovaných služeb v oblasti di-

agnostiky a poradenství, která je také nadstandardní a pro mnoho lidí se 

může jednat o velice důležitou věc. 

 Myšlenkové produkty – myšlenkový produkt je určitě jedním z těch 

nejvýraznějších produktů, které fitness centrum Omega nabízí. Myšlen 

je tím produkt ve formě zážitků a požitků, které zákazník během své 

návštěvy prožije. Tato skutečnost je způsobena především tím, že celé 

centrum zdraví Omega je nové, moderní a designově velice atraktivní 

zařízení. Konkrétně fitness centrum je vybaveno mnoha televizory, 

špičkovým audio systémem a celkově svým zpracováním interiéru na-

vozuje pocit pohodlí. Bezesporu se jedná o jedno z největších lákadel, 

jelikož v této oblasti je vybavení určitě nadstandardní. 
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4.3.1 Výsledky výzkumu 

Výzkumu na téma produkt byly věnovány celkem tři otázky v dotazníku, protože se 

skutečně jedná o tu nejdůležitější vlastnost každého fitness centra. V dotazníku, který je uve-

den v Příloze č. 3, byli tedy respondenti dotazování na produkt takto: 

c) Jak vám vyhovuje vybavení fitness centra? 

d) Jak jste spokojen/a s výběrem a kvalitou doplňkového prodeje? 

e) Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými ve fitness centru? 

Na základě odpovědí na tyto otázky byly následně sestaveny tři grafy, ve kterých byla 

sledována závislost spokojenosti dotazovaných podle druhu pohlaví. Sledována také proto, 

protože z vybavení fitness centra lze usoudit, že bude vyhovovat spíše ženám než mužům. 

Celkově je celé fitness centrum je zaměřeno spíše na pohodlí a aktivity pro hubnutí. 

Graf 4.3: Graf znázorňující spokojenost respondentů s vybavením fitness centra 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu lze usoudit, že u obou pohlaví převládá s vybavením fitness centra spokoje-

nost, ale přeci jen je u žen vyšší spokojenost s vybavením. V celkovém součtu bylo žen 37, 

viz Graf 4.1. To znamená, že většina žen je s vybavením spokojena na výbornou, či označily 

vybavení za vyhovující. Pouze jedna žena označila vybavení za nevyhovující. 
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Oproti tomu muži, kterých bylo mezi respondenty celkem 63, označili vybavení fit-

ness centra převážně jako vyhovující a to konkrétně 37 respondentů. Významná je však hod-

nota, která značí nespokojenost s vybavením, která u mužů činí 15 respondentů. Z tohoto po-

hledu jsou sice muži poměrně spokojeni s vybavením, ovšem ne tak jako ženy, a mnoho 

z nich dokonce vybavení označilo za nevyhovující. 

Graf 4.4: Graf znázorňující spokojenost se službami poskytovanými ve fitness centru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.4 nám znázorňuje spokojenost respondentů se službami poskytovanými ve fit-

ness centru. Jak můžeme vidět, tak nezávisle na pohlaví je naprostá většina respondentů se 

službami, které jsou poskytovány spokojena. Ta část respondentů, která je spokojena se služ-

bami částečně, či dokonce vůbec je naprosto zanedbatelná a v tomto ohledu má fitness cent-

rum Omega skutečně kvalitní zajištění. 

Výsledky, které byly zjištěny a prezentovány v tomto grafu však nejsou žádným pře-

kvapením, jelikož služby, které jsou zde nabízeny, jsou skutečně velice rozmanité a u všech je 

možné si vybrat ještě z několika variant cvičení. Z průzkumu také vyplývá, že služby zde vy-

užívají jak muži, tak ženy a u obou pohlaví převládá spokojenost. Tato informace je nesmírně 

důležitá, protože bychom díky ní mohli odstranit nedostatky, které by mohly vadit jak 

mužům, tak i ženám. Je však patrné, že s tímto problémem se zkoumané fitness centrum ne-

potýká. Méně spokojení, či nespokojení respondenti mohli negativně odpověď i z toho důvo-
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du, že služba nenaplnila jejich představy, nebo si jednoduše od vybraného cvičení slibovali 

jiné pocity a prožitky. 

Graf 4.5: Graf spokojenosti s kvalitou a výběrem doplňkového prodeje 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doplňkový prodej je nedílnou součásti všech sportovních zařízení a stejně je tomu tak 

i v případě fitness centra Omega, které má pro tento účel zřízeno jednoduchý fit bar. Využí-

vání doplňku pro cvičení je čím dál populárnější a bylo by tedy špatné, kdyby se fitness cent-

rum nesnažilo tímto způsobem co nejlépe zákazníka uspokojit. Ať už jde o pití iontových ná-

pojů, nejrůznějších stimulantů a prostředků pro zlepšení koncentrace, je dobré, když těmito 

suplementy fit bar disponuje a může tak uspokojit co nejširší část návštěvníků. Obsluha fit 

baru by se měla snažit v první řadě plnit přání zákazníků, co se týče občerstvení, popřípadě 

poskytnutí jednoduchých rad a tipů pro používání vybavení. Nedílnou součástí je však i pro-

dej suplementů a tréninkových pomůcek. Odpovědi respondentů, kteří odpovídali na otázku, 

jak jsou spokojeni s doplňkovým prodejem, zachycuje Graf 4.5. Z grafu tak lze vyčíst, že i 

v tomto směru je fitness centrum schopno uspokojovat potřeby svých zákazníků a ti reagovali 

při hodnocení velice kladně. Kladně reagovali bez rozdílu pohlaví, to znamená, že v doplňko-

vém prodeji si na své přijdou nejen muži, ale i ženy. Opět se ukázalo, že čísla, která značí 

spíše negativně hodnotící respondenty jsou zcela zanedbatelná a není nutné nějak výrazně 

měnit současně zavedené trendy. Pro doplňkový prodej je také důležité poskytnout nejen 
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vhodný a rozmanitý výběr doplňků, ale také vhodně stanovit ceny a zohledňovat cenu již tak 

vysokého vstupného. Ovšem vzhledem ke kladnému ohlasu respondentů je vše v pořádku. 

4.3.2 Návrhy na zlepšení 

Na základě dotazníkového výzkumu jsme mohli zjistit, že v rámci kapitoly Produkt si 

vede fitness centrum Omega velmi dobře a v řadách respondentů panuje spokojenost. Je zde 

ovšem jedna věc, která není ideální a která byla patrná v Grafu 4.3. Tímto je myšleno vybave-

ní posilovny, které je rozvrženo tak, že naprostá většina je tzv. fitness a pouze malou část mů-

žeme označit jako posilovnu. Nejedná se ovšem o nějakou vadu při projektování fitness cent-

ra, či špatné rozložení prostoru, ale moderní trend v této oblasti pohybových aktivit, kdy se 

klade důraz především na pohodlí a s ním spojené nepřeberné množství často nesmyslných 

strojů, které mají pohodlnější formou nahradit těžké cvičení s činkami. Ve výsledku je však 

efekt opačný a lidské tělo tímto izolovaným cvičením spíše trpí. 

Proto by bylo určitě vhodné zvětšit kapacity posilovací zóny a rozšířit množství posi-

lovacího náčiní. Dvě lavičky, stojan s poměrně malým množstvím jednoručních činek a ztís-

něný prostor jsou skutečně nedostačující ve fitness centru o rozloze 400 m². Moderní době 

sice velí zařídit vše tak, aby měl cvičící za všech okolností výhled na televizi a relaxoval. 

Cvičení v posilovnách se již dávno posunulo jiným směrem, než k dřině v klasických „činkár-

nách“, stále je však mnoho lidí, kteří dávají přednost tréninkům s činkami a stroje považují 

spíše za doplňkovou oblast. Pro takové jedince je však toto fitcentrum naprosto nevhodným 

místem pro jejich cvičení a pravděpodobně budou vyhledávat jiné podniky. 

Přitom by zlepšení ze strany nezávislého pozorovatele nebylo až tak náročné. Desítky 

strojů, které se ve fitness části nacházejí, jsou často prázdné a převážnou dobu na nich nikdo 

necvičí. Naproti tomu lavičky, které se využívají v části pro posilování s činkami, jsou zapl-

něné a je možno často vidět i cvičící, kteří musejí čekat, až se daná lavička uvolní. Jednoduše 

by se proto dalo doporučit rozšíření právě této části, jelikož ta je v oblasti vybavení největší 

slabinou fitness centra a respondenti, kteří s vybavením posilovny nejsou spokojeni, mají 

stejný názor. Paradoxně je také vybavení stroji, které mají nejrůznější funkce mnohem nároč-

nější, co se týče finanční stránky a také nároků na prostor. Tyto stroje jsou často drahé, ale ve 

výsledku cvičení na nich nepřináší ani zdaleka tak uspokojivé výsledky, jako cvičení 

s volnými vahami v podobě činek.  

Pokud by se vedení fitness centra rozhodlo pro zlepšení v této oblasti, je velice prav-

děpodobné, že by se tímto tahem podařilo přilákat další zákazníky. Kromě toho by se nezane-
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dbatelným způsobem zvýšila rovnováha mezi částí, která je věnována kardio cvičení a cvičení 

na strojích, a zónou, která je určena pouze pro posilování s činkami, ať už by šlo o činky jed-

noruční či velké činky. 

4.4 Místo (Distribuce) 

Fitness centrum proto, aby obsloužilo svého zákazníka, nepoužívá žádných distribuč-

ních cest. Pokud chce naopak zájemce o tuto službu ve vybraném fitness centru využívat, mu-

sí jej fyzicky navštívit a služeb využívá v jeho prostorách. Nedochází tedy k doručování slu-

žeb k zákazníkovi pomocí distribučních kanálů. 

Jediné, čeho může zákazník využívat pomocí distribučních kanálů je provádění objed-

návek na vybraná cvičení, rezervací výukových hodin, popřípadě jejich stornování. Nejedná 

se však o žádnou distribuci produktů ani služeb, k tomu všemu musí spotřebitel používat pro-

storů fitness centra. 

Pro účely této práce je spíše důležitý pojem Místo. Úspěch fitness závisí nejen na tom, 

jakou službu bude nabízet a jakou cenu za tuto službu bude požadovat, ale i to, jaká je mož-

nost se do fitness centra dostat. Není lehké takové podmínky zajistit, obzvlášť v městských 

oblastech, kde jsou často ta nejvýhodnější místa zastavěna, nebo již využívána jinými podni-

ky. 

Centrum zdraví Omega a pod něj spadající fitness centrum má výhodu v tom směru, 

že vzniklo jako úplně nová budova a bylo postaveno přibližně 1 km od centra města. Díky 

tomu má zajištěno exkluzivní místo v poměrně dost frekventované části města Olomouc. Celý 

komlex navíc leží u Androva stadionu, kde hraje své zápasy FK Sigma Olomouc a má tedy 

zajištěno, že se dostane i do povědomí lidí, kteří pravidelně zápasy tohoto fotbalového klubu 

navštěvují. Co se týče umístění ve městě, patří fitness centrum Omega k těm nejdostupnějším 

a mnoho lidí jistě upřednostňuje kratší cestu za relaxací a pohybem, než třeba cestu až na dru-

hý konec města. 

4.4.1 Výsledky výzkumu 

V dotazníku, který je uvedený v Příloze 3, se k pojmu Místo vztahovala otázka č. 13 

(Jak jste spokojen/a s umístěním fitness centra?). Účelem této otázky bylo zjistit, jak respon-

dentům vyhovuje umístění jejich oblíbeného fitness centra. U tohoto dotazu můžeme očekávat 

převážně kladnou odezvu, jelikož skutečně v tomto případě není v umístění problém. Pokud 

by se přeci jen objevily negativní odpovědi, bude to nejspíše způsobeno tím, že právě nega-

tivně odpovídající respondenti shodou okolností buď nebydlí poblíž centra, nebo se do centra 
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ani nedostavují do zaměstnání. To je ovšem skutečně velmi nepravděpodobné a lze tedy před-

pokládat, že respondenti budou vesměs odpovídat kladně a s umístěním budou spokojeni. 

Graf 4.6: Graf znázorňující spokojenost respondentů s umístěním fitness centra     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle Grafu 4.6 se potvrdilo, že naprostá většina respondentů je s umístěním spokoje-

ná a vyhovuje jim. Celkově 66 respondentů dokonce odpovědělo, že je s umístěním fitness 

centra velmi spokojeno. Podle toho lze usoudit, že se tito respondenti buď pohybují v oblasti 

umístění, nebo pro ně není problém se na toto místo dopravit. Dalších 23 respondentů odpo-

vědělo, že jsou s umístěním spokojeni, což je také určitě pozitivní odpověď a vyhovuje jim 

umístění fitness centra. Respondenti, kteří odpověděli, že jsou spokojeni pouze částečně, mo-

hou být příkladem právě těch lidí, kteří se v centru mají možnost pohybovat pouze omezenou 

dobu, nebo mají zájem o poskytované služby, ale bydlí daleko od místa, kde se fitness cent-

rum nachází. 

4.4.2 Návrhy pro zlepšení 

Pokud má zkoumané fitness centrum nějakou část, která by se dala zlepšit, místo to 

určitě nebude. Nejen, že by se asi těžko přesouvalo tak, aby vyhovělo všem zákazníkům, ale 

jeho umístění je tak výhodné, že naprostá většina zájemců nemá nejmenší problém se k němu 

dostat.  

Možností by mohlo být otevření menší pobočky i v jiné části města a snaha o poskyto-

vání služeb na více místech, aby tak došlo k uspokojení všech zákazníků. Ovšem to je varian-
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ta, která je pro centrum zdraví Omega naprosto zbytečná a určitě není nutné něco na součas-

ném umístění měnit. 

4.5 Propagace 

Do povědomí zákazníků se může každý podnik dostat hlavně tím, že bude správně 

propagovat produkty, které nabízí. Správná propagace by se však měla snažit zahrnout co 

nejvíce informačních médií a pokud možno neinvazivní formou uvědomit potencionálního 

zákazníka o své existenci. V případě fitness center je nutné se zaměřit na takové zákazníky, u 

kterých je zjevný potenciální zájem o pohybové aktivity nabízené právě v těchto podnicích. 

Internetová reklama je bez pochyb jednou z těch nejdůležitějších a internet jako in-

formační médium je nejrozšířenější. I v případě Omega fitness centra se můžeme přesvědčit o 

tom, že internet je v rámci reklamy asi nejdůležitější médium a je masivně využíván. Podnik 

pro svou reklamu využívá partnerství s mnoha internetovými portály, které prodávají suple-

menty, sportovní oblečení, obuv a výstroj. Celé centrum zdraví Omega nabízí široké množství 

sportovních aktivit. Na všechny tyto aktivity podnik má reklamu na internetových stránkách, 

které se těchto aktivit týkají. Není proto problém při vybírání vhodné obuvi do fitness centra 

narazit právě na reklamu zmíněného podniku. 

Reklama formou tisku, novin a časopisů může být také efektivní, ale přeci jen zao-

stává za internetovou reklamou, která je skutečně nejrozšířenější. Pro potřeby fitness center se 

hodí tisk, který se věnuje zdravému životnímu stylu, časopisy o cvičení, popřípadě takové, ve 

kterých je nabízeno vybavení pro cvičení. V případě zkoumaného fitness centra zdá se jde o 

minimálně využívané médium, jelikož reklamu z tisku využívá naprosto minimálně. 

Publicita je pojem propagace, ve kterém je fitness centrum Omega určitě nejaktivnější 

a pomocí kterého se dostává do povědomí veřejnosti. Pořádáním pravidelných turnajů v rámci 

veškerých aktivit nabízených v rámci celého komlexu se daří centrum zdraví Omega lákat 

další a další potenciální zákazníky. Ve fitness centru se konají pravidelně silové závody, zá-

vody na zdejších stacionárních kolech či na trenažérech, kterými podnik disponuje. 

4.5.1 Výsledky výzkumu 

Otázka v dotazníku, uvedeného v Příloze 3, která se týkala propagace fitness centra 

má číslo 12 (Jak jste se dozvěděl/a o fitness centru?). Jejím cílem bylo zjistit, která média 

podnítila potencionálního zákazníka k návštěvě. Kromě dvou uváděných a nejčastějších in-

formačních médií byla do hlasování zařazena také možnost prostého doporučení, a také získá-

ní informací o zařízení prostřednictvím radiokomunikační techniky. Pro tuto otázku bylo 
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předpokladem, že nejčastější odpověď bude získání informací prostřednictvím internetu, po-

případě prostřednictvím tisku, novin a časopisů. 

Graf 4.7:Graf znázorňující způsob získání informací o fitness centru 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Grafu 4.7 je skutečně patrné, že internet je pro propagaci nejvýhodnější médium. 

Drtivá většina lidí dnes internet využívá pro zjištění nepřeberného množství informací a upou-

tat skrz toto médium jejich pozornost je určitě jednodušší, než např. formou reklamy 

v novinách. Pro odpovídající respondenty je evidentně internet tím nejčastějším způsobem, 

jak si zjistili o fitness centru informace. Možnost internetu zvolilo 66 hlasujících, což je také 

z uvedeného počtu respondentů celkem 66%. To znamená, že nadpoloviční většina využila 

internet. Druhou nejčastější odpovědí bylo získání informací na základě doporučení. 

V případě fitness center se určitě též jedná o jeden z nejčastějších způsobů propagace, ať už té 

pozitivní, či negativní. Posledním médiem, které zvolili respondenti jako zdroj informací o 

fitness centru bylo rádio, ovšem pouze v počtu 4 odpovědí, což je naprosto zanedbatelná část. 

Na reklamu, která by informovala o fitness centru formou tiskové podoby nenarazil, či nebyl 

ovlivněn ani jeden respondent. 

4.5.2 Návrhy pro zlepšení 

Internet je určitě tou nejlepší volbou propagace a médiem pro šíření reklamy. Pro vět-

šinu lidí je to také ta nejpohodlnější forma, jak zjistit o fitness centru co nejvíce informací a 

přitom nebýt nucen reklamu sledovat. Tato reklama je typická například pro televizní vysílá-
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ní, ale tato možnost nebyla v dotazníku použita, jelikož využití TV pro reklamu nepřipadá 

v úvahu z mnoha důvodů. 

Každopádně lze zlepšit propagaci formou tisku. Dnešní doba nabízí skutečně mnoho 

magazínů o zdravém životním stylu a cvičení. Určitě je tedy možné implementovat odkaz na 

fitness centrum do některého z nich. Většina populárních magazínů o cvičení vychází pravi-

delně a reklama jejich prostřednictvím by určitě mohla zlepšit propagaci. 

Kromě využívání těchto běžných médií by bylo možné také zlepšit informovanost po-

tenciálních zákazníků o veřejných akcích pomocí letáků. V Olomouci se nachází mnoho spor-

tovišť a sportovních zařízení, kam by se zajisté daly letáky vyvěsit. Lidé, u kterých by tím 

pádem bylo zřetelné, že jsou pohybově aktivní, by tím daly další možnost jak o sobě dát vě-

dět. Nevýhodou by snad mohla být časová a finanční náročnost tohoto procesu. 

4.6 Lidé 

Disponovat kvalitním personálem, obzvlášť pokud podnik nabízí služby, ve kterých je 

zákazník se zaměstnanci v kontaktu, je zcela zásadní a pro spokojenost zákazníků rozhodně 

nepostradatelné. Pokud fitness centrum poskytuje více služeb, je nutné pro každou z těchto 

služeb získat co nejlépe kvalifikované zaměstnance a zajistit tak co nejvyšší kvalitu služby. 

Pro všechny poskytované služby ve fitness centru je možné využít odborného vedení 

ve formě osobního trenéra či instruktora. Osobního trenéra lze navíc využít jak pro možnost 

cvičení v páru, tak i pro individuální přístup. Ve zkoumaném fitness centru působí celkem 12 

zaměstnanců a každý z nich má odborné vzdělání pro vykonávání své práce. Z těchto 12 za-

městnanců působí hned 8 z nich jako osobní trenér. Pro vedení lekcí Power Plate je kvalifiko-

váno celkem 7 zaměstnanců a je tak zajištěno dostatečné množství pracovní síly i pro případy, 

kdy je vysoké vytížení tohoto cvičebního prostředku. 

Skutečnost, že se fitness centrum snaží zajistit takové množství kvalifikovaných za-

městnanců, zcela jistě pozitivně působí na návštěvníky. Odborné vedení je důležité zejména 

pro začínající sportovce a pomáhá jim poznat lépe své tělo a druhy vhodného tréninku. 

Z tohoto hlediska je tedy patrné, že vše je jak má a o uspokojení veškerých potřeb zákazníka, 

co se týče odborné péče.. Všechny služby tedy mají dostatečné množství zaměstnanců, kteří 

zajišťují odbornost každé z těchto aktivit. Skutečnost, že pro každou službu jsou určeni za-

městnanci speciální a odborné kvalifikace je určitě neocenitelná a celé fitness centrum tímto 

získává další pozitiva. 
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4.6.1 Výsledky výzkumu 

Do dotazníku uvedeného v Příloze 3, byly zařazeny 2 otázky týkající se fitness centra 

z hlediska jeho personálu. Konkrétně to byla otázka číslo 7(Jak jste spokojen/a s odbornou 

kvalitou personálu?) a otázka číslo 8(Jak jste spokojen/a s ochotou a vstřícností personálu?).  

Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám ohledně odbornosti personálu, lze oče-

kávat hlavně u otázky č. 7 vesměs kladné odpovědi. Odpovědi respondentů na otázku č. 8 už 

mohou být rozporuplné s ohledem na to, že ne každý člověk bude spokojený s chováním a 

přístupem svého odborného cvičitele. Na druhé straně je také možné, že zaměstnanci i přes 

své odborné vědomosti a kvality neumí s lidmi dostatečně komunikovat a u těch to může způ-

sobit nespokojenost. 

Graf 4.8: Graf znázorňující spokojenost respondentů s odbornou kvalitou personálu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Skutečnost, že fitness centru disponuje širokým personálem s odbornou kvalifikací pro 

provozování nabízených služeb, se odrazila i v Grafu 4.8. Podle tohoto grafu můžeme usoudit, 

že většina respondentů je s odbornou kvalitou personálu spokojena a hodnotí je kladně. Pozi-

tivní stránkou je to, že ze všech dotázaných bylo 72 respondentů, velmi spokojeno s odbornou 

kvalitou personálu, dalších 19 respondentů bylo, že je spokojeno a částečně spokojeno, jen 5, 

respektive 4 respondenti jsou nespokojeni. Z tohoto grafu tedy můžeme usoudit, že reakce 

dotazovaných na odbornou kvalitu personálu je vesměs pozitivní a z širšího hlediska jde o 

výbornou vizitku zaměstnanců fitness centra. 
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Graf 4.9: Graf znázorňující spokojenost respondentů s ochotou a vstřícností personálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spokojenost respondentů s ochotou a vstřícností personálu závisí bezesporu na schop-

nostech zaměstnanců s lidmi pracovat, komunikovat a vycházet jim vstříc. Jak je vidět v Gra-

fu 4.9, i v tomto ohledu je ze strany respondentů pozitivní ohlas. U celkových dotazovaných 

100 respondentů je 68 z nich s přístupem personálu velmi spokojeno a dalších 20 z nich vy-

bralo možnost spokojen. V obou případech se samozřejmě jedná o pozitivní hodnocení, čili ze 

strany dotazovaných zákazníků panuje většinová spokojenost. Ze všech dotazovaných se však 

našli i tací, kteří úplně spokojeni s přístupem personálu nejsou. Konkrétně to je 10 responden-

tů pro volbu „částečně spokojen“ a 2, kteří vybrali možnost nespokojen. Celkově však lze říci, 

že v prvku Lidé má fitness centrum Omega velice silné postavení a její zaměstnanci odvádí 

dobrou práci.  

4.6.2 Návrhy na zlepšení 

 Z provedeného výzkumu vyplývá, že fitness centru není co vytknout, co se týče obsa-

zení personálu a jeho práce se zákazníky. Pokud je naprostá většina z nich spokojena jak 

s odbornou kvalitou, tak i s přístupem k lidem, znamená to, že je vše v naprostém pořádku. 

Pokud by však byla přeci jen snaha o vylepšení už tak výborných výsledků, lze dopo-

ručit snad jen více trpělivosti s problémovými zákazníky a snahu vyhovět potřebám co nejširší 

skupiny lidí. 
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4.7 Proces 

Všichni zákazníci, kteří využívají služeb fitness centra, očekávají, že budou obslouže-

ni vždy včas. To znamená, že pro ně bude příhodnější, pokud objednané lekce cvičení budou 

začínat přesně ve stanovenou dobu.  

Fitness centrum Omega má v tomto směru nesmírnou výhodu, jelikož jeho otevírací 

doba je v časovém rozmezí 6:00 – 23:00 hodin denně. To znamená, že zákazníci mají napros-

tou volnost ohledně toho, kdy se rozhodnou pro provozování své oblíbené pohybové aktivity, 

popřípadě kdy se objednají na lekci, kterou chtějí využívat. Jedná se o skutečně veliký krok 

vstříc zákazníkovi, jelikož tak je možné vyhovět naprosto všem kategoriím zákazníků, ať už 

se jedná o pracující lidi, studenty, či občany v důchodovém věku. 

Veškeré služby jsou navíc poskytovány po celou otevírací dobu fitness centra. Jediné, 

čím je zákazník omezován je to, že na veškerá cvičení (kromě fitness/posilovny) se musí pře-

dem registrovat a provádět rezervaci. To je ovšem nezbytný krok, pokud je o služby nadstan-

dartní zájem a otevírací doba je 17 hodin denně. 

Do procesu řadíme také formu obsluhy zákazníka a ta je v případě námi zkoumaného 

fitness centra také rozmanitá. Jsou zde možnosti využití jak skupinového cvičení, tak služeb, 

u kterých je možné využít individuálního přístupu. Velké množství osobních trenérů a instruk-

torů zaručuje uspokojení zákazníků, kteří dávají přednost skupinovému cvičení, tak i těch, 

kteří raději cvičí individuálně. 

4.7.1 Výsledky výzkumu 

Při provádění výzkumu na téma Proces byla v dotazníku, který je uveden v Příloze 3, 

položena otázka č. 3, která návštěvníky dotazovala, zda jsou spokojeni s otevírací dobou fit-

ness centra. Vzhledem k tomu, že 100% respondentů odpovědělo že ano, není zde graf, který 

by představoval grafické znázornění této skutečnosti.  

4.7.2 Návrhy na zlepšení 

Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že žádná zlepšení nejsou zapotřebí a jediné, co 

by mohlo vést k úplnému zlepšení je zavedení 24 hodinové provozní doby, což je však už 

pravděpodobně nereálnou záležitostí. Pro potřeby zákazníků fitness centra evidentně plně 

postačuje stanovená otevírací doba a zákazníci tím mají dostatečný prostor na to, aby pro 

uspokojení svých zájmů měli dostatek času a nebyli jakkoliv omezováni. Náročnost na čas je 

v dnešní době běžná a díky tomu, že otevírací doba je takto dlouhá, je všem umožněno, aby se 

podle svých potřeb do fitness centra vydali prakticky v jakoukoliv hodinu. 
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4.8 Prezentace 

Omega centrum zdraví a sportu bylo založeno a zbudováno v roce 2010 a odpovídá 

tomu také, co se týče estetiky a designu. Již na první pohled je patrné, že se celá budova snaží 

lákat zákazníky dojmem moderního sportovního centra, jelikož má podobu veliké sportovní 

haly a zároveň disponuje líbivými designovými prvky.  

Při vstupu do budovy čeká všechny zákazníky povinný přechod přes recepci, u které 

dochází k úhradě veškerých služeb a poskytování zapůjčitelích věcí a věcí nezbytně nutných 

pro vstup do šaten a převlékáren. Většina zákazníků také jistě ocení přízemní kavárnu s širo-

kým výběrem občerstvení a možností příjemného posezení. 

Šatny jsou umístěny v přízemí, bez rozdílu toho, jestli zákazník přišel cvičit do posi-

lovny, či hrát tenis na jednom z kurtů. Stejné je to i se sociálním zařízením, které se nachází 

pouze v přízemí a pro návštěvníky fitness centra, které se nachází v 1 patře, se tak může jed-

nat o drobnou nepříjemnost. Celkově však na zákazníka působí vše dojmem čistoty a pohodlí, 

což je bezesporu pro každého z nich pozitivní. 

Fitness centrum je samozřejmě provedeno a nadesignováno tak, aby se v něm ná-

vštěvníci cítili co nejpohodlněji a cvičení pro ně bylo co nejpříjemnější. Evidentní je, že při 

projektování byly upřednostněny prvky, jako je dostatečný počet LCD televizorů, důraz na 

kvalitní ozvučení a dokonce i volba vhodného materiálu pro dekorativní vzhled podlahy. 

Všechny tyto věci však mají svůj dopad, který byl zmíněn v kapitole 4.3 (Produkt). Dopad ve 

formě kompromisů, kdy na úkor užitečnosti byl kladen důraz spíše na estetiku a na některé 

zákazníky může fitness centrum působit lehce negativním dojmem. 

V celkovém měřítku se však jedná o atraktivní fitness centrum, nejen co se týče vzhle-

du, ale i výbavy, kdy veškeré použité materiály působí drahým a luxusním dojmem. 

4.8.1 Výsledky výzkumu 

Poslední otázka v dotazníku, který je uveden v Příloze 3, se týkala spokojenosti re-

spondentů s relaxačním a sociálním zázemím fitness centra. Konkrétně se jednalo o otázku 

číslo 10(Jak jste spokojen/a s relaxačním a sociálním zázemím?). Podle výše popsaných 

vlastností lze soudit, že ani v tomto parametru by námi zkoumané fitness centrum nemělo 

ztrácet a předpokládá se, že většina respondentů bude odpovídat kladně. Jediné negativum, 

které by je mohlo ovlivnit při jejich rozhodování, je již zmíněná absence sociálních zařízení 

ve stejném patře, ve kterém se fitness centrum nachází. 
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Graf 4.10: Graf spokojenosti respondentů s relaxačním a sociálním zázemím 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Grafu 4.10 lze vyčíst, že velmi spokojeno je s relaxačním a sociálním zázemím 43 

respondentů z celkového počtu 100. Další 40 respondentů vybralo odpověď spokojen a více-

méně tím potvrdili, že co se týče působení na zákazníka, je fitness centrum Omega velmi po-

zitivní podnik. Částečně spokojených a nespokojených bylo 5, respektive 3 respondenti. Vy-

rovnanost odpovědí velmi spokojen a spokojen mohlo způsobit právě zmiňované umístění 

sociálního zařízení, jehož absence může být pro některé zákazníky lehkým, či dokonce 

hrubým nedostatkem.  

4.8.2 Návrhy na zlepšení 

Jak již bylo řečeno, celé Omega centrum zdraví a sportu bylo postaveno za účelem 

nejen zákazníkovi poskytnou co nejlepší prostředky pro uspokojování jeho sportovních aktivit 

ve volném čase, ale navodit atmosféru příjemného místa k relaxaci a odpočinku. V tomto 

ohledu se to daří a určitě tuto strategii můžeme označit za úspěšnou. Ať jde o prezentaci sa-

motného fitness centra, či celého areálu, kombinace moderního sportovního vybavení a líbi-

vého designu plní svůj účel. 

Skutečně jediná věc, kterou lze vytknout je absence sociálního zařízení na patře fitness 

centra, protože zákazníci jsou tak nuceni odcházet z místa kde cvičí a po schodech jít o patro 

níž. Nejedná se však o zásadní problém. Pokud by však vedení hledalo možnosti zlepšení ve 
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zkvalitnění zázemí, určitě by se hodilo zamyšlení nad případným zbudováním sociálních zaří-

zení v 1. patře. 
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5 Závěr 

Dodržování marketingových pravidel při zakládání a provozování jakéhokoliv podni-

ku je bezesporu důležité. Založení fitness centra s sebou nese spoustu úskalí a překážek, jeli-

kož konkurence je velmi vysoká a množství nabízených služeb se snaží být co nejrozmanitěj-

ší. Ovšem pokud bude při zakládání svého podniku majitel myslet na to, že marketing má 

svoje pravidla a jejich pochopení může znamenat úspěšný provoz jeho fitness centra, je veliká 

pravděpodobnost, že si na trhu udrží stabilní pozici. 

Při postupném aplikování jednotlivých prvků marketingového mixu na vybrané fitness 

centrum jsme mohli zjistit, že tyto marketingové principy byly respektovány a mezi veřejností 

se těší oblibě. To, že je fitness centrum oblíbené jsme měli možnost zjistit na základě dotazo-

vání, kdy na prakticky většinu otázek byly vesměs pozitivní odpovědi. Tato skutečnost je za-

jisté velice dobrou vizitkou a znamená, že podnik jde ve své činnosti správným směrem. 

Cíl této práce byl tedy splněn, jelikož jsme zjistili, jak si fitness centrum vede ve 

zkoumaných oblastech, popřípadě jaké jsou jeho nedostatky a jak lze eventuálně tyto nedo-

statky zlepšit, či úplně eliminovat. Názory respondentů, kteří byli ochotni vyplnit dotazníky 

umístěné ve fitness centru nám také pomohly, jelikož jsme tak zjistili, jak se na problematiku 

dívá veřejnost. Veřejnost je tedy ve výsledku ta nejdůležitější, jelikož jsou to právě návštěvní-

ci, díky nimž mají podniky příjmy. Omega fitness centrum je v tomto směru bezesporu úspěš-

né, protože všechny otázky, které byly vybrány tak, aby poskytly informace o všech  zkouma-

ných prvcích marketingového mixu, měly pozitivní odpovědi. 
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Příloha.1: Fotografie Omega centrum zdraví a sportu 

Obr. 1.1: Fotografie vchodového prostoru Omega centrum zdraví a sportu 
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Příloha. 2: Fotografie jednotlivých zón fitness centra omega  

Obr. 2.1: Fotografie fitness/posilovací zóny 

 

 

Obr. 2.2: Fotografie kardio zóny 
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Obr. 2.3: Fotografie TRX zóny 
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Příloha. 3: Dotazník spokojenosti klientů fitness centra 

Dotazník spokojenosti klientů fitness centra 

 Vážení klienti, prosím o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který bude sloužit 

jako příloha k mé bakalářské studijní práci. Děkuji za Váš čas. Ondřej Navrátil 

Zaškrtněte prosím vyhovující: 

1. Váš věk 

 Méně než 18 

 18 - 26 

 27 - 35 

 Starší 

 

2. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

 

3. Vyhovuje Vám provozní doba fitness centra: 

 Vyhovuje 

 Nevyhovuje 

 

5. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými ve fitness centru: 

 Velmi spokojen 

 spokojen 

 částečně spokojen 

 nespokojen 

 

6. Jak jste spokojen/a s vybavením fitness centra : 

 Výborný  

 Vyhovující  

 Nevyhovující  

  

7. Jak jste spokojen/a s odbornou kvalitou personálu: 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokojen 

 

 



 

- 2 - 

 

8. Jak jste spokojen/a ochotou a vstřícností personálu: 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokojen 

 

9. Jak jste spokojen/a s výběrem a kvalitou doplňkového prodeje: 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokojen 

 

10. Jak jste spokojen/a s relaxačním a sociálním zázemím: 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokoje 

 

11. Jak jste spokojen/a s cenami poskytovaných služeb: 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokojen 

 

12. Jak jste se dozvěděl/a o fitness centru: 

 Internet 

 Doporučení 

 Rádio 

 Tisk 

 

13. Jak jste spokojen/a s umístěním fitness centra? 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Částečně spokojen 

 Nespokojen 
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Příloha.4: Ceník služeb Omega centrum zdraví a sportu 

Obr. 4.1: Ceník základních služeb 2013 
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Obr. 4.2: Ceník služeb pro studenty 2013
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