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1 Úvod 

V současné době jsou fitness centra celosvětově rozšířená, avšak kvantita a kvalita 

nabízených služeb jednotlivými fitness centry není srovnatelná. Slovo fitness centrum v sobě 

může zahrnovat pouze posilovnu s činkami, kladkami a posilovacími stroji, ale také se může 

jednat o obrovské centrum nabízející kromě možnosti cvičení navíc možnost využití sauny, 

solária a jiných služeb. Co se týče kvality, jednotlivá fitness centra mohou nabízet kvalitní 

služby pomocí nejmodernějších strojů, činek a moderních pomůcek k cvičení. Kvalita takto 

poskytovaných služeb může být umocněna vyškoleným a příjemně působícím personálem. 

Charakteristiky fitness center na internetových stránkách a sociálních sítích mohou být 

neaktuální. Při návštěvě takového fitness centra je pak zákazník nemile překvapen. Vybavení 

může být opotřebované, celkové místo k cvičení nemusí být dostačující, atd. Takové 

informace však nejsou na internetových stránkách dostupné a potenciální zákazník tak může 

po pár špatně zvolených a navštívených fitness centrech jednoduše zanevřít na tuto aktivitu. V 

této době, ve které se život lidí vyznačuje uspěchaným životem, přemírou stresu, nezdravou 

výživou a různými závažnými nemocemi, je důležité vykonávat nějakou formu pohybové 

aktivity. Cvičení ve fitness centru je v tomto směru výjimečné, jelikož pravidelným cvičením 

lze zlepšovat výkon v ostatních pohybových aktivitách – zatížení není jednostranné. 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolil vzhledem k mému zájmu o tuto oblast. 

Sportu se věnuji nepravidelně od dětství, mezi moji hlavní oblast zájmu patří různé druhy 

fitness cvičení. V současné době navštěvuji střídavě několik fitness center, proto jsem 

samotnou analýzu a následné návrhy s doporučeními v této bakalářské práci pojal obecně pro 

všechny zkoumané fitness centra.  

Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných fitness center na území města 

Ostravy metodou Mystery Shopping. Analyzované fitness centra budou pro lepší přehlednost 

analyzovány v rámci formuláře rozděleného podle položek marketingového mixu služeb. Po 

provedeném výzkumu bude sestaveno hodnocení fitness center, které odhalí jejich silné a 

slabé stránky v jednotlivých zkoumaných položkách. Podle zjištěných výsledků analýzy 

budou dále sestaveny návrhy a doporučení pro jednotlivá fitness centra, která mohou 

posloužit pro zvýšení konkurenceschopnosti, přilákání nových zákazníků a udržení stávajících 

zákazníků. 
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2 Charakteristika trhu fitness center 

V této kapitole je rozebrána charakteristika trhu fitness center v Ostravě. Nejdříve je 

uveden stručný náhled do historie fitness, který lze spatřovat již ve vzpírání a i přes poměrně 

pestrý a rozvětvený vývoj lze v tomto sportu spatřovat pokusy o návrat ke vzpěračským 

cvikům.  

V dalších podkapitolách je popsáno marketingové prostředí zahrnující účastníky a síly, 

které ovlivňují firmy ve tvoření a udržování úspěšných vztahů s cílovými zákazníky. Firmy 

musí toto prostředí neustále sledovat a přizpůsobovat se mu. Marketingové prostředí se dělí 

na makroprostředí a mikroprostředí. (Kotler a Armstrong, 2012, s. 66)  

2.1 Historie a vymezení pojmu fitness 

Základy fitness cvičení se nacházejí již ve vzpírání. Vzpírání patří mezi nejstarší 

sportovní odvětví a bylo zařazeno do programu prvních novodobých olympijských her v 

Aténách v roce 1896. Nejdříve se soutěžilo ve více disciplínách, které byly postupně 

vyřazovány a zbývající disciplíny byly modifikovány do současné podoby. Dnes se soutěží v 

trhu a nadhozu, přičemž úkolem vzpěrače je pomocí rychlosti a síly dostat nad hlavu co 

největší zátěž. Vzpírání kladlo hlavní důraz na sílu a hmotnost zvednuté zátěže, vyrovnaný 

svalový rozvoj nebyl důležitý. (Duspiva a Šaman, 1983, s. 7) 

Sportovní rekordy se nejdříve začaly objevovat v Anglii v 18. století, mezi nejvíce 

známou osobnost z počátku tohoto období patří Bill Curtis. Vzpírání se během 19. Století 

začalo rozšiřovat na evropskou pevninu, hlavně do Německa, Francie a Rakouska-Uherska. 

Zde je možno zmínit jména dalších vzpěračů jako např. Apollon, Hackenschmidt, Cyr nebo 

bratři Saksonové. První pokusy o rozšíření tohoto sportu mezi lidi lze spatřovat v prvních 

těžko-atletických klubech vznikajících v 80. letech 19. století v Německu, jejichž členové se 

specializovali kromě vzpírání i na zápas a přetah lanem. I přes neexistenci jednotného řádu a 

pravidel pořádaly tyto kluby mezi sebou soutěže různého zaměření. Soutěžilo se různými 

styly v jednotlivých cvicích, např. jednoruč, obouruč, podhmatem, nadhmatem, se 

zvyšováním zátěže a na vytrvalost. První světová soutěž pro profesionály spolu s amatéry 

byla neoficiální a konala se v Londýně v roce 1887, první mistrovství pak proběhlo v roce 

1896 v Rotterdamu. Vítěz prvního mistrovství byl Němec Hans Beck. Na prvních 

novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 se stal vítězem v disciplíně jednoruč 

výkonem 71 kg L. Elliot z Anglie. Disciplínu obouruč vyhrál výkonem 111,5 kg V. Jensen 

z Dánska. První mistrovství světa v silovém desetiboji bylo uspořádáno pro amatéry a konalo 
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se v roce 1898 ve Vídni a zvítězil zde Rakouský silák V. Türk. První náznaky standardizace 

tohoto sportu se objevily v roce 1913 založením prvního mezinárodního svazu těžké atletiky 

v Berlíně. Tento svaz stanovil soutěžní disciplíny, druhy činek, váhové kategorie a jednotná 

pravidla pro vzpírání. Později začaly vznikat další seskupení a federace s cílem lepší 

organizace tohoto sportu a jednotlivých soutěží. V Paříži vznikla v roce 1920 Mezinárodní 

federace vzpírání a kulturistiky (FIHC později se název změnil na IWF) a v roce 1969 vznikla 

v Evropě vzpěračská federace (EWF). Na kongresu IWF v Mnichově v roce 1972 byla 

zrušena disciplína tah z původního olympijského trojboje, čímž vznikl dodnes používaný 

olympijský dvojboj. (Duspiva a Šaman, 1983, s. 8-9) 

V tehdejší Československé republice byl nejvíce známý dr. Miroslav Tyrš, který se 

zasloužil o zavedení systematického cvičení s činkami a zařadil vzpírání do sokolské 

tělocvičné soustavy. Skutečný rozvoj sportovního vzpírání lze však spatřovat v 80. letech 19. 

století díky vlivu poměrně rozvinuté těžké atletiky v Rakousku. Nejstarší Československý 

klub AC Praha 1890 se stal první organizační jednotkou prvních těžkých atletů u nás. Prvním 

mistrem Čech ve vzpírání se stal v roce 1894 Josef Soukup. Česká atletická amatérská unie 

(ČAAU) vznikla v roce 1897 a obsahovala zvláštní sekci pro těžkou atletiku. Dalším 

významným seskupením byl Český atletický svaz z roku 1903. Mezi ČAAU a ČAS začaly 

postupně vznikat spory, které vedly k problémům v ČAAU a vyústili v její zánik a vznik 

Ústředního svazu těžké atletiky (ÚSTA) v roce 1910. ČAS byl v roce 1913 přijat do 

Mezinárodního svazu těžké atletiky. Následně začaly vznikat nové spory mezi ČAS a ÚSTA. 

V roce 1919 však došlo ke sloučení ČAS a ÚSTA a vznikl Československý svaz těžké atletiky 

(ČSTA). V průběhu dvacátých let dvacátého století se organizované vzpírání rozšiřovalo po 

celé republice a v závěru roku 1929 ČSTA kontrolovala činnost celkem 192 klubů. V roce 

1948 přešel ČSTA v rámci sjednocené tělovýchovy do sokolského systému jako 

těžkoatletický odbor. V roce 1957 se pak vzpírání stalo součástí ČSTV – československý svaz 

tělesné výchovy, který byl v roce 1990 nahrazen Českým svazem tělesné výchovy. (Duspiva a 

Šaman, 1983, s. 9-10) 

Na přelomu 19. a 20. století můžeme nalézt první systémy cvičení svým zaměřením 

primárně určené na tvarování těla, ve kterých silová stránka již nebyla tak podstatná jako u 

vzpírání. Angličan Eugen Sandow (1867 – 1925) je významnou postavou této doby. Vytvořil 

soubor cvičení se závažím, ve kterém se zaměřuje především na co největší a rovnoměrný 

svalový rozvoj. Všechny své poznatky shrnul ve své knize Body Building, která vyšla v roce 

1903 v Londýně a je považována za základ kulturistiky. (Kolouch a Kolouchová, 1990, s. 8) 
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V roce 1946 byla bratry Benem a Joem Weiderovými založena Mezinárodní federace 

kulturistiky (International Federation of Bodybuilders) se zkratkou IFBB. Dnes nese tato 

federace název International Federation of Bodybuilding and Fitness. Zkratka je však i nadále 

stejná. (Wikipedie, 2006a) 

V poválečném období nastal výrazný rozvoj kulturistiky. V tomto rozvoji se IFBB 

zasloužila o rostoucí odlišení od aktivit silového zaměření a odstartovala proces utváření 

tohoto sportovního odvětví. Patří zde např. formulace pravidel, vytvoření zázemí pomocí 

časopisů, knih, soutěží a jiných materiálních pomůcek. Federace byla na začátku tvořena 

pouze dvěma členy (USA a Kanadou), v současné době má 131 členů, čímž se řadí mezi 

největší světové sportovní federace. (Kolouch a Kolouchová, 1990, s. 8) 

IFBB pořádá soutěže World Amateur Bodybuilding Championships a Mr. Olympia. 

Soutěž World Amateur Bodybuilding Championship byla založena roku 1959, první vítěz byl 

Eddie Sylvestre (Wikipedie, 2005). Soutěž Mr. Olympia patří mezi nejznámější a nejvíce 

prestižní soutěže v kulturistice, poprvé tato soutěž proběhla 18. září 1965 v New York City a 

vyhrál zde Larry Scott (Wikipedie, 2012). 

V roce 1950 vzniklo podobné seskupení jako IFBB, a sice federace NABBA, která 

podobně jako IFBB pořádá soutěže. Mezi známé patří Universe Championship založené roku 

1948. Prvním vítězem této soutěže byl John Grimek (Wikipedie, 2002). 

Posilování a kulturistika se nejvíce proslavily v šedesátých letech dvacátého století 

zásluhou kulturistů, kteří se v této době aktivně účastnili veškerého dění v tomto sportu. Mezi 

nejznámější kulturisty lze zařadit Arnolda Schwarzeneggera, Larryho Scotta, Sergio Olivu, 

Lou Ferrigna, Franco Columba, Sergeho Nubreta, Dave Drapera, Toma Platze a Franka Zane. 

(Sobek) 

Na našem území došlo k největšímu rozvoji kulturistiky právě v období šedesátých let 

dvacátého století. V roce 1964 byla uznána jako sport a zařazena do ČSTV jako samostatná 

komise při svazu vzpírání. K osamostatnění tohoto sportu došlo v roce 1968 vznikem 

samostatného sportovního svazu. Kulturistika u nás lze od počátku rozdělit do tří směrů – 

kondiční kulturistika a fitness, sportovní kulturistika a silový trojboj. V této době také vznikla 

celá řada oddílů a klubů sdružující vyznavače tohoto sportu. Rovněž byla vydávaná celá řada 

knih a časopisů. (Kolouch a Kolouchová, 1990, s. 8) 
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Kondiční kulturistika je cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými 

činkami, stroji, kladkami a dalšími pomůckami. Tyto aktivity mohou být prováděny 

anaerobně, aerobně anebo kombinací obou. Anaerobní cvičení je označení pro krátkodobé 

cvičení na výkon, při kterém v tělu dojde k úbytku kyslíku a vznikne kyslíkový dluh, takže 

cviky v takovém tréninku jsou prováděny po dávkách s pauzami. Opak tohoto přístupu lze 

pak spatřovat v aerobním tréninku, při kterém se cvičí dlouhodobě bez přestávek a tělo se 

postupně přizpůsobuje ke zvýšenému přísunu kyslíku. Mezi aerobní aktivity se také řadí 

veškeré cvičení na kardio strojích, např. běhání na běžícím páse a šlapání na rotopedu. 

(Stackeová, 2003) 

Nejlepší možností je kombinovat oba typy cvičení, jelikož prováděním pouze 

anaerobního cvičení dochází ke zrychlení metabolismu, takže cvičenec má větší a častější 

chuť k jídlu. Průzkum pro časopis Metabolism odhalil vliv aerobního cvičení na oddálení 

pocitu hladu dvě hodiny od posledního přijatého jídla, což působí proti důsledkům 

anaerobního cvičení. Aerobním cvičením se navíc podporuje rozvoj kardiovaskulárního 

systému. (Hyson, 2013, s. 16) 

K rozsáhlé komercionalizaci kulturistiky došlo v roce 1989, což mělo za následek 

vývoj a inovace nejen ve vybavení, ale i v celém fitness. Rovněž došlo k obrovskému nárůstu 

počtu fitness center. I přes tento pokrok je však neustále problémová oblast vzdělání a 

odborné úrovně trenérů. Tento nedostatek může způsobit zdravotní poškození návštěvníků 

fitness center. V současné době neexistuje jednotná koncepce fitness a to spolu s působením 

velkého počtu různých soukromých trenérských škol způsobuje různé chápání a výklad pojmu 

fitness. Tento druh kondiční pohybové aktivity se navíc vyvíjí nezávisle na kulturistice 

soutěžní, která se řadí mezi extrémní sporty a díky množícím se dopingovým skandálům dnes 

spíše ztrácí na popularitě. Ve fitness probíhají, podobně jako v soutěžní kulturistice, různé 

soutěže. Fitness soutěže jsou však zaměřené na pohybový projev, kvalitu svalové hmoty a je 

omezena tělesná hmotnost soutěžících, kteří jsou rozděleni do výškových kategorií. 

(Stackeová, 2003) 

Mezi fitness aktivity lze zařadit také zumbu, power jógu, pilates, fitbox a další, což 

jsou systémy cvičení vytvořené zjednodušením jiných typů aktivit a umění tak, aby splňovaly 

cíle fitness. Dalším nově vzniklým fitness sportem je Crossfit. Tento sport v sobě kombinuje 

prvky fitness, atletiky a vzpírání, čímž podporuje všestranný rozvoj lidského těla. Většina 

cviků je prováděna s činkami, stroje se využívají minimálně. Dalším odlišným znakem je 
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cvičení na čas a bez přestávek. V současnosti je tento sport značně rozšířený pouze v USA, v 

ostatních částech světa se provozuje jen minimálně. V České republice je v současné době k 

dispozici pouze jedna tělocvična na crossfit v Praze. Největší událostí v crossfitu jsou 

každoroční Crossfit games, na kterých se utkávají nejlepší týmy a jednotlivci v různých 

disciplínách. Problémové u tohoto sportu je však jeho případné zařazení do současných fitness 

center, jelikož tento sport vyžaduje specifickou výbavu a především dostatek prostoru. 

Mezi známé osoby podporující rozvoj fitness cvičení u nás lze zařadit Petra Tlapáka a 

Vladimíra Koloucha. Petr Tlapák založil specializaci kulturistika na FTVS UK a vydal 

obsáhlou knihu popisující techniku jednotlivých cviků pro celé tělo. Vladimír Kolouch 

působil jako předseda v Českém svazu kulturistiky a také vedl různé odborně zaměřené 

školící akce, semináře a školení trenérů. Své zkušenosti a znalosti sepsal ve své knize 

Kondiční kulturistika, kladl především důraz na zdravotní aspekty fitness cvičení a jejich vliv 

na lidské tělo. Rovněž v knize uvádí svoje tréninkové plány. V současné době se mezi 

návštěvníky fitness center začíná zvyšovat důležitost zdravotních účinků této aktivity, např. 

odstranění bolesti zad, kloubů, zlepšení celkového zdraví a prevence proti bolesti a nemocem. 

Nově se tak koncepce v tomto sportu opírá o poznatky z fyzioterapie, kineziologie, 

neurofyziologie, tělovýchovného lékařství a psychosomatiky. (Stackeová, 2003) 

2.2 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí se skládá z větších společenských institucí a jejich sil, které ovlivňují 

mikroprostředí. Mezi prvky makroprostředí patří demografické vlivy, ekonomické vlivy, 

legislativní vlivy, přírodní vlivy, inovační vlivy a sociální a kulturní vlivy. (Kotler a 

Armstrong, 2012, s. 66)  

2.2.1 Demografické vlivy 

Demografické vlivy popisují populaci, její stav a charakter. Hlavní demografické 

ukazatele jsou velikost populace, věková skladba a charakter domácností. 

2.2.1.1 Velikost populace 

Na území České republiky žije k datu 30. 9. 2012 podle Českého statistického úřadu 

10 513 209 obyvatel, obě pohlaví jsou zastoupena v počtu nad 5 000 000, žen je přibližně o 

200 000 více než mužů. Pokud se podíváme na obrázek 2-1, tak vidíme, že v budoucnu bude 

docházet k poklesu počtu obyvatel. 
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Obrázek 2-1: Vývoj počtu obyvatel v České republice do roku 2065 

zdroj: http://www.czso.cz/ 

Počet obyvatel města Ostravy podle webu Ostrava.cz je 302 965 k datu 1. 10. 2012. 

Pokud se podíváme na obrázek 2-2, můžeme vidět, že trend vývoje počtu obyvatel je do 

budoucna klesající stejně jako u grafu projekce počtu obyvatel v České republice. 

 

Obrázek 2-2: Vývoj počtu obyvatel v Ostravě během let 2000-2012 

zdroj: Vlastní zpracování podle dat z http://www.ostrava.cz 
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Podle analýzy firmy Proces bude v roce 2050 žít na území města Ostravy 262 500 

obyvatel. Se zmenšováním počtu obyvatel v Ostravě bude docházet ke zmenšování 

potenciálních zákazníků fitness center, protože analýza poukazuje také na fakt, že z Ostravy 

se stěhují hlavně mladí lidé. V období let 1996 – 2000 se celkem z Ostravy do Prahy 

odstěhovalo 795 lidí, kdežto v období let 2006 – 2010 se z Ostravy odstěhovalo 3037 lidí. 

Velká část obyvatel Ostravy se však stěhuje pouze za hranice města, protože je zde dostatek 

místa pro stavbu domu. Ve městě však i nadále dojíždějí za prací a tráví zde svůj volný čas. 

Do budoucna se počítá s tvorbou nového územního plánu s nově vytýčenými lokalitami pro 

stavbu rodinných domů a startovacích bytů pro mladé rodiny. (Klein, 2011) 

2.2.1.2 Věková skladba obyvatel 

V České republice byla v roce 2011 podle ČSÚ následující věková skladba 

obyvatelstva: obyvatelé ve věku 0 – 14 let tvořili 14,7 %, obyvatelé ve věku 15 – 59 tvořili 62 

% a obyvatelé ve věku 60 a více let pak tvořili 23,3 %. Česká republika se řadí mezi státy s 

regresivní věkovou strukturou a patří k deseti nejstarším populacím světa s podílem dětské 

složky pod 15 %. Z toho vyplývá, že obyvatelé v České republice budou nadále stárnout a 

bude se zvyšovat důchodový věk. Věková skladba obyvatel ve městě Ostrava byla v roce 

2011 podle ČSÚ následující: obyvatelé ve věku 0 – 14 let tvořili 14,2 %, obyvatelé ve věku 

15 – 59 tvořili 62,3 % a obyvatelé ve věku 60 a více let pak tvořili 23,5 %. Podle analýz se v 

Ostravě bude nadále snižovat zastoupení věkové kategorie 15 – 59 let a naopak bude stoupat 

podíl starších obyvatel ve věku 60 a více let. 

Se stárnutím obyvatel v Ostravě může vzniknout nebezpečí pro fitness centra v podobě 

změny preferencí starších obyvatel, které můžou vést ke zvýšené poptávce po různých 

rehabilitačních strojích a způsobech cvičení pro prevenci zranění a zachování vitality. 

2.2.1.3 Charakter domácností 

Ve druhém čtvrtletí roku 2011 měly dvě třetiny (65 %) českých domácností 

k dispozici osobní počítač a 62 % těchto počítačů bylo připojeno k internetu. Polovina 

domácností vlastní notebooky a čtvrtina má více zařízení typu počítač a notebook. Celkové 

vybavení domácností přenosnými počítači výrazně roste. V roce 2006 mělo přenosný počítač 

7 % domácností a v roce 2011 již přes 30 % domácností. Nejvíce používanou informační a 

komunikační technologií mezi obyvateli je podle ČSÚ mobilní telefon, který využívá 94 % 

lidí starších 16 let. (Mazal, 2011) 
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Co se týče počtu uživatelů internetu, jejich počet je v roce 2012 okolo 6 200 000. 

Podle výsledků šetření NetMonitor 52 % uživatelů internetu v ČR je tvořena muži a zbylých 

48 % je tvořena ženami. Nejaktivnějšími uživateli internetu jsou pak mladí lidé ve věku 15 až 

24 let, kdežto nejméně aktivní jsou starší lidé ve věku 55 a více let. Internet je častěji 

navštěvován lidmi s vyšším vzděláním, nejvíce se středoškolským s maturitou a naopak 

nejméně jsou na internetu aktivní lidé s nižším vzděláním. Nejnavštěvovanějším českým 

serverem je dlouhodobě Seznam.cz. Šetření společnosti AdMonitoring ukázalo, že v prvním 

kvartálu roku 2012 došlo k meziročnímu nárůstu objemu internetových reklam o 18 %, což 

představuje částku 999 milionů korun, které investovali inzerenti do internetové reklamy. 

(Techzon.cz, 2012) 

Sociální sítě se v poslední době staly centrem veškerého dění na internetu. 

Nejpoužívanější sociální sítí je Facebook, který u nás užívá 3 500 000 uživatelů, takže zhruba 

polovina uživatelů internetu v České republice. Další síť Twitter.com je v České republice 

využívána 40 000 až 50 000 uživateli. Nová a poměrně známá celosvětová sociální síť 

Google+ má u nás 60 000 uživatelů, avšak stále je v testovacím beta režimu. Výrazně 

klesající zájem českých uživatelů je pak možné sledovat u českých sociálních sítí, což 

potvrzují i výsledky tří největších sociálních sítí z měření NetMonitoru. Velký propad nastal 

po příchodu Facebooku na české sociální síti Libimseti.cz. Z původní návštěvnosti 300 000 

denně je dnes návštěvnost pouze 30 000. Další dvě české sociální sítě s klesající návštěvností 

jsou pak Lide.cz a Spoluzaci.cz. (Dočekal, 2011) 

Sociální sítě nabízejí spoustu inovativních možností jak získat nové zákazníky a 

udržovat s nimi dlouhodobý kontakt. Na profilu fitness centra lze prezentovat aktuální 

fotografie a videa, probíhající speciální nabídky a můžou zde probíhat konverzace se 

zákazníky. Profil na sociálních sítích je nutné neustále aktualizovat, nejlépe každý den. 

Aktualizace mohou být tvořeny vlastními personálními příspěvky, ale také mohou obsahovat 

odkazy na odborné články s fitness tématikou. (Prodromou, 2013, s. 63) 

Fitness centra se mohou na internetu prezentovat také pomocí jiných metod, např. skrz 

reklamu na známých stránkách anebo pomocí svých internetových stránek. Při tvorbě 

internetových stránek je nutné zajistit jejich vhodnou optimalizaci pro vyhledávače Google a 

Seznam, které patří mezi nejvíce používané. 
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2.2.2 Ekonomické vlivy 

Podle ČSÚ se průměrná hrubá mzda v Ostravě v roce 2013 pohybuje okolo 25 000 Kč. 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji je o trochu nižší, a sice 23 000. Tato průměrná 

mzda se shoduje s celorepublikovým průměrem, který se rovněž pohybuje okolo hranice 25 

000. Rostoucí mzda je dobrá zpráva pro fitness centra, protože zákazníci se zvětšujícím se 

příjmem mohou utratit více peněz za nabízené služby a produkty ve fitness centru. 

Podle Úřadu práce ČR bylo k datu 31. ledna 2013 celkem v České republice 

nezaměstnáno 585 809 lidí. Meziročně počet nezaměstnaných vrostl o 51 720 obyvatel. Nový 

ukazatel podíl nezaměstnaných je 8 %. Tento ukazatel porovnává počet uchazečů o práci ve 

věku 15-64 let ke všem obyvatelům ve věku 15-64 let. (Kurzy.cz, 2013a) 

Hodnota podílu nezaměstnaných osob v okrese Ostrava v prosinci 2012 činila 9,7 % a 

v lednu tento ukazatel narostl na 10,4 %. Počet volných pracovních míst je dlouhodobě 

nedostatečný a i nadále dochází k poklesu. Na jedno pracovní místo připadá 14,3 osob. 

(Jungová, 2013) 

Další skutečností je výrazné zvýšení absolutního počtu mladých čerstvě 

vystudovaných lidí bez práce. Na konci roku 2012 byl počet těchto nezaměstnaných 100 000, 

což je zvýšení o 50 % oproti roku 2007. Podíl těchto mladých lidí bez práce se však nezměnil, 

jelikož celková nezaměstnanost stoupá. (Keller, 2013, s. 6) 

Meziroční inflace v únoru 2013 činí 1,7 %, což je o 0,2 % méně než v lednu 2013. 

Meziměsíční inflace se v únoru 2013 zvýšila o 0,1 % oproti lednu 2013. Toto zvýšení 

způsobil růst cen v dopravě, rekreaci a kultuře. (Kurzy.cz, 2013b) 

Nezaměstnanost a zdražování představuje další nebezpečí pro fitness centra, protože 

při zvětšování těchto ukazatelů může docházet k omezování návštěv fitness centra, jelikož se 

jedná o volnočasovou aktivitu. Zvyšování počtu mladých lidí bez práce není dobrá zpráva pro 

fitness centra, jelikož velká většina zákazníků je ve věku 26-30 let. 

2.2.3 Legislativní vlivy 

Legislativní normy obsahují zákony a předpisy, kterými vláda dané země chrání 

celospolečenské zájmy, spotřebitele a výrobce. Mezi hlavní požadavky v této oblasti je tedy 

nutnost podřídit se základním právním normám, mezi které patří: obchodní a občanský 

zákoník, zákon o živnostenském podnikání, daňové zákony, zákoník práce, zákon o 
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zaměstnanosti, zákon o mzdě, zákon na ochranu životního prostředí a další např. hygienické a 

bezpečnostní normy. (Kozel, et.al, 2011, s. 28) 

2.2.4 Přírodní vlivy 

V současnosti se klade veliký důraz ne šetrné zacházení s přírodními zdroji a rozšiřují 

se možnosti použití obnovitelných zdrojů, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí. Z 

přírodních vlivů ovlivňuje fitness centrum zvyšování cen energií, které zvyšuje náklady na 

provoz a může vést ke zdražení poskytovaných služeb. 

2.2.5 Inovační vlivy 

V současné době probíhá rychlý vývoj nových technologií, zavádějí se stále nové 

metody a principy v různých odvětvích pro lepší využití zdrojů, času a peněz. Pro fitness 

centrum je důležité sledovat nové a nastupující trendy v oblasti fitness a snažit se tyto trendy 

postupně převzít, realizovat a nabízet je svým zákazníkům. V současnosti zejména v USA 

probíhá celá řada výzkumů v oblasti tréninkových metod a jejich působení na organismus 

člověka. Výsledky takových výzkumů jsou mnohdy velice překvapivé a mohou vyvracet 

zažité způsoby z minulosti. Rovněž tréninkové náčiní podléhá neustálému zlepšování, včetně 

výroby a zavádění úplně nových strojů a přístrojů umožňující efektivnější trénink a rychlejší 

pokrok a zlepšování. Moderní je také využití různých internetových multimediálních stránek 

prezentující služby fitness centra a zapojení se do sociálních sítí, ve kterých můžeme 

komunikovat se zákazníky a zjišťovat jak jsou spokojeni s nabízenými službami. 

2.2.6 Sociální a kulturní vlivy 

Vlivy sociálního a kulturního prostředí výrazně určují charakter spotřebního a 

nákupního chování zákazníků. Roste vzdělanost, která spolu se sociálními médii a rychlostí 

šíření nových informací způsobuje, že zákazníci jsou chytřejší, chtějí lepší kvalitu a 

nejnovější prostředky a zařízení k realizaci svých plánů. (Kozel, et.al, 2011, s. 31) 

Fitness centrum by se mělo v tomto ohledu snažit držet krok se světovým standardem 

a nabízet nové metody a prostředky pro své zákazníky. Mezi další trend patří zdravý způsob 

života, který sebou přináší zvýšenou poptávku po doplňcích výživy, bio potravinách a naopak 

vyhýbání se nezdravým potravinám a nezdravým způsobům stravování. 
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2.3 Analýza mikroprostředí 

Mikroprostředí se skládá z účastníků v blízkém okolí firmy, kteří ovlivňují schopnost 

firmy věnovat se svým zákazníkům. Do mikroprostředí lze zařadit rozsah trhu, dodavatele, 

distributory, zákazníky, veřejnost a konkurenci. (Kotler a Armstrong, 2012, s. 66) 

2.3.1 Rozsah trhu 

V první části se zabýváme zkoumáním velikosti trhu fitness center v Ostravě a 

segmentací zákazníků. 

2.3.1.1 Velikost trhu 

Trh fitness center je trhem spotřebním. To znamená, že fitness centra nabízejí 

produkty a služby koncovým zákazníkům k přímé spotřebě. Mezi hlavní služby fitness centra 

patří možnost samostatného nebo skupinového cvičení, které může být prováděno za pomocí 

vyškoleného trenéra. Doplňkové služby jsou pak tvořeny např. možností využít solárium, 

koupit si doplněk stravy nebo různé druhy nápojů.  

Pro český trh fitness center v současné době neexistují podrobné informace o jeho 

rozsahu a tržbách. Dostupné jsou pouze odhady, podle kterých se v České republice nachází 

zhruba 500 fitness center. Roční tržby nejsou zatím vyčísleny, ale v Evropské unii se pohybují 

v částkách okolo 22 miliard eur (což je asi 562 miliard Kč) ročně a podle hrubých odhadů se 

zde nachází 35 000 fitness center. V Ostravě se v současné době nachází 25 fitness center, 

která jsou dohledatelná na internetu. (Lidovky.cz, 2012) 

2.3.1.2 Segmentace 

Pod pojmem segmentace rozumíme rozdělení zákazníků do více skupin tak, že uvnitř 

jedné skupiny se nacházejí zákazníci se stejnými a podobnými požadavky. V jiné skupině se 

nacházejí zákazníci s jinými požadavky, než které mají zákazníci v první skupině. 

Segmentace je jedním z prvních kroků, které firma provádí, aby nalezla nejvíce atraktivní 

skupinu zákazníků. Na vybraný segment pak aplikuje marketingové nástroje pro zviditelnění 

své firmy a následné získání zákazníků z tohoto segmentu. (Kozel, et.al, 2011, s. 35) 

Trh fitness center je možno segmentovat podle kritérií demografických, 

geografických, časových a spotřebitelských. 

Demografická kritéria 

Mezi demografická kritéria lze zařadit věk, pohlaví, velikost rodiny, příjem, vzdělání, 

povolání a jiné sociální charakteristiky. V rámci trhu fitness center lze uplatnit kritéria věková 
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a pohlaví. Návštěvníci fitness center spadají především do kategorie 15 – 59 let. Určitě se 

najdou i návštěvníci z jiných věkových kategorií, ale jejich počet je většinou zanedbatelný 

oproti přechozí věkové kategorii. Pokud zohledníme trend stárnutí obyvatelstva v Ostravě, 

nebylo by špatné zvážit marketingovou strategii také pro věkový segment 60 let a více a 

pokusit se tyto potenciální zákazníky nalákat na speciálně upravené programy a nabídky 

zaměřené především na zlepšení zdraví a vitality. Pokud se zaměříme na pohlaví, většina 

fitness center umožňuje přístup ženám i mužům. Muži však fitness centra navštěvují častěji a 

ve větším počtu než ženy, což může být způsobeno mnohdy mylnými představami ženského 

pohlaví o vlivu cvičení na jejich tělo. Zde by opět fitness centrum mohlo vhodně zvolenou 

reklamou a nabídkou nalákat více žen. V dnešní době je možné se setkat s ryze ženskými 

posilovnami, do kterých mají muži zákaz vstupu. 

Geografická kritéria 

Fitness centra z Ostravy by se měla zaměřit na oblast Ostravy a nejbližšího okolí. 

Delší vzdálenosti již nejsou pro potenciální zákazníky přípustné, jelikož každá větší oblast má 

svoje fitness centra. Lidé ze vzdálenějších míst by nemuseli být ochotni dojíždět a raději by 

zvolili konkurenční fitness centrum v oblasti svého bydliště. 

Časová kritéria 

Pokud se podíváme na časové hledisko, můžeme zákazníky rozdělit podle času 

návštěvy. Většina pracujících lidí pracuje od rána do odpoledne a do fitness center chodí až v 

pozdější dobu, nejčastěji od 16:00 hodin. V tuto dobu tak může docházet k přeplňování fitness 

centra, což sebou může přinést negativní vlivy. Je tedy potřeba vhodně pracovat s kolísající 

poptávkou po službách fitness centra. Můžeme například zvýhodnit návštěvníky, kteří budou 

chodit v ranních hodinách různými slevami. 

Spotřebitelská kritéria 

Podle spotřebitelských kritérií můžeme zákazníky rozdělit na pravidelně a 

nepravidelně navštěvující. Pravidelně navštěvující zákazníky můžeme motivovat různými 

slevami a věrnostními programy, aby i nadále využívali našich služeb a tím rovněž nepřímo 

ovlivníme nepravidelně navštěvující návštěvníky, kteří na tyto výhody nebudou mít nárok. 

2.3.2 Dodavatelé 

Mezi dodavatele můžeme zařadit firmy zabývající se výrobou strojů a posilovacího 

nářadí a zařízení, které fitness centru dodávají potřebnou výbavu pro zabezpečení poskytování 

jejich základních služeb. Pro zabezpečení doplňkových služeb využívají fitness centra firmy 
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dodávající doplňky výživy, nealkoholické nápoje a oblečení. Pro realizaci reklamních nápisů, 

plakátů, vizitek a poukázek fitness centra využívají služeb různých reklamních firem, které se 

touto problematikou zabývají. Pro samotný chod fitness centra je nutné zajistit prostory a 

dodávku elektřiny, vody a tepla. Prostory můžeme vlastnit, anebo si je můžeme pronajmout a 

platit nájem. Výhoda nájmu je v tom, že většinou máme zajištěnu dodávku elektřiny, vody a 

tepla a nemusíme se starat o základní údržbu prostor. Pokud máme prostory ve vlastním 

vlastnictví, musíme řešit dodávku elektřiny, vody a tepla s jednotlivými dodavateli a mít tyto 

služby ošetřeny smlouvami. 

2.3.3 Distributoři 

Za distributory v oblasti fitness center můžeme označit firmy, které působí mezi 

těmito fitness centry a zákazníky. Distributoři pomáhají fitness centru s distribucí a prodejem. 

Fitness centrum sice nedistribuuje žádné zboží, ale nabízí služby. Může zaměstnávat 

zaměstnance, anebo pověřit firmu, která bude zjišťovat informace o trhu a trendech. Podle 

těchto informací se pak může korigovat marketingová strategie, můžou se získávat nové 

perspektivní segmenty a také zavádět nové služby. Takto pověření zaměstnanci anebo firmy 

zajistí, aby se o těchto novinkách dozvěděli zákazníci co nejdříve. 

2.3.4 Zákazníci 

Zákazníci fitness center v Ostravě jsou především lidé zde žijící ve věku 15 – 59 let, 

zaměstnaní a s dostatkem volného času, kteří poptávají služby fitness centra. Zákazníci jsou 

zastoupeni v obou pohlavích, převládá však mužská část. 

2.3.5 Veřejnost 

Veřejnost je souhrnné označení pro osoby a organizace mající vliv na trhu, na kterém 

působí firma. Veřejnost nemá s danou firmou obchodní vazby, ale svým vlivem na trhu 

působí na firemní cíle. V posledních letech dochází k výraznému vlivu na poli sociálních 

komunit. Mezi veřejnost řadíme finanční instituce, média, vládní instituce a občanská 

sdružení spolu s jinými organizacemi podobného charakteru. (Kozel, et.al, 2011, s. 42) 

Finanční instituce 

Finanční instituce poskytují reference, kredit a záruky při navazování nových 

obchodních vztahů, které jsou důležité při získávání peněžních prostředků potřebných pro 

realizaci projektů. (Kozel, et.al, 2011, s. 42) 
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Fitness centrum může takových prostředků využít například při rozšiřování prostorů 

anebo při modernizaci vybavení. 

Média 

Média jsou zdrojem informací pro občany a ovlivňují jejich mínění. Mohou vytvořit 

kladný anebo záporný obraz o firmě a tím ovlivnit její úspěch. Mezi média se řadí tisk, 

rozhlasové vysílání, televizním vysílání a internet. (Kozel, et.al, 2011, s. 42) 

Vládní instituce 

Mezi vládní instituce patří vláda, parlament, orgány státní správy a místní samosprávy. 

Fitness centrum se musí řídit zákony, normami a vyhláškami, jinak se může dostat do 

problémů s těmito institucemi. 

Občanská sdružení a organizace 

Občanská sdružení a organizace jsou tvořeny různými spolky, svazy a odborovými 

organizacemi. Prosazují celospolečenské anebo skupinové zájmy, které nejsou řešeny v 

legislativě. (Kozel, et.al, 2011, s. 42) 

V roce 2011 vznikla Česká komora fitness. Předmětem činnosti této komory je 

zastupování sektoru fitness a rozvíjení podmínek pro jeho úspěšný rozvoj v oblastech 

komerčních aktivit a obecné podpory sportu v České republice. Cílem komory je nastavit 

podmínky spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli a vzdělavateli ve fitness sektoru v 

České republice a standardizovat kvalitu oboru fitness z hlediska dalšího vzdělávání. Česká 

komora fitness spolupracuje s mezinárodními i národními institucemi, firmami a 

organizacemi. (Česká komora fitness, 2011) 

2.3.6 Konkurence 

Firma se na trhu nachází v rámci určitého odvětví v prostředí konkurence (Kozel, et.al, 

2011, s. 36). Pokud chce být fitness centrum úspěšné na trhu, musí uspokojovat potřeby a 

požadavky zákazníků ve větší míře než konkurenti. Fitness centra si konkurují v nabízeném 

sortimentu služeb, především v jeho rozsahu, kvalitě a ceně. V úvahu je nutné brát také i jiné 

alternativní služby, které uspokojují stejné potřeby nebo jiné potřeby zákazníků a mohly by 

tak nahradit poptávku zákazníka po službách fitness centra. Konkurenční síly řeší podrobněji 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 
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Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurence uvnitř odvětví se projevuje soupeřením mezi existujícími firmami na trhu. 

Na trhu fitness center v Ostravě se nachází velké množství fitness center, které mají podobné 

nabídky služeb a liší se pouze v detailech. Proto je důležité klást důraz na ostatní prvky 

marketingového mixu. Mezi tyto prvku určitě patří personál, který svým chováním a 

vystupováním ovlivňuje zákazníka a spolu s materiálním prostředím může vytvořit příjemnou 

atmosféru, která zajistí pravidelné návštěvy zákazníka. 

Konkurence ze strany zákazníků 

Jednotliví zákazníci nemají velký vliv na fitness centrum, ale pokud by se spojili a 

zorganizovali, jejich vliv by byl obrovský, protože jsou hlavním zdrojem příjmu fitness 

centra. Zákazníci požadují maximální uspokojení potřeb za přijatelnou cenu a kvalitu. Před 

využitím našich služeb si vytvoří určitá očekávání. Pokud služby ve fitness centru toto 

očekávání převýší, zákazník je velice spokojen, stává se loajální a můžeme očekávat jeho 

pravidelné návštěvy. Pokud však nesplníme jeho očekávání, tak se zákazník přesune ke 

konkurenci a může šířit negativní informace ve svém okolí. 

Konkurence ze strany dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů základních strojů, přístrojů a zařízení do fitness center 

není vysoká, jelikož těchto dodavatelů je na trhu velké množství a frekvence odběru od těchto 

dodavatelů nebývá vysoká. U dodavatelů doplňkového zboží nám můžou tito dodavatelé 

nabídnout určité výhody a slevy v případě, že vystavíme na viditelné místo jejich produkty, 

anebo když umístíme do fitness centra jejich reklamu. Množství těchto dodavatelů je však na 

trhu vysoké, takže fitness centru nehrozí žádné velké ztráty při přerušení dodávek. 

Dodavatelé elektřiny vody a tepla mají s fitness centrem, anebo s majitelem objektu, 

ve kterém se fitness centrum nachází, uzavřenou smlouvu a pokud platí za dodávku elektřiny 

vody a tepla, pak jim nehrozí žádné riziko. Pokud má fitness centrum pronajaté prostory, musí 

platit nájemné nájemníkovi, který by mohl zastavit dodávky elektřiny, vody a tepla anebo 

fitness centrum vystěhovat v případě, že by přestalo platiti nájem. 

Konkurence ze strany potenciální konkurence 

Na trhu fitness center nejsou velké bariéry pro vstup nových fitness center. Podle 

živnostenského zákona pro provozování fitness centra postačuje volná živnost. Přesněji je tato 

položka označena v příloze 4 živnostenského zákona (2013a) pod položkou 74. Provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Volnou živnost 
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získáme jednoduše, stačí ji pouze ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatit poplatek 

1000 Kč a doložit všeobecné podmínky pro udělení živnosti. 

Pokud by fitness centrum nabízelo i vedené lekce s trenéry, například pilates, zumba, 

jóga nebo aerobic, muselo by mít živnost vázanou. Přesněji je tato položka označena v příloze 

2 živnostenského zákona (2013b) pod položkou Poskytování tělovýchovných a sportovních 

služeb v oblasti. Pro získání vázané živnosti musíme splnit předepsané podmínky. Pro případ 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti je nutné mít vysokoškolské 

vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, 

tělovýchovu a sport, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou 

kulturu, tělovýchovu a sport, anebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné 

kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 

právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 

provozována. 

Pokud by nové fitness centrum bylo na dobře dostupném místě a zvolilo by vhodný 

marketing zaměřený na správné segmenty spolu s nabídkou dostatečně kvalitních služeb za 

přijatelnou cenu srovnatelnou s konkurencí, určitě by na tomto trhu nalezlo své zákazníky. 

Konkurence ze strany substitutů 

Cvičení ve fitness centru je pro zákazníka volnočasová aktivita, takže může být 

nahrazena jakoukoliv jinou volnočasovou aktivitou, která uspokojuje stejné nebo jiné 

zákazníkovy potřeby. Ostrava je velké město nabízející širokou škálu volnočasových aktivit, 

takže zákazník může jednoduše nahradit služby fitness centra jinými službami a aktivitami. 

Mezi aktivity s podobným zaměřením patří například možnost návštěvy wellnes studií 

nabízející masáže, sauny a bazény, rekreační pobyty a zájezdy. Všechny tyto činnosti 

ovlivňují zdraví zákazníka a mohou se těchto aktivit účastnit s dalšími zákazníky a přáteli. 

  



23 

 

3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

3.1 Analýza konkurence 

3.1.1 PEST analýza 

PEST analýza je analýza makroekonomických ukazatelů a samotný název PEST je 

složen z počátečních písmen anglických slov těchto ukazatelů. P jsou politické faktory – 

Political, E jsou ekonomické faktory – Economic, S jsou sociální faktory – Social, T jsou 

technologické faktory – Technological. Samotná analýza spočívá ve zkoumání jednotlivých 

faktorů, popisu a určování jejich vlivu na firmu. Informace by měly být získávány z 

nezávislých zdrojů, mezi které patří národní a zákonodárné orgány, centrální banky, 

statistické úřady a mezinárodní organizace (např. OECD, Eurostat, OSN, CIA). PEST analýza 

může být poměrně obsáhlá, protože pokrývá všechny významné makroekonomické ukazatele. 

Velký rozsah u této analýzy není žádoucí, protože se jedná pouze o dílčí část při plánování 

strategie podniku. Je tedy vhodné při analýze postupovat nejdříve povrchním definováním 

jednotlivých oblastí, které se v případě potřeby mohou rozpracovat do hloubky. Je třeba 

postihnout a zvýraznit všechny klíčové, rizikové nebo zpeněžitelné faktory. Výstup analýzy 

může být řešen ve formě bodů jako u SWOT analýzy, ale kvůli možné složitosti těchto bodů u 

PEST analýzy je třeba zachovat i původní dokument pro objasnění případných nejasností. 

PEST analýza je prováděna, pokud se společnost rozhoduje nad svým dlouhodobým 

strategickým záměrem, nebo když plánuje realizovat velký projekt, třeba vstup na nový trh 

nebo zavedení nového produktu. (Zikmund, 2010) 

Politické faktory 

Analýza politických faktorů se zabývá stabilitou politické scény, protože tato stabilita 

má prostřednictvím legislativních opatření přímý vliv na činnost firmy. Patří zde různá 

omezení v podnikání, podmínky zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická 

legislativa, a jiné. V rámci tohoto faktoru se sledují všechny podstatné zákony a návrhy 

týkající se oblasti působení firmy. Také je sledováno chování regulačních orgánů. (Zikmund, 

2010) 

Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktorů se zjišťují ukazatele hrubého domácího produktu, 

nezaměstnanosti, inflace, daní, cel atd. Dále je analyzován vliv těchto ukazatelů na firmu a 

předpovídá se jejich budoucí vývoj. (Zikmund, 2010) 
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Sociální faktory 

Sociální faktory lze snadno vyhledat ve zdrojích statistického úřadu. Vliv těchto 

faktorů je značný zejména u firem, které mají za zákazníky koncové spotřebitele. V rámci 

sociálních faktorů se zjišťují především demografické ukazatele, vnímání reklamy mezi 

obyvateli, náboženské vyznání a životní styl obyvatel. (Zikmund, 2010) 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou zaměřeny na zkoumání infrastruktury (např. doprava, 

nerostné bohatství, elektrická energie, komunikační sítě), vědy, výzkumu a průmyslu. Lze zde 

také zařadit oblast práva zabývající se průmyslovou ochranou (např. patenty). (Zikmund, 

2010) 

3.1.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Porterova analýza pochází z Harvard Business School, kde ji v roce 1979 vymyslel 

profesor Michael Eugene Porter. M. E. Porter se zabýval otázkou vlivu vnějších sil na 

podnikání firmy. Celkem definoval 5 konkurenčních sil, které ovlivňují podnikání firem v 

daném odvětví. Tyto konkurenční síly jsou konkurence uvnitř odvětví, konkurence ze strany 

zákazníků, konkurence ze strany dodavatelů, konkurence ze strany potenciální konkurence a 

konkurence ze strany substitutů. Porterova analýza konkurenčních sil se podobně jako PEST 

analýza zabývá odvětvím podnikání jako celkem a původně měla být protipól ke SWOT 

analýze, ale v současné době se v praxi používají obě. (Zikmund, 2011) 

Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurence uvnitř odvětví se soustředí na konkurenční tlaky mezi subjekty, které na 

trhu působí v době provádění analýzy. Tato konkurenční síla nám napoví, zda je možné se na 

trhu prosadit. (Zikmund, 2011) 

Konkurence ze strany zákazníků 

Tato síla zkoumá vyjednávací sílu zákazníků, především o ceně. Tato síla může být 

přímá v případě jednání zákazníka s firmou, anebo nepřímá, která má za následek omezení 

zákazníkova odběru anebo jeho přechod ke konkurenci. Při zkoumání této se bere v potaz 

unikátnost produktu či služby, množství, dostupnost a možnost přechodu zákazníka ke 

konkurenci. (Zikmund, 2011) 
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Konkurence ze strany dodavatelů 

Tato konkurenční síla je charakteristická různou intenzitou v různých odvětvích. Síla 

dodavatelů je totiž úměrně větší spolu s přibývající závislostí firmy na dodávkách. Při analýze 

této konkurenční síly je potřeba se zaměřit na počet dostupných dodavatelů, jejich možnou 

náhradu a konkurenci mezi těmito dodavateli. (Zikmund, 2011) 

Konkurence ze strany potenciální konkurence 

Tato síla se zabývá možným nebezpečím vstupu nových konkurenčních firem na trh. 

Tuto sílu je nutné zkoumat především u nových, rychle se rozvíjejících odvětví. Při zkoumání 

této síly je třeba zaměřit se na bariéry vstupu a výstupu z trhu a na regulaci ze strany státu. 

(Zikmund, 2011) 

Konkurence ze strany substitutů 

Poslední konkurenční síla se zaměřuje na možnost nahrazení služby anebo produktu 

firmy za produkt či službu uspokojující stejnou potřebu. Při analýze této síly je třeba zohlednit 

jméno značky, věrnost zákazníků, atraktivnost produktů a služeb firmy a náklady zákazníka 

na přechod k substitutu. (Zikmund, 2011) 

3.1.3 SWOT analýza 

Celkové hodnocení silných a slabých stránek spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb 

firmy se nazývá SWOT analýza, pomocí které je možné monitorovat vnější a vnitřní 

marketingové prostředí. Do vnějšího prostředí patří příležitosti a hrozby. Firma musí v rámci 

těchto stránek monitorovat klíčové makroekonomické ukazatele a významné 

mikroekonomické faktory, které ovlivňují její schopnost dosáhnout zisku. Dobrá SWOT 

analýza těchto dvou stránek slouží k nalezení a zpeněžení příležitostí a eliminaci hrozeb. K 

tomu, aby firma mohla využít příležitosti na trhu, musí se zaměřit i na své vnitřní prostředí. V 

rámci vnitřního prostředí firma hledá a hodnotí své silné a slabé stránky. Jednotlivé položky 

jsou definovány pomocí různých formulářů a mohou být dále tříděny např. podle důležitosti a 

pro lepší přehlednost sepsány do čtvercové tabulky (silné a slabé stránky jsou umístěny v 

horní části a příležitosti s hrozbami ve spodní části). Jakmile firma provede SWOT analýzu, 

může přikročit k formulaci celkových cílů a specifických cílů pro určité období. Většina firem 

se zaměřuje na několik cílů zároveň, např. zvýšení zisku, prodeje a růstu. (Kotler a Keller, 

2012, s. 48-50)  
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3.2 Marketing služeb 

Mezi nejznámější definici služeb lze považovat definici od Kotlera a Armstronga: 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

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

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ (Vaštíková, 2008, s. 13) 

Trochu rozdílná je definice od Americké marketingové asociace: 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 

poskytuji uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné 

služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití 

nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ (Vaštíková, 2008, s. 20) 

3.2.1 Vlastnosti služeb 

I přes velikou různorodost služeb lze najít obecné vlastnosti mající univerzální 

platnost (Blecharz, 2011, s. 97). Mezi tyto vlastnosti patří nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a nemožnost službu vlastnit. 

Nehmotnost 

Nehmotnost je základní vlastností služeb, díky které jsou nehmotné a neviditelné i 

procesy ve službách. Z pohledu zákazníka je to nepříjemná věc, poněvadž si nemůže službu 

prohlédnout či jinak ověřit předtím, než je provedena. (Blecharz, 2011, s. 97) 

Prvky představující kvalitu služby (např. spolehlivost, osobní přístup a důvěryhodnost 

poskytovatele služby, a jiné) lze ověřit až samotným nákupem a spotřebou služby. Z tohoto 

důvodu plyne větší nejistota u zákazníků, ať už se jedná o služby neziskové, tržní nebo 

veřejné. Marketing služeb se snaží tento nedostatek zmírnit prvkem materiálního prostředí a 

správným komunikačním mixem. Rovněž silná značka a dobré obchodní jméno můžou 

zmírnit dopady této vlastnosti služeb. Také zhmotnění služby může firmě pomoci k dosáhnutí 

lepších výsledků. Tohoto zhmotnění služby lze dosáhnout tak, že firma ke svým službám 

bude nabízet doplňkové hmotné zboží. Zákazníci mají rovněž znesnadněn výběr mezi 

poskytovateli, kteří nabízí stejné služby. Špatně se jim hodnotí tito poskytovatelé, jelikož 

nabízené služby mohou být složité a nepřehledné. Proto při výběru kladou důraz převážně na 

osobní zdroje informací a kvalitu služby hodnotí podle ceny. Firma by proto měla 

poskytovanou službu co nejvíce zjednodušit. Pokud je služba i nadále složitá, tak lze 
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zákazníka předem informovat a poskytnout mu zjednodušený popis průběhu služby (např. s 

použitím různých hmotných podnětů a pomůcek. Samozřejmostí je také poskytování 

kvalitních služeb, čímž firma může budovat svoji značku a dobré jméno. (Vaštíková, 2008, s. 

20-21) 

Neoddělitelnost 

Služby ve většině případů nelze oddělit od zákazníka, který je součástí této služby 

(např. kadeřník, hotel). Poskytovatele však také nelze oddělit od služby, zákazník požaduje 

konkrétního poskytovatele (např. pacient chce v případě zdravotních problémů svého lékaře, 

posluchači chtějí na koncertu konkrétní kapelu, která je na v programu a na kterou si koupili 

lístek). Neoddělitelností může vzniknout komplikace, kterou lze řešit dobrou komunikací 

(např. lékař je vytížen a pošle pacienta ke kolegovi s vysvětlením, že tento kolega je stejně 

dobrý, takže zákazník nemá pocit horší služby). (Blecharz, 2011, s. 97) 

Producent služby může být nahrazen strojem (např. bankomatem), ale i tak dochází k 

interakci producenta se zákazníkem. Neoddělitelnost má vliv na využití marketingových 

nástrojů a samotný vývoj služby. Služba je na rozdíl od zboží nejdříve prodána a pak až 

produkována a spotřebována. Jako příklad lze uvést divadlo, koncert, dovolenou nebo 

městskou hromadnou dopravu. Neoddělitelností služeb může vzniknout lokální monopol pro 

určitou službu na určitém místě. Tento monopol může být navíc posílen jedinečností 

poskytovatele služeb, např. služby vynikajícího soukromého lékaře, právníka nebo umělce. 

Jelikož nelze službu oddělit od takového poskytovatele, který má navíc omezenou kapacitu, 

může si tento poskytovatel stanovit vyšší ceny za nabídku svých služeb. (Vaštíková, 2008, s. 

21-22) 

Proměnlivost 

Proměnlivost je další vlastností služeb, která závisí na tom kdo, kdy a jak službu 

poskytuje. Jelikož jsou v procesu poskytování služby lidé (zákazníci a poskytovatelé), nelze 

předvídat jejich chování, což má za následek proměnlivost úrovně poskytnutí služby. 

(Blecharz, 2011, s. 97) 

Tato proměnlivá úroveň je odlišná nejen mezi různými firmami poskytující stejné 

služby, ale také v rámci jedné firmy (např. dva různí prodavači). Také jeden a tentýž člověk 

může poskytnout v různé dny a časy různě kvalitní služby (např. učitel, který je odpočatý 

ráno, ale unavený odpoledne). Zákazník tedy nemusí obdržet službu v požadované kvalitě. 
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Skutečnost nepředvídatelné proměnlivosti úrovně poskytované služby tak navíc znesnadňuje 

zákazníkovi výběr mezi poskytovateli. Firma se snaží tuto vlastnost služeb mírnit zaváděním 

norem a standardů chování zaměstnanců. Variabilita služeb má u firem vliv na budování 

značky a obchodního jména. Služby lze jen obtížně patentovat, lze použít franchisingem 

(např. KFC, poradenské služby), který umožňuje do jisté míry chránit proces poskytování 

služby. Díky variabilitě a obtížné patentové ochraně je vstup na trh služeb jednodušší 

s menšími požadavky na kapitál, takže je zde více konkurentů. (Vaštíková, 2008, s. 23) 

Pomíjivost 

Služby nelze uskladnit a později prodat, protože jejich další vlastností je pomíjivost. 

Tato vlastnost má v praxi za následek nerovnováhu v nabídce a poptávce. Na poptávkové 

straně mohou nastat výkyvy v různých časech, dnech, týdnech a měsících. Časové výkyvy v 

rámci dne mohou nastat např. v kině, restauraci a fitness centru. Poptávka po službách v 

těchto zařízeních bývá větší odpoledne a menší v ranních hodinách. Dobrým příkladem 

měsíčních výkyvů je dovolená, která je v různých obdobích různě poptávaná. Největší zájem 

je v letních měsících a naopak nejmenší zájem je v zimních měsících.  Poskytovatel služby se 

snaží tyto výkyvy zmírnit. Může třeba použít různé slevy a výhodné cenové nabídky (např. 

levnější dopolední vstup do fitness centra, levnější dovolená v zimě oproti létu), 

objednávkové systémy anebo dodatečnou pracovní sílu ve špičce. (Blecharz, 2011, s. 97) 

Nemožnost službu vlastnit 

Důsledek nemožnosti vlastnit službu je spatřován v tom, že při poskytování služby 

nepřechází žádné vlastnictví na zákazníka oproti nákupu zboží, při kterém zákazník získává 

právo vlastnit jím zakoupené zboží. Kupuje si však právo na poskytnutí služby (např. možnost 

využít prostředek městské hromadné dopravy, možnost parkovat na placeném parkovišti, a 

další). Tato vlastnost má také vliv na distribuční kanály, které jsou obvykle velmi krátké a 

přímé bez prostředníků či zprostředkovatelů. Pokud však v distribučním kanálu jsou 

zprostředkovatelé, tak na ně také nepřechází vlastnické právo, ale právo poskytnout službu. 

Firmy zmírňují dopady této vlastnosti tak, že zdůrazňují výhody nevlastnění služby (např. při 

využití hotelu nemusí host investovat do stavby tohoto hotelu). (Vaštíková, 2008, s. 24) 

3.2.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je složen z prvků, kterými firma formuje vlastnosti poskytovaných 

služeb. Jednotlivé prvky jsou složeny z nástrojů. Firma může s prvky a nástroji libovolně 
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pracovat a utvářet tak svoji jedinečnou nabídku. Cíl marketingového mixu je však stále stejný, 

a sice uspokojit potřeby zákazníku spolu s dosažením zisku. Původní marketingový mix 

obsahoval čtyři prvky označené 4P, protože anglické názvy všech prvků začínají písmenem p. 

Tyto prvky jsou: produkt (Product), cena (Price), distribuce (Place) a komunikace 

(Promotion). Kvůli vlastnostem služeb (nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost, 

pomíjivost a nemožnost službu vlastnit) byla struktura 4P nedostačující a bylo třeba zavést 

další tři prvky, takže marketingový mix služeb obsahuje 7 prvků. Jelikož i přidané 3 prvky 

začínají písmenem p, označuje se marketingový mix služeb 7P. Tyto 3 prvky jsou: materiální 

prostředí (Physical evidence), lidé (People) a procesy (Processes). (Vaštíková, 2008, s. 26)   

Produkt 

Do produktu je zahrnováno vše, čím firma uspokojuje potřeby zákazníků. Tyto 

potřeby mohou být hmotné i nehmotné. U služeb se produkt skládá z materiálních prvků, 

smyslových prožitků a psychologických výhod nabídky. U produktu firma rozhoduje o 

vývoji, životním cyklu, značce a celkovém sortimentu nabízených služeb. (Vaštíková, 2008, s. 

26) 

Cena 

Cenový prvek souvisí se stanovováním cen poskytovaných služeb. Firma si při 

rozhodování o ceně všímá nákladů, cen konkurence a koupěschopné poptávky. V tomto prvku 

jsou také řešeny slevy a výhodné cenové nabídky. Protože jsou služby nehmotné, stává se 

cena významným ukazatelem kvality. (Vaštíková, 2008, s. 26) 

Distribuce 

V prvku distribuce firma řeší, jakým způsobem budou mít zákazníci přístup k 

nabízeným službám. Firma se zde zabývá lokalizací služeb, volbou distribuční sítě, volbou 

případných zprostředkovatelů. Služby mohou souviset s pohybem hmotných prvků, které 

musí firma obstarat pro umožnění plynulé a kvalitní nabídky svých služeb (např. letecká 

společnost potřebuje letadla pro přepravu svých zákazníků). (Vaštíková, 2008, s. 26) 

Komunikace 

Prvek komunikace umožňuje firmě informovat stálé a potenciální zákazníky a 

veřejnost, čímž přímo ovlivňuje informovanost těchto subjektů. Takto informované subjekty 

si pak vytvářejí určité postoje a způsob chování vůči firmě. Nástroje tohoto prvku jsou 

tvořeny komunikačním mixem, který obsahuje reklamu, podporu prodeje, osobní prodej a 

public relations. Tyto nástroje jsou v posledních letech neustále doplňovány, především díky 
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novým technologiím. Mezi nové nástroje lze zařadit např. internetovou komunikaci, 

marketing událostí, guerilla marketing, virální marketing a product placement. Firma pomocí 

prvku komunikace posiluje svoji značku a dobré jméno. (Vaštíková, 2008, s. 134) 

Lidé 

Lidský prvek je u služeb velice důležitý při celkovém hodnocení kvality služby 

zákazníkem. Při poskytování služby dochází k interakci mezi poskytovateli a zákazníky. 

Zákazník je také součástí procesu poskytování služby, takže výslednou kvalitu ovlivňuje 

zčásti sám. Firma v rámci tohoto prvku řeší výběr, školení, motivování a odměňování svých 

zaměstnanců. Také stanovuje určité normy chování jak pro své zaměstnance, tak i pro 

zákazníky, čímž se snaží zlepšit kvalitní a bezchybný průběh poskytované služby. (Vaštíková, 

2008, s. 27) 

Materiální prostředí 

Prvek materiálního prostředí slouží především na zmírnění vlastnosti nehmotné 

povahy služeb, která znemožňuje zákazníkovi službu ohodnotit dříve, než si tuto službu koupí 

a spotřebuje. Patří zde budova firmy, její vzhled a vybavení, ale také firemní katalogy 

popisující nabízené služby a oblečení zaměstnanců, které může být sjednoceno užitím 

uniforem (např. KFC, letecké společnosti). (Vaštíková, 2008, s. 27) 

Procesy 

Protože během poskytování služby dochází k interakci mezi zaměstnanci a zákazníky, 

zaměřují se firmy v tomto prvku na samotný proces poskytování svých služeb. V tomto 

procesu se snaží zajistit rychlou a bezproblémovou obsluhu svých zákazníků bez zbytečného 

čekání. Dále firma při nejasnostech vysvětlí zákazníkům podrobnosti, případně srovná službu 

s konkurencí, čímž předejde nespokojenosti zákazníka a jeho ztrátě. Běžné je také provádění 

analýz procesů pomocí schémat, díky kterým lze procesy přehledně spravovat a 

zjednodušovat. (Vaštíková, 2008, s. 27) 

3.3 Mystery Shopping 

Mystery Shopping je celosvětově rozšířená a využívaná kvalitativní metoda výzkumu, 

která se zaměřuje na získávání informací o službách a výrobcích. Tyto informace mohou být 

získávány ve vlastní firmě, anebo u konkurence. Při bezchybné realizaci je tato metoda velice 

diskrétní. V češtině termín Mystery Shopping znamená fiktivní nákup, který je prováděn 

vyškoleným fiktivním nakupujícím (Mystery Shopper) vystupujícím v roli zákazníka. Tento 

fiktivní nakupující pak podle domluvených zásad a pravidel provede kontrolní fiktivní nákup 
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v dané lokalitě a zaměřuje se na předem stanovené skutečnosti (např. chování, znalosti a 

dovednosti personálu, čistota a vzhled prostředí, rychlost procesu obsluhy, a jiné). Z takto 

provedeného fiktivního nákupu pak fiktivní nakupující vypracuje zprávu, která je dále použitá 

pro hodnocení efektivnosti a kvality nabízených služeb a výrobků ve zkoumané firmě. Tímto 

vyhodnocením získává firma zpětnou vazbu, která odkrývá slabá místa v úrovni nabízení 

služeb a výrobků. Za předpokladu objektivního hodnocení můžou být výsledky Mystery 

Shoppingu použity jako podklad pro vznik nových opatření pro zlepšení zjištěných 

nedostatků. Jedním z předpokladů dodržení objektivity je diskrétnost této metody, protože 

pokud sledovaný subjekt neví o probíhající fiktivní návštěvě, chová se k fiktivnímu 

zákazníkovi stejně jako k jiným zákazníkům. (Burda, et.al, 2011, s. 12, 18) 

Mystery shopping je vhodné použít pro zjištění úrovně kvality služeb vlastní firmy 

anebo konkurenčních firem, především pro zjištění kvality obslužného personálu (ochota, 

zdvořilost, přívětivost, soustředěnost, informovanost, komunikativnost, rychlost reakce). Na 

kvalitách těchto vlastností stojí mnohdy celý úspěch prodeje, především u služeb, jelikož jsou 

nehmotné. Dále může Mystery Shopping zahrnovat hodnocení kvality dalších vlastností 

vlastní nebo zkoumané firmy. Tyto vlastnosti jsou většinou stanovovány podle prvků 

marketingového mixu služeb. Lze zde zařadit design a přehlednost nápisů, snadná orientace v 

prostorách firmy, čistota prostoru, čekací doba, doba obsluhy, stav používaného zařízení a 

úroveň komunikace (reklama, internetové stránky, profil na sociálních sítích). (Burda, et.al, 

2011, s. 12) 

Mezi nejčastější techniky Mystery Shoppingu patří mystery pozorování, mystery 

návštěvy, mystery telefonické rozhovory, mystery návštěvy webových stránek a mystery e-

maily a faxy. V současné době provádí studie Mystery Shopping spousta agentur nabízejících 

profesionální služby v této oblasti. Firmy si tak mohou nechat provést tento výzkum přesně 

podle požadovaných kritérií, aby tak dosáhly požadovaných výstupů vhodných pro následné 

zlepšení stávajícího stavu. (Burda, et.al, 2011, s. 12) 

3.3.1 Zásady pro realizaci Mystery Shoppingu 

Důležitou vlastností Mystery Shoppingu je nevědomost pozorovaného subjektu o 

provádění fiktivního pozorování, čímž je zajištěna objektivnost této metody. Pokud by 

pozorovaný subjekt věděl o probíhající fiktivní návštěvě, mohl by s fiktivním kupujícím 

jednat neobvykle a zkreslit tak výsledky celého výzkumu. Výzkum metodou Mystery 

Shopping musí být v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. Pro 
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zachování této skutečnosti je nutné provést opatření mezi klientem a výzkumnou společností, 

čímž se zajistí ochrana osobních údajů a předejde se zneužití těchto údajů neoprávněnými 

subjekty. Mystery Shoppingové výzkumy nesmí být zneužity k podpoře prodeje a distribuci 

produktů nebo služeb vyvoláváním poptávky po těchto výrobcích a službách ze strany 

zákazníků. Rovněž tento typ výzkumu nesmí být použit k potrestání a jinému znevýhodnění 

zkoumaných subjektů při průběhu fiktivního nákupu. (Burda, et.al, 2011, s. 13-14) 

Studie Mystery Shopping lze rozdělit na dva rozdílné typy. První typ je zaměřen na 

výzkumné účely, je v něm dodržována anonymita sledovaných subjektů spolu s veškerými 

údaji o těchto subjektech. Veškerá získaná data jsou důvěrná a jiné použití než pro výzkumné 

účely je zakázáno. Tento typ studie je označován jako Mystery Shopping research. Druhý typ 

výzkumu není anonymní a osobní údaje spolu s výsledky získanými z Mystery Shoppingu 

mohou být použity pro jiné než výzkumné či vědecké účely (např. školení personálu, změna 

nabídky služeb). Tento typ studie je označován jako Mystery shopping project. Oba typy 

studií Mystery Shopping podléhají rozdílným právním úpravám a opatřením. Pro všechny 

studie Mystery Shopping je zakázáno, aby fiktivní zákazníci museli v rámci výzkumu 

provádět nelegální činnosti, anebo takové činnosti, které by je vystavily fyzickému riziku a 

ohrožení zdraví a bezpečnosti. Také je nutné zamezit nepříznivým důsledkům vyplývajících z 

Mystery Shoppingu na samotného fiktivního zákazníka. (Burda, et.al, 2011, s. 14-15) 

3.3.2 Obecné požadavky Mystery Shoppingu 

Při provádění výzkumu pomocí metody Mystery Shopping se výzkumníci musí řídit 

následujícími obecnými požadavky: 

1. Pokud je Mystery Shopping prováděn ve vlastní firmě klienta, tak je potřeba předem 

informovat personál, kterého se bude fiktivní návštěva týkat. Toto oznámení musí 

obsahovat informaci o období uskutečnění studie spolu s cílem a také informaci o 

možné identifikaci konkrétní osoby podle získaných údajů. Dále je nutné zdůraznit, 

zda budou pořizovány záznamy během fiktivní návštěvy (audio, video) a zda bude 

poskytnuta náhrada škody za případný ušlý zisk nebo ze ztráty času stráveného s 

fiktivním zákazníkem. (Burda, et.al, 2011, s. 15) 

2. Mystery Shopping ve firmě klienta musí být proveden transparentním způsobem, 

takže klient musí být předem seznámen s náklady a časovým rámcem pro provedení 

výzkumu a musí s těmito údaji souhlasit. (Burda, et.al, 2011, s. 15) 
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3. Pokud ke klientově organizaci mají přímý vztah různé další firmy, agenti a 

autorizovaní prodejci, musí být s těmito subjekty jednáno stejně jako s klientovou 

vlastní firmou. Pokud však mezi klientovou firmou a jinými subjekty neexistují přímé 

vztahy, je s takovými subjekty jednáno jako s konkurenty. (Burda, et.al, 2011, s. 15) 

4. Mystery shopping prováděný v konkurenčních firmách může být realizován pouze za 

předpokladu neznevýhodnění těchto firem, např. dlouhý čas fiktivní návštěvy by 

způsobil ztrátu zisku pozorované firmě. (Burda, et.al, 2011, s. 16) 

5. Pokud při fiktivní návštěvě nedochází k nákupu výrobků a služeb, ale pouze k 

rozhovoru a dotazování, měla by časová délka fiktivní návštěvy být racionální, aby 

nedocházelo ke zbytečnému plýtvání zdroji pozorovaného subjektu. (Burda, et.al, 

2011, s. 16) 

6. Pokud je součástí Mystery Shoppingu obdržení letáků, katalogů a jiným informačních 

materiálů pozorovaných subjektů, měla by být udržena na rozumném množství a 

zbytečně tak neplýtvat těmito materiály. (Burda, et.al, 2011, s. 16) 

7. Pokud je součástí Mystery Shoppingu rezervace nebo žádost o poskytnutí následné 

služby nebo činnosti, která po provedení fiktivní návštěvy již není nutná pro další 

výzkum, měla by být co nejdříve po skončení fiktivní návštěvy zrušena. (Burda, et.al, 

2011, s. 16) 

8. Při provádění výzkumu metodou Mystery shopping je nutné přijmout bezpečnostní 

opatření, které zabrání nepovolenému zpracování, ztrátě a zničení získaných dat a 

údajů. (Burda, et.al, 2011, s. 16) 

9. Všechny záznamy z provedených fiktivních návštěv nesmějí být uschovávány po dobu 

delší než je nezbytně nutné pro účely prováděného Mystery Shoppingu. Poskytnutí 

záznamů klientovi anebo jiné osobě je možné pouze se souhlasem zkoumaného 

subjektu a pouze pro odsouhlasené účely. (Burda, et.al, 2011, s. 16) 

3.3.3 Obecná metodologie Mystery Shoppingu 

Studie pomocí výzkumné metody Mystery Shopping musí být po důkladném 

plánování dostatečně připravené pro samotnou realizaci. Tímto lze zabránit zkreslení 

výsledku, zachování objektivity a minimalizovat ztráty plynoucí z narušení činností 

zkoumaných subjektů. Veškerá prezentovaná data ve výstupním hodnocení Mystery 

Shoppingu musejí být anonymní bez možnosti identifikovat konkrétní zaměstnance. V 

případě, že by tyto skutečnosti nebylo možné dodržet podle zásad mezinárodní asociace 
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ESOMAR a českého sdružení SIMAR, pak by nebylo možné provést výzkum metodou 

Mystery Shopping. (Burda, et.al, 2011, s. 17-18) 

Na začátku je realizována dohoda mezi klientem a výzkumnou agenturou, jejíž 

součástí je projednání klientova problému, průběh celkové spolupráce a průběžné kontroly a 

případně lze nastínit možné výsledky, kterých by bylo možné dosáhnout u klienta po 

úspěšném Mystery Shoppingu. Následně výzkumná agentura připraví vše potřebné pro 

realizaci Mystery Shoppingu. Vytvoří záznamové archy a vyškolí fiktivní návštěvníky. Poté 

proběhne realizace Mystery Shoppingu a na základě získaných údajů je provedena statistická 

analýza kvantitativního a kvalitativního zaměření. Následně je vyhotovena závěrečná správa, 

která přehledně a srozumitelně podává výsledky celého výzkumu spolu s návrhy a 

doporučeními. (Burda, et.al, 2011, s. 18) 

3.4 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je pro firmu v dnešní době velice důležitá. Zákazník si před 

koupením služby vytváří určité očekávání. Toto očekávání je vytvářeno různými faktory, 

mezi které patří např. materiální prostředí poskytovatele služby, kladné zkušenosti známých, 

minulé zkušenosti a známost poskytovatele. Takto vytvořené očekávání pak zákazník srovná 

s kvalitou služby, kterou skutečně obdržel. (Blecharz, 2011, s. 98) 

V reálné situaci mohou nastat tři situace. V první situaci je vnímaná kvalita vyšší 

oproti očekávané, takže zákazník je velice potěšen a je velice pravděpodobné, že využije 

služeb firmy opakovaně. Ve druhé situaci je vnímaná a očekávaná kvalita poskytnuté služby 

v rovnováze, takže zákazník touto službou uspokojil své potřeby, ale v budoucnu může využít 

služeb jiného poskytovatele. Poslední třetí situace nastane, pokud je vnímaná kvalita nižší 

oproti očekávané. Tento stav není ideální a firma s největší pravděpodobností o zákazníka 

přijde, pokud by poskytovala stále nekvalitní služby. (Nenadál, 2004, s. 63,65)  

Pro firmu jsou spokojení zákazníci velice důležití, protože jsou zdrojem opakovaných 

příjmů a WOM (word of mouth neboli ústní reklama). WOM lze vysvětlit tak, že spokojený 

zákazník sděluje svým známým a jiným lidem (potenciálním zákazníkům) svoji spokojenost 

se službou či produktem. Tito potenciální zákazníci pak při výběru poskytovatele služby s 

největší pravděpodobností upřednostní poskytovatele služeb s dobrou a rozšířenou ústní 

reklamou. WOM patří mezi nejdůvěryhodnější formy reklamy, protože jeho šíření je 

bezplatné a spokojený zákazník tím nic nezískává. Pro firmy je WOM také výhodné, protože 

je nic nestojí  rychle se mezi lidmi šíří. (Burda, et.al, 2011, s. 19)  
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4 Metodika výzkumu trhu 

V této kapitole bude popsána metodika výzkumu použitá v této bakalářské práci. 

Metodika výzkumu je důležitá část celého výzkumu a nedůslednost se zde nevyplácí. V této 

části je důležité správně provést kroky přípravné etapy, čímž zvýšíme nejen úspěšnost 

realizace výzkumu, ale také především správnost získaných dat důležitých pro správná 

doporučení a řešení daného problému. (Kozel, et.al, 2011, s. 74) 

Nejdříve je rozebrána definice problémů, účelu, cíle výzkumu a vymezení obsahu 

výzkumu. Následuje orientační analýza situace s pilotáží. Dále je popsán plán výzkumného 

projektu, který zahrnuje typy údajů, způsob sběru dat, použitou techniku sběru dat, organizaci 

a analýzu dat, časový rozvrh a úkoly, použité kontrolní mechanismy, rozpočet výzkumu a 

průběh předvýzkumu. 

4.1 Definování problému 

Definování problému je důležitý krok výzkumu, na kterém je postaven celý další 

proces. Tento může zabrat poměrně hodně času, třeba i více jak 50 % celkové doby na 

výzkum. Správným definováním problému, cíle a hypotéz lze zajistit plynulý průběh celého 

výzkumu a vyhnout se různým přehlédnutým obtížím v pokročilejších částech výzkumu, což 

by mohlo mít za následek dodatečné náklady. (Kozel, et.al, 2011, s. 74) 

I přes velkou rozšířenost fitness center v současné době není dostupný ucelený seznam 

s přehledem nabízených služeb v jednotlivých fitness centrech. Informace, které fitness centra 

uvádějí na svých internetových stránkách a profilech sociálních sítí nemusí být aktuální a 

pravdivé. Některé důležité informace mohou navíc chybět. Kvantita a kvalita jednotlivých 

fitness center se může značně odlišovat, aniž by tomu odpovídala cena. Výzkumný problém 

byl tedy definován jako nedostatečný přehled o fitness centrech ve městě Ostravě. 

4.2 Definování účelu 

Účel výzkumu nám dává odpověď na otázku, proč výzkum provádět. Správně 

definovaný účel výzkumu nám může odkrýt skutečný problém, anebo naopak vyvrátit 

existenci problému. Může se také stát, že odkrytý problém je součástí komplexnějšího 

problému, takže by nám vyřešení současného problému nepřineslo žádané výsledky nutné pro 

návrhy a doporučení. Účelem výzkumu můžeme rovněž poukázat na existující mezery na 

trhu, které nám provedeným výzkumem napoví jak tyto příležitosti využít. (Kozel, et.al, 2011, 

s. 74) 
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Účelem výzkumu v této bakalářské práci bylo sestavit přehledné hodnocení 

jednotlivých fitness center, podle kterého by se mohli efektivně, rychle a kvalitně orientovat 

potenciální zákazníci, kteří by chtěli využít služby ve fitness centru. 

4.3 Definování cíle 

Výzkumný cíl nám říká, co po provedeném výzkumu získáme. Definovaný cíl by měl 

být logický a realizovatelný, může se lišit v závislosti na zadání, přístupu a situaci. Počet cílů 

by měl být dostatečný, aby nebyla přehlédnuta žádná důležitá alternativa. Ani velké množství 

cílů však není optimální, jelikož pak může zbytečně docházet k plýtvání zdrojů pro výzkum. 

Hlavní cíl pak představuje nejdůležitější faktor a určuje další směr celého výzkumu. (Kozel, 

et.al, 2011, s. 75) 

Cílem výzkumu v této bakalářské práci bylo pomocí analýzy konkurence metodou 

Mystery Shopping vytvořit přehledné hodnocení vybraných fitness center podle kategorií 

marketingového mixu služeb a ke každému fitness centru v případě potřeby navrhnout 

opatření pro zlepšení. 

4.4 Obsah výzkumu 

Obsah výzkumu nám dává odpověď na to, co budeme v samotném výzkumu zkoumat. 

K jeho vymezení nepřímo přispěje správná definice výzkumných cílů, které nám vymezí 

hranice samotného výzkumu. Obsahem tak může být určitá znalost, spokojenost, návštěvnost, 

a jiné. (Kozel, et.al, 2011, s. 76) 

Obsahem výzkumu bylo vybrat fitness centra z města Ostravy a pomocí metody 

Mystery Shopping analyzovat jejich nabídku poskytovaných služeb a ceny za tyto služby. 

Dále byly fitness centra srovnávány podle dostupnosti, vzhledu a kvality vybavení. 

4.5 Orientační analýza situace a pilotáž 

Orientační analýza situace slouží k získání dostupných dat, které by mohly mít vliv na 

samotný výzkum. Těmito daty totiž můžeme potvrdit definovaný problém, můžeme opravit 

zjištěné nedostatky, můžeme vyvrátit existenci problému a ve vzácných případech můžeme 

problém vyřešit. Hlavním zdrojem jsou sekundární informace. V této fázi rovněž provádíme 

pilotáž, pomocí které sbíráme informace přímo od subjektů, které hodláme později zkoumat 

ve výzkumu. (Kozel, et.al, 2011, s. 83) 
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Nejdříve byl proveden sekundární výzkum, ve kterém byly zjišťovány a vyhledávány 

informace o jednotlivých fitness centrech. Rovněž byla zohledněna provedená charakteristika 

trhu fitness center z pohledu makro a mikro prostředí. Následně byla provedena pilotáž ve 

fitness centru Twister pro zjištění existence a smysluplnosti požadovaných informací, které 

měly být v samotném výzkumu zjišťovány. Zjištěné informace z provedené charakteristiky 

trhu a orientační analýza potvrdily definovaný problém v podobě nedostupných a neúplných 

informací o jednotlivých fitness centrech, takže bylo možné pokračovat ve výzkumu. 

4.6 Plán výzkumného projektu 

Plán výzkumu je poslední krok před samotnou realizací. Zadavatel zde může vidět 

konkrétní přínos a po souhlasu se tímto plánem musíme řídit, jelikož plán výzkumu nám 

určuje účel, rozsah a průběh výzkumu. Plán by měl obsahovat typy shromažďovaných dat, 

způsob jejich sběru, metody jejich analýzy, časový rozvrh a úkoly pro jednotlivé pracovníky, 

kontrolní mechanismy a rozpočet výzkumu. (Kozel, et.al, 2011, s. 86-87) 

Typy dat 

Nejprve byla shromažďována sekundární data pomocí orientační analýzy. Tyto data 

byly použity pro zorientování se ve zkoumané problematice a pro korekci výzkumného 

problému a cíle výzkumu. Byly rovněž východiskem pro sestavení záznamového archu 

použitého v samotném výzkumu. Ve výzkumu byla shromažďována kvalitativní primární data 

pomocí metody Mystery Shopping. 

Způsob sběru dat 

Metody pro sběr dat použité v samotném výzkumu byly pozorování a dotazování 

pomocí Mystery Shoppingu. Technika sběru dat byla osobní dotazování a pozorování. Při 

sběru dat byl použit záznamový arch (viz příloha č. 2) jako nástroj pro zaznamenání 

získaných dat. 

Organizace sběru dat 

Realizace primárního sběru dat pomocí metody mystery shopping proběhla v měsících 

únor až březen v roce 2013 na území města Ostravy. Pozorovatelem byl autor této práce. 

Základní soubor tvořila veškerá fitness centra v Ostravě. Pro výzkum bylo vybráno 8 fitness 

center, viz příloha č. 1. Jednotlivá fitness centra byla navštěvována přibližně ve stejnou dobu, 

aby byly zjištěné výsledky srovnatelné. 
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Analýza dat 

Analýza dat byla realizována v programu Microsoft Excel pomocí matematických a 

statistických ukazatelů: počet, průměr, modus a medián. V poslední části analýzy byla 

provedena korelace mezi vybranými kategoriemi a cenou jednorázového vstupu, pomocí které 

bylo možno zjistit, zda existuje mezi vybranými kategoriemi a cenou významnější závislost. 

Vzorec pro výpočet koeficientu korelace je následující (Wikipedie, 2006b): 

𝜌𝑋𝑌 =
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=

𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)

√𝐸(𝑋2) − 𝐸2(𝑋)√𝐸(𝑌2) − 𝐸2(𝑌)
 

Výstupy z provedené analýzy byly zpracovány v absolutním a relativním vyjádření 

pomocí grafů a tabulek. Celá práce byla vyhotovena v programu Microsoft Word a dodána ve 

formátu PDF.  

Časový rozvrh a úkoly 

V tabulce níže jsou uvedeny v řádcích jednotlivé dílčí aktivity a ve sloupcích časový 

rozsah těchto aktivit. 

Tabulka 4-1: Časový rozvrh jednotlivých činností prováděného výzkumu 

Činnost/měsíce Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice zadání X       

Orientační analýza  X      

Plán výzkumu  X X     

Předvýzkum   X     

Sběr dat    X X   

Zpracování dat     X X  

Analýza dat      X  

Návrhy a doporučení      X X 

Kontrolní mechanismy 

V průběhu přípravy byla zkontrolována správnost zadání a vymezení výzkumu pomocí 

orientační analýzy a pilotáže, dále byla zkontrolována navržená metodika a nástroje sběru dat 

pomocí předvýzkumu a po uskutečnění sběru dat zkontrolována vhodnost dat pomocí 

kontroly úplnosti a logické kontroly. 

Rozpočet výzkumu 

V tabulce 4-2 je uveden rozpočet výzkumu. V rozpočtu jsou uvedeny náklady spojené 

s kontrolní návštěvou v každém fitness centru a jejich celkové součty. Pro úplnost byly také 

započítány náklady na dopravu pomocí MHD.  
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Tabulka 4-2: Rozpočet výzkumu 

Položka/fitness 
centrum 

TW
IS

TE
R

 

SW
IT

C
H

IN
G

 

ES
O

 

TO
P

 F
IT

N
ES

S 

FO
N

TÁ
N

A
 

V
O

D
N

Í S
V

ĚT
 

A
SS

EN
 

Q
U

A
TR

O
 

Celkové 
náklady za 1 

položku 

Jednorázový vstup 59 Kč 60 Kč 65 Kč 195 Kč 75 Kč 120 Kč 80 Kč 90 Kč 744 Kč 

Doprava 
  

32 Kč 
 

32 Kč 
 

32 Kč 32 Kč 128 Kč 

Náklady na jednotlivá 
fitness centra 

59 Kč 60 Kč 97 Kč 195 Kč 107 Kč 120 Kč 112 Kč 122 Kč 
 

Náklady celkem 
 

872 Kč 

4.7 Předvýzkum 

Předvýzkum by měl být na rozdíl od pilotáže proveden v každém výzkumu, protože 

testuje způsob sběru dat a nástrojů, které plánujeme k tomuto sběru použít. Při předvýzkumu 

se tak zaměřujeme na logičnost, úplnost, srozumitelnost a časovou náročnost použitých 

nástrojů. Zkušební respondenti odpovídají svým složením a vlastnostmi respondentům, které 

hodláme oslovit v rámci výzkumu. Případné nejasnosti zjištěné předvýzkumem lze ještě 

opravit a vyhnout se tak zkreslení výsledků výzkumu. Po úspěšném předvýzkumu se může 

přistoupit k realizaci výzkumu. (Kozel, et.al, 2011, s. 92-93) 

Pro předvýzkum bylo vybráno fitness centrum, které bylo součástí primárního 

výzkumu analýzy konkurence uskutečněného pomocí metody Mystery Shopping. Byla 

kontrolována úplnost a smysluplnost záznamového archu tak, aby zaznamenaná data byla 

použitelná pro účely tohoto výzkumu a pomohly vyřešit výzkumný problém. 
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5 Analýza konkurence 

V této kapitole je popsána analýza dat získaných metodou Mystery Shopping. 

Nejdříve je uveden celkový přehled výsledků Mystery Shoppingu analyzovaných fitness 

center podle pořadí získaných z celkových výsledků. Následuje analýza jednotlivých kategorií 

mezi zkoumanými fitness centry podle toho, jak byly zkoumané kategorie použity ve 

formuláři (viz příloha č. 2) pro sběr dat a také jsou použity výsledky ukazatelů z tabulek 

v přílohách 4 a 5. Nakonec je rozebrána analýza jednotlivých fitness center opět podle 

použitého formuláře a podle tabulek v přílohách 4 a 5. 

5.1 Celkový přehled výsledků Mystery Shoppingu 

V první části analýzy je uveden celkový přehled výsledků Mystery Shoppingu 

analyzovaných fitness center podle celkových dosažených bodů v procentech. Každé ze 

zkoumaných fitness center mohlo obdržet maximálně 245 bodů v sedmi kategoriích 

sestávajících z několika kritérií hodnocených na škále jedna až pět bodů. Jedna znamená 

nejmenší hodnocení a pět naopak nejlepší hodnocení, takže nejlepších výsledků dosáhly 

fitness centra, jejichž počty bodů jsou nejvyšší. Pokud se některé kritérium nedalo ohodnotit 

(např. nebylo ve fitness centru dostupné), bylo označeno jako N/A. 

 

Obrázek 5-1: Celkový přehled výsledků všech zkoumaných fitness center 

Na prvním místě skončilo fitness centrum Top Fitness, které celkem získalo 217 bodů, 

což odpovídá 88,57 procentům. Následovalo fitness centrum Switching s 209 body – 85,31 %. 
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Pouze od 2 body méně získalo fitness centrum Fontána na třetím místě s 84,49 %. Fitness 

centrum Assen na čtvrtém místě obdrželo 205 bodů – 83,67 %. Fitness centra Twister a 

Quatro se umístily na pátém a šestém místě, přičemž jejich hodnocení se liší o jeden bod. 

Twister obdržel 201 bodů a Quatro rovných 200 bodů. Na předposledním místě skončilo 

fitness centrum Vodní svět se 79,18 % - 194 bodů. Poslední místo pak patřilo fitness centru 

Eso, které získalo celkem 183 bodů, což odpovídá 74,69 %. 

 Všechna fitness centra analyzována v této práci byla nejčastěji hodnocena známkou 5, 

což lze zjistit z ukazatele modus. Hodnoty mediánu, který vyjadřuje střední hodnotu 

seřazeného souboru hodnot, u všech fitness center vyšly 5 a průměrné známky se pohybovaly 

v intervalu 4 až 5. Vysoké hodnoty těchto ukazatelů svědčí o dobré úrovni a kvalitě všech 

zkoumaných fitness center. 

5.2 Srovnání analyzovaných fitness center 

Vzájemné srovnání analyzovaných fitness center bylo rozčleněno podle jednotlivých 

zkoumaných kategorií ve formuláři Mystery Shoppingu, který je možno nalézt v příloze 2.  

5.2.1 Srovnání fitness center podle kategorie materiální prostředí 

 

Obrázek 5-2: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie materiální prostředí 

Materiální prostředí ve všech fitness centrech obdrželo celkové hodnocení v intervalu 

90-100 %, což svědčí o dobré úrovni prostředí ve zkoumaných fitness centrech. V této 

kategorii bylo možné získat 70 bodů, které získalo fitness centrum Top Fitness, u kterého 
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nebyl v rámci této kategorie zjištěn žádný nedostatek. Fitness centrum Switching získalo 

hodnocení 98,57 %, protože skříňky v šatnách byly nekvalitní. Třetí a čtvrté místo získaly 

fitness centra Vodní svět a Fontána s hodnocením 95,71 %. V obou fitness centrech byl 

zjištěn nedostatek prostoru při cvičení a ve Fontáně bylo nalezeno několik opotřebovaných 

přístrojů a činek. Quatro a Eso získalo shodné hodnocení 94,29 %. V Quatru byly zjištěny 

drobné nedostatky v čistotě šaten, funkčností skříněk, přehledností v prostoru cvičení a 

v opotřebení vybavení. V Esu byly zaznamenány nedostatky v opotřebeném vybavení, 

nedostatku prostoru pro cvičení na některých přístrojích a také byly zaznamenány drobné 

nedostatky ohledně ovzduší a teploty v šatně. Assen na předposledním místě obdržel 

hodnocení 91,43 % kvůli špatnému ovzduší v šatně, nestabilním skříňkám, menší přehlednosti 

v uspořádání cvičebního náčiní a jeho drobné opotřebení. Na posledním místě skončilo fitness 

centrum Twister s hodnocením 90 %, které získalo 63 bodů ze 70 kvůli nelogickému 

uspořádání vybavení, jeho opotřebování a menším nedostatkům s čistotou v šatně. 

5.2.2 Srovnání fitness center podle kategorie služby 

 

Obrázek 5-3: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie služby 

V kategorii služby mohlo každé fitness centrum získat maximálně 25 bodů. Nejlepší 

služby poskytuje fitness centrum Top Fitness, které s hodnocením 100 % získalo 25 bodů 

z 25. Toto fitness centrum má bohatou nabídku na baru, nabízí k vypůjčení velké množství 

cvičebních pomůcek a také poskytuje možnost využít solárium. Také zde probíhají různé 

skupinové fitness sporty vedené instruktory a v případě potřeby může klient využít služeb 
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osobního trenéra. Assen dostal nižší hodnocení 92 % kvůli menší nabídce vypůjčitelných 

pomůcek a chudší nabídce na baru. Quatro na třetím místě má hodnocení 76 %, jelikož 

v tomto fitness centru není k dispozici solárium a nabídka skupinových cvičení je malá. 

Twister dosáhl hodnocení 68 %, kvůli absenci skupinových cvičení a malé nabídky pomůcek 

k cvičení k zapůjčení. Fontána získala stejně jako Eso hodnocení 64 %. Ve Fontáně není 

k dispozici solárium a vedené lekce jsou pouze pro malou skupinu lidí. Eso nenabízí 

skupinové lekce a nabídka zboží na baru byla malá. Fitness centra Vodní svět a Switching 

obdržely hodnocení 44 %, jelikož se v nich nenachází solárium a neprobíhají v nich 

skupinové vedené lekce.  

5.2.3 Srovnání fitness center podle kategorie personál 

 

Obrázek 5-4: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie personál 

Kategorie personál mohla být ohodnocena maximálně 35 body. Nejlépe hodnocený 

personál se nachází ve fitness centrech Vodní svět a Fontána s hodnocením 85,71 %. V těchto 

fitness centrech personál příjemně vystupoval, byl ochotný a dokázal vhodně poradit. Nižší 

hodnocení, 80 %, obdržely fitness centra Quatro a Switching. Quatro kvůli strohému 

pozdravu a rozloučení, Switching pouze kvůli rozloučení, které ovšem bylo strohé. Top 

Fitness obdrželo hodnocení 77,14 % kvůli slabšímu rozloučení a nutnosti čekání na personál 

při příchodu. Na personál bylo nutné čekat také v Esu, ale kvůli strohému pozdravu a 

rozloučení obdrželo toto fitness centrum v této kategorii hodnocení 74,29 %. Ve fitness centru 

Assen získal personál hodnocení 68,57 %, jelikož přivítání i rozloučení bylo strohé, ochota při 
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dotazu k ukázání použití posilovacího stroje byla minimální a v porovnání s ostatními fitness 

centry bylo celkové chování personálu nepříjemné a nevstřícné. Ve fitness centru Twister 

nebyl obsluhující personál příliš ochotný při dotazu k ukázání správného použití posilovacího 

stroje. Navíc přivítání i rozloučení bylo strohé a celkové vystupování personálu nebylo příliš 

vstřícné, proto bylo konečné hodnocení ve výši 62,86 %. Kromě uvedených nedostatků bylo 

hodnocení všech fitness center nižší, protože personál nezval při rozloučení k další návštěvě.    

5.2.4 Srovnání fitness center podle kategorie místo 

 

Obrázek 5-5: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie umístění 

Co se týče umístění fitness center, maximální možný počet bodů za tuto kategorii bylo 

35. Nejlépe dopadlo fitness centrum Top Fitness s hodnocením 94,29 %, které nabízí dlouhou 

provozní dobu, je na poměrně dobře dostupném místě s dobrou vzdáleností od MHD a 

možností parkování na přilehlém parkovišti. Fitness centrum Switching získalo hodnocení 

91,43 % kvůli menším nedostatkům a komplikacím ohledně přístupu, parkování a vzhledu 

okolí. Fitness centrum Twister obdrželo hodnocení 88,57 % hlavně kvůli nepěkné opuštěné 

budově nacházející se v těsné blízkosti tohoto fitness centra, trochu omezené provozní době o 

víkendech a horší přístupnosti. Fitness centra Quatro, Assen a Eso obdržely shodné hodnocení 

85,71 %. Quatro se nachází v nehezké budově, možnost parkování je omezená a vzdálenost 

k zastávce MHD je více jak 5 minut. Assen je poměrně vzdálen od zastávky MHD a nenabízí 

možnost parkování. Eso má poněkud komplikovanou přístupnost a omezenou provozní dobu, 

která je v pracovní dny s přestávkou a o víkendech je značně zkrácená. Fitness centrum Vodní 
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svět obdrželo hodnocení 82,86 %, protože je hodně vzdálené od zastávky MHD a neposkytuje 

dostatek místa k parkování. Na posledním místě je fitness centrum Fontána s hodnocením 

77,14 %, které je způsobeno především neoznačenou komplikovanou přístupovou cestou a 

vzdálenějšímu parkovišti a zastávce MHD. 

5.2.5 Srovnání fitness center podle kategorie ceny 

 

Obrázek 5-6: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie ceny 

V kategorii ceny byl maximální počet bodů k dosažení 20. Nejlepší hodnocení v této 

kategorii obdrželo fitness centrum Eso, které získalo všech 20 bodů. V Esu je rozsáhlá cenová 

nabídka a na každou cenu lze získat studentskou slevu. Ceny v tomto fitness centru jsou 

adekvátní kvalitě poskytnuté služby a prostředí. Na druhém a třetím místě skončily fitness 

centra Assen a Fontána s hodnocením 85 %. Assen nenabízí u všech cen studentské slevy a 

kvalita služby vůči ceně byla ohodnocena nižší známkou kvůli malé ochotě obsluhujícího 

personálu. Ve Fontáně bylo nižší hodnocení způsobeno malým rozsahem studentských slev a 

horší kvalitě prostředí v určitých částech fitness centra vůči ceně. Na čtvrtém a pátém místě se 

umístily fitness centra Switching a Twister s hodnocením 80 %. Ve fitness centru Switching 

byly trochu vyšší ceny a studentské slevy byly v malém rozsahu. V Twisteru byl rovněž malý 

rozsah studentských slev a ceny zde neodpovídaly vzhledu a stavu materiálního prostředí. Na 

šestém a sedmém místě se umístily fitness centra Quatro a Top Fitness s hodnocením 70 %. 

Quatro nabízí studentské slevy pouze na jednorázový vstup pro studenty do 19 let a celkově 

zde jsou vyšší ceny. Top Fitness má vyšší ceny a nenabízí žádné studentské slevy. Poslední 
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fitness centrum s hodnocením 55 % je Vodní svět. Toto fitness centrum má vysoké ceny, 

nenabízí žádné studentské slevy a vysoké ceny neodpovídají velikosti a vybavenosti prostředí 

fitness centra. Tabulka s cenami jednotlivých fitness center se nachází v příloze č. 3. 

5.2.6 Srovnání fitness center podle kategorie komunikace 

 

Obrázek 5-7: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie komunikace 

V kategorii komunikace mohlo fitness centrum maximálně obdržet 50 bodů. Nejlepší 

úroveň komunikace má fitness centrum Switching s hodnocením 86 %. Nemá sice profil na 

sociální síti, ale stránky obsahují veškeré potřebné informace v přehledné a kvalitní formě. Na 

druhém místě skončilo fitness centrum Twister s hodnocením 84 %. Toto fitness centrum má 

profil na Facebooku a přehledné stránky v moderním designu obsahující veškeré potřebné 

informace, avšak bez informací o fitness. Během výzkumu mělo toto fitness centrum reklamu 

v rádiu Helax. Na třetím a čtvrtém místě skončily fitness centra Assen a Fontána 

s hodnocením 80 %. Obě fitness centra mají internetové stránky a profil na Facebooku, ale na 

stránkách mají horší pravidelné aktualizace a málo informací o fitness. Top Fitness 

s hodnocením 76 % získalo páté místo kvůli méně přehledným stránkám s pár odchylkami 

v prezentovaném videu, které neodpovídá současnému rozvržení prostor fitness centra, a 

v informacích o cenách. Dále bylo hodnocení sníženo kvůli aktualitám z fitness centra, které 

jsou uvedeny zčásti na stránkách a z části na profilu sociální síti. Fitness centrum Vodní svět 

obdrželo hodnocení 72 %, protože na svých stránkách nemá žádné informace o fitness a 

aktuální dění z fitness centra je součástí společného profilu celého střediska Sareza na 
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Facebooku, takže je trochu nepřehledné. Na předposledním místě skončilo fitness centrum 

Quatro s hodnocením 70 % kvůli zastaralému designu stránek, absenci informací na 

Facebookovém profilu a absenci informací o fitness. Na posledním místě skončilo fitness 

centrum Eso s hodnocením 34 % způsobeným zastaralým designem internetových stránek, 

které navíc neobsahují důležité informace. Ani profil na Facebooku neposkytuje aktuální 

informace o provozní době, aktualitách a cenách.  

5.2.7 Srovnání fitness center podle kategorie procesy 

 

Obrázek 5-8: Vzájemné srovnání fitness center v rámci kategorie procesy 

Ve fitness centrech Vodní svět, Fontána, Top Fitness, Switching a Twister nebylo 

nutné ani jednou čekat na uvolnění stroje a návštěva z celkového pohledu proběhla bez 

problémů, proto tyto fitness centra získaly hodnocení 100 %. Ve fitness centrech Quatro a Eso 

bylo nutné několikrát čekat na uvolnění cvičebního nářadí, ale celková čekací doba nebyla 

dlouhá, takže neměla vliv na celkový dojem při kontrolní návštěvě, takže konečné hodnocení 

vyšlo 80 %. Fitness centrum Assen obdrželo hodnocení 70 % kvůli četnějším čekacím dobám 

na uvolnění cvičebního nářadí a špatné orientaci při kontrolní návštěvě. 

Nejvíce návštěvníků bylo 15 ve fitness centru Top Fitness a nejméně návštěvníků bylo 

zaznamenáno ve fitness centrech Switching a Vodní svět, ve kterých se v době návštěvy 

nacházeli 4 návštěvníci. (počty návštěvníků v dalších fitness centrech je možné shlédnout 

v sesbíraných datech v příloze č. 2). Počty návštěvníků ve všech fitness centrech odpovídaly 

jejich velikosti a počtu posilovacích strojů, což mělo kladný vliv na celkový plynulý průběh 
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kontrolní návštěvy. Průměrný počet návštěvníků na každé fitness centrum vychází na 9 

návštěvníků. 

5.3 Analýza jednotlivých fitness center 

Analýza jednotlivých fitness center byla provedena podle struktury formuláře 

použitého při sběru dat, stejně jako v podkapitole 5.2. U každého fitness centra je rozdělena 

do jednotlivých zkoumaných kategorií: místo, personál, služby, materiální prostředí, procesy, 

cena a komunikace. 

5.3.1 Fitness centrum Twister 

Fitness centrum Twister se nachází na sídlišti Ostrava – Fifejdy v ulici Ahepjukova 12 

nedaleko obchodního domu Futurum Ostrava. Rozloha cvičebního prostoru je okolo 600 m2 a 

skýtá zhruba 80 míst k cvičení. Fitness centrum je vybaveno posilovacími stroji značky KWK 

a kardio stroji Panatta Sport©. (Twister Fitness, 2013) 

 

Obrázek 5-9: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Twister 

Místo 

Provozní doba v tomto fitness centru je v pracovní dny od 7:00 do 22:00 hodin, v 

sobotu od 11:00 do 19:00 hodin a v neděli od 15:00 do 21:00 hodin. Doprava na místo byla 

bezproblémová, ze zastávky MHD cesta trvala necelé dvě minuty. Přímo před budovou 

fitness centra se nachází parkoviště, které však v době průzkumu poskytovalo pouze několik 

volných míst. Budova fitness centra je označena velkým nápisem a logem viditelným z velké 



49 

 

vzdálenosti. Vchod je však umístěn v zadní části budovy vedle vjezdu do pneuservisu a 

vykládací plochy přilehlé pošty, což trochu komplikuje přístupnost. I přes to je však samotný 

vchod do fitness centra možno jednoduše nalézt díky jeho dobrému označení logem a 

nápisem. Fitness centrum se nachází na sídlišti Ostrava – Fifejdy, takže jeho okolí je převážně 

tvořeno panelovými domy. Hodnocení zde bylo sníženo kvůli opuštěné budově nacházející se 

na pravé straně od fitness centra, která kazila kladný dojem. V kategorii místo dosáhlo fitness 

centrum Twister hodnocení 88,57 %, což odpovídá zisku 31 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem, který obsluhoval u baru a 

byl ihned k dispozici. Přivítání bylo strohé, po zaplacení následovalo zapůjčení klíče od šatní 

skříňky spolu s poskytnutím základních informací o poloze šatny a jednotlivých zón pro 

cvičení. Personál byl vhodně oblečen v barvách fitness centra a navíc na tomto oblečení měl 

logo a název fitness centra. Při dotazu na ukázání použití stroje nebyl personál příliš ochoten 

poradit a ukázat jak správně tento stroj používat. Rozloučení bylo krátké a bez dalšího 

pozvání k návštěvě. Personál získal 22 bodů z 35, takže hodnocení bylo 62,86 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla velice bohatá včetně uvedených a dobře čitelných cen. Jednalo 

se především o značku Nutrend. Nabídka byla dále tvořena nápoji v chladicím boxu a byla 

zde možnost koupit si oblečení pro cvičení. Nabídka pomůcek k zapůjčení byla malá, 

sestávala pouze z opasku a přídavných závaží na suchý zip, které se daly připnout na zápěstí 

anebo na nohy a sloužily k ztížení cvičení. Ve fitness centru Twister je možno využít 

solárium. Skupinové cvičení se již v tomto fitness centru neprovozuje, ale je možné využít 

služeb trenérů, kteří proberou zákazníkovy potřeby a přání a podle zjištěných informací 

sestaví vhodný jídelníček a tréninkový plán. Úroveň poskytovaných služeb v tomto fitness 

centru byla ohodnocena na 68 %, což odpovídá zisku 17 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně teploty a ovzduší ve fitness centru nebyl zaznamenán žádný problém. V šatně 

se však nacházely drobné nečistoty na stěnách a blikala zářivka ve světle, takže bylo uděleno 

nižší hodnocení o jeden stupeň. V místě cvičení však bylo čisto a osvětlení bylo z větší části 

tvořeno denním světlem. Skříňky v šatně byly v pořádku, šly snadno zamknout, poskytovaly 

dostatek prostoru a byly stabilní. První dojem byl oceněn známkou 5, protože prostory byly 

bohatě vybaveny a atmosféru podporovaly pěkné malby s fitness tématikou na stěnách. 
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Fitness centrum je vybaveno moderními kardio stroji spolu s posilovacími stroji a činkami. 

Každý typ přístroje byl dostupný ve dvou kusech až na pár výjimek. Kardio stroje byly ve 

velice dobrém stavu, ale kvalita činek a posilovacích strojů byla na horší úrovni, takže byla 

udělena známka 3. Posilovací stroje měly opotřebené opěrky, některé vrzaly a drhly. 

Jednoruční činky byly uvolněné a některé velké osy byly rezavé. Uspořádání vybavení nebylo 

příliš logické, rozdělení cvičebních zón do několika místností neodpovídalo jednotlivým 

partiím ani zaměření jednotlivých zařízení, takže orientace byla značně ztížená, proto byla 

udělena známka 3. I když na fotkách vypadá interiér fitness centra prostorně, na několika 

místech byl nedostatek místa pro cvičení. Celkové provedení interiéru bylo v modré a bílé 

barvě se šedou gumovou podlahou, na stěnách se nacházely malby s fitness tématikou a 

nabídkové letáky pouze od fitness centra Twister. Materiální prostředí dosáhlo celkového 

hodnocení 90 %, což odpovídá zisku 63 bodů ze 70. 

Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházelo 8 

lidí a tento počet se nijak významně neměnil za celou dobu prováděné návštěvy. Dostupnost 

nářadí byla bezproblémová, ani jednou nebylo třeba čekat. Celkový průběh návštěvy byl 

bezproblémový a celkové hodnocení procesů vyšlo 100 %, což odpovídá zisku 10 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Twister jsou srovnatelné s konkurencí, jednorázové vstupné je 

na úrovni průměrné ceny a v případě jednorázového vstupného se studentskou slevou je toto 

fitness centrum nejlevnější (viz tabulka v příloze. Tato studentská sleva však platí pouze do 

14:00 hodin a jiné slevy pro studenty fitness centrum nenabízí, proto zde byla udělena známka 

2. Všechny časové permanentky jsou cenově na druhém místě v rámci fitness center, které 

tyto permanentky poskytují a bodové permanentky se také cenově podobají konkurenci. Ceny 

v tomto fitness centru jsou adekvátní poskytnuté kvalitě služby, ale při pohledu na 

adekvátnost cen vůči prostředí byla udělena známka 4. V kategorii ceny obdrželo fitness 

centrum Twister hodnocení 80 %, což odpovídá zisku 16 bodů z 20.    

Komunikace 

Fitness centrum Twister má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. 

Internetové stránky jsou ve velmi pěkném a moderním designu. Menu na těchto stránkách je 

jednoduché a přehledné, odkazuje přímo na informace, které byly zjišťovány při sběru dat. 

Informace nacházející se na stránkách jsou: provozní doba, fotografie z fitness centra, ceník 
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služeb, kontakty a informace o důležitých událostech ve fitness centru. Na stránkách se však 

nenacházejí žádné informace o fitness. Během výzkumu mělo fitness centrum reklamu v rádiu 

Helax. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness centru vyšlo 84 %, což 

odpovídá zisku 42 bodů z 50. 

5.3.2 Fitness centrum Switching 

Fitness centrum Switching se nachází v prostorách Domu kultury města Ostravy na 

ulici 28. října. Vybavení je tvořeno moderními cvičebními přístroji od firmy Teca. Fitness 

centrum Switching je první v České republice, které nabízí zákazníkům koncept cvičení 

Switching© snažící se napodobit každodenní pohyby lidského těla s cílem efektivního rozvoje 

v krátkém časovém úseku. (Switching, 2012) 

 

Obrázek 5-10: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Switching 

Místo  

Provozní doba ve fitness centru Switching je v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hodin, v 

sobotu od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli od 9:00 do 20:00 hodin. Doprava na místo byla 

bezproblémová, zastávka MHD se nachází přímo před budovou Domu kultury. Parkoviště je 

umístěno vedle zastávky a v době průzkumu zde byl dostatek místa pro zaparkování. 

Přístupnost byla taktéž v pořádku, po vstupu do hlavního sálu Domu kultury byla cesta do 

fitness centra označena pomocí značek se šipkami umístěných na stěnách. Vstup do fitness 

centra se nacházel na konci dlouhé chodby a již z dálky jej bylo možno rozeznat díky 

velkému nápisu s logem. Okolí fitness centra je hezké, protože v těsné blízkosti se nachází 
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park a příjemnou atmosféru dotváří prostředí kulturního domu. V kategorii místo dosáhlo 

fitness centrum Switching hodnocení 91,43 %, což odpovídá zisku 32 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem, který obsluhoval u baru a 

byl ihned k dispozici. Přivítání bylo vstřícné s úsměvem, po zaplacení následovalo zapůjčení 

klíče od šatní skříňky a personál provedl osobně ukázku prostor fitness centra a šatny. 

Personál měl na oblečení logo fitness centra s nápisem a jeho oblečení bylo vhodné a čisté. 

Obsluhující personál zároveň zastával funkci trenéra, takže v případě potřeby byl ochoten 

poradit s čímkoliv ohledně cvičení. Této možnosti bylo využito k ukázce použití strojů 

switching. S chováním a vystupováním personálu nebyl žádný problém, ale rozloučení při 

opouštění fitness centra bylo strohé a bez dalšího pozvání k návštěvě. Personál získal 28 bodů 

z 35, takže hodnocení bylo 80 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla přiměřená, sestávala ze základních doplňků stravy a nápojů, ale 

ceny nebyly čitelné. Nabídka pomůcek k zapůjčení byla malá, sestávala pouze z 

boxerských rukavic, opasku a švihadel, proto byla udělena známka 3 za tuto službu. V tomto 

fitness centru neprobíhají žádné skupinově vedené lekce a nenachází se zde solárium. Je však 

možno využít služeb trenéra. Úroveň poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla 

ohodnocena na 44 %, což odpovídá zisku 11 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty nebyl zaznamenán žádný nedostatek, vše 

bylo v pořádku. Skříňky v šatně byly dřevěné a po zamknutí měly dvířka velkou pohyblivost, 

což nepůsobilo příliš bezpečně, proto byla udělena známka 4. První dojem byl oceněn 

známkou 5, prostory jsou vybaveny moderními kardio stroji spolu s moderními posilovacími 

stroji, činkami a závěsným systémem TRX. Každý typ přístroje byl dostupný po jednom kusu, 

pouze kardio stroje byly dostupné po dvou kusech. Toto vybavení bylo ve velice dobrém 

stavu, nebyly nalezeny žádné nedostatky. Veškeré vybavení bylo navíc logicky uspořádané 

podle zaměření a druhu do několika místností, takže orientace byla na výborné úrovni. Místo 

pro cvičení bylo dostatečné a nebránilo v plynulém pohybu. Provedení interiéru bylo 

v jednoduché bílé barvě se šedým kobercem, na stěnách se nacházelo několik reklam 

společností zaměřených na fitness výživu. Materiální prostředí dosáhlo celkového hodnocení 

98,57 %, což odpovídá zisku 69 bodů ze 70.     
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Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházel 1 

člověk, v průběhu návštěvy se tento počet zvýšil na 4 lidi. Dostupnost nářadí byla vzhledem 

k malému počtu lidí bezproblémová a bez čekání. Celkový průběh návštěvy byl 

bezproblémový a celkové hodnocení procesů vyšlo 100 %, což odpovídá zisku 10 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Switching jsou srovnatelné s konkurencí, jednorázové vstupné 

činí 100 Kč, studentské vstupné je pak do 14:00 hodin za 60 Kč a v jiné hodiny za 80 Kč. 

Toto fitness centrum nenabízí časové permanentky na určité období, ale bodové permanentky 

a depositní karty. Studentská sleva je poskytována pouze na jednorázové vstupné, proto byla 

udělena známka 2. Ceny v tomto fitness centru jsou adekvátní kvalitě a prostředí poskytované 

služby. V kategorii ceny obdrželo fitness centrum Switching hodnocení 80 %, což odpovídá 

zisku 16 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Switching má svoje internetové stránky, které jsou ve velmi pěkném a 

moderním designu. Na stránkách se nachází informace o provozní době, fotografie, ceník, 

kontakty, informace o probíhajících událostech ve fitness centru a informace o fitness. Toto 

fitness centrum nemá žádný profil na sociálních sítích a během výzkumu nebyla zaznamenána 

jiná forma reklamy a propagace. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness 

centru vyšlo 86 %, což odpovídá zisku 43 bodů z 50. 

5.3.3 Fitness centrum Eso 

Fitness centrum Eso se nachází na ulici Bohumíra Četyny v Ostravě Dubině v budově 

JG centra. Vybavení je tvořené moderními stroji značky Grün Sport. 



54 

 

 

Obrázek 5-11: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Eso 

Místo 

Provozní doba ve fitness centru Eso je v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin a po 

přestávce od 14:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a v neděli od 15:00 do 

20:00 hodin. Fitness centrum Eso je jediné, které má v provozní době v pracovní dny pauzu a 

o víkendu má značně omezený provoz, proto byly uděleny nižší známky. Doprava na místo 

byla bezproblémová, zastávka MHD se nachází přímo před budovou JG centra a cesta trvala 3 

minuty. Parkoviště se nachází přímo před JG centrem, v době průzkumu zde bylo dostatek 

místa k zaparkování. Do fitness centra se lze dostat buď hlavním vchodem, anebo bočním 

vchodem, který je oproti hlavnímu vchodu přístupný i v pozdějších hodinách. Fitness centrum 

je umístěno ve třetím patře, při použití bočního vchodu je nalezení fitness centra snadné, 

jelikož celá cesta je přehledně označena cedulkami s nápisy a šipkami. Samotný vstup do 

fitness centra je dobře rozeznatelný díky velkému logu s nápisem. Okolí fitness centra je 

tvořeno přilehlým sídlištěm s panelovými domy, které jsou nově opravené, takže celkově je 

okolní prostředí hezké. V kategorii místo dosáhlo fitness centrum Eso hodnocení 85,71 %, 

což odpovídá zisku 30 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem obsluhujícím u baru, při 

kontrolní návštěvě nebyl ihned k dispozici, protože obsluhoval zákazníka. Přivítání bylo 

krátké a vstřícné, po zaplacení následovalo zapůjčení klíče od šatní skříňky a personál krátce 
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popsal umístění šatny a cvičebního prostoru. Personál byl vhodně a čistě oblečen, ale neměl 

na svém oblečení žádné logo ani nápis, takže nebyl rozeznatelný od ostatních návštěvníků 

fitness centra. V případě potřeby byl ochoten poradit s čímkoliv ohledně cvičení a také nabídl 

jištění při provádění těžších cviků. Rozloučení personálu bylo krátké a bez dalšího pozvání 

k návštěvě, takže zde bylo uděleno nižší hodnocení. Personál získal 26 bodů z 35, takže 

hodnocení bylo 74,29 %. 

Služby 

Nabídka na baru nebyla příliš bohatá, tvořilo ji pár doplňků stravy a energetických 

nápojů. U některých výrobků nebyly uvedeny ceny, proto byla udělena známka 3. Nabídka 

pomůcek k zapůjčení byla veliká, sestávala z pásu na připnutí závaží, trhaček, háků, opasku, 

rukavic a švihadel. V tomto fitness centru neprobíhají vedené skupinové lekce a není zde 

možno využít služeb trenéra. Ve fitness centru je možnost použít solárium. Úroveň 

poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla ohodnocena na 64 %, což odpovídá zisku 

16 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Osvětlení a čistota v šatně byly v pořádku, ale u ovzduší a teploty byla udělena nižší 

známka, protože v době návštěvy bylo v šatně přetopeno a vzduch byl špatně dýchatelný. 

Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty v místě cvičení nebyl zaznamenán žádný 

nedostatek, vše bylo v pořádku. Skříňky v šatně byly sice dřevěné, ale byly poměrně kvalitní 

bez nedostatků. První dojem byl oceněn známkou 5, protože fitness centrum Eso je laděno 

v uklidňující zelené barvě včetně posilovacích strojů s činkami a celková atmosféra byla 

příjemná. Každý typ přístroje byl dostupný po jednom kusu, včetně některých kardio strojů, 

pouze rotopedy byly dostupné ve více kusech. Vybavení bylo ve velice dobrém stavu, ale 

snížená známka byla udělena za opotřebované osy velkých činek a uvolněné závaží na 

jednoručních činkách. Veškeré vybavení bylo logicky uspořádané podle svalových partií, na 

které bylo zaměřené, takže orientace byla od začátku snadná a rychlá. Místo pro cvičení bylo 

na některých místech nedostatečné a bránilo v plynulém pohybu, proto byla snížena hodnotící 

známka na 4. Provedení interiéru je v zelené barvě a je doplněno o loga a plakáty s fitness 

tématikou. Materiální prostředí dosáhlo celkového hodnocení 94,29 %, což odpovídá zisku 66 

bodů ze 70. 
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Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházelo 

11 lidí, tento počet se na konci kontrolní návštěvy zvýšil o 4 nově příchozí zákazníky. Během 

návštěvy bylo několikrát nutné čekat na uvolnění cvičebního stroje. Celkový průběh návštěvy 

byl bezproblémový a celkové hodnocení procesů vyšlo 80 %, což odpovídá zisku 8 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Eso jsou srovnatelné s konkurencí a řadí se mezi nejnižší. 

Studentské slevy lze uplatnit na všechny druhy dostupných permanentek. Toto fitness 

centrum nenabízí časové a bodové permanentky. Ceny v tomto fitness centru jsou adekvátní 

kvalitě a prostředí poskytované služby, takže byla udělena známka 5 u těchto položek ve 

formuláři. V kategorii ceny obdrželo fitness centrum Eso hodnocení 100 %, což odpovídá 

zisku 20 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Eso sice má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. Obsah a 

design stránek je nedostačující, což se projevilo v hodnocení. Stránky obsahují pouze 

provozní dobu, která je navíc neaktuální a dále několik starších nekvalitních fotografií. 

Poslední dostupná informace je mapka s vyznačeným umístěním fitness centra Eso. Na 

stránkách chybí kontaktní údaje, popis fitness centra a nabízených služeb s ceníkem a další 

informace (např. novinky z oblasti fitness, aktuality z fitness centra). Přehlednost stránek je 

bezproblémová, což je způsobeno malým počtem dostupných informací. Na profilu má fitness 

centrum Eso pár novějších fotek a neaktuální provozní dobu. Během výzkumu nebyla 

zaznamenána jiná forma reklamy a propagace. Celkové hodnocení kategorie komunikace 

v tomto fitness centru vyšlo 34 %, což odpovídá zisku 17 bodů z 50. 

5.3.4 Fitness centrum Top Fitness 

Fitness centrum Top Fitness se nachází na ulici 1. máje v Ostravě Vítkovicích poblíž 

výdejního místa internetového obchodu MALL.cz a herního obchodu Game Shop. Rozloha 

cvičebního místa činí 200 m2, na kterých je umístěno 104 strojů značek Life Fitness, Grün 

Sport, Star Trac, Human Sport a Hammer Strenght. Kromě standardních posilovacích strojů je 

zde dostupné i další speciální vybavení: TRX, War Machine, Power Plate, Kettelbell a Bosu. 

(Top Fitness, 2008) 
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Obrázek 5-12: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Top Fitness 

Místo 

Provozní doba ve fitness centru Top Fitness je v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hodin 

a o víkendech od 8:00 do 22:00 hodin. Doprava na místo byla bezproblémová, cesta ze 

zastávky MHD byla delší, trvala přibližně 4 minuty. Parkoviště se nachází přímo před 

vstupem a v době průzkumu zde bylo dostatek místa k zaparkování. Do fitness centra vede 

jeden hlavní vchod, který je dobře označen logem a nápisem. Okolí fitness centra není ničím 

poutavé, je tvořeno okolními prodejnami a vítkovickými železárnami. V kategorii místo 

dosáhlo fitness centrum Top Fitness hodnocení 94,29 %, což odpovídá zisku 33 bodů z 35.   

Personál 

Po vstupu bylo nutné počkat u baru, než jednočlenný personál obslouží dva zákazníky. 

Poté následovalo příjemné přivítání a během placení personál popisoval polohu míst jako je 

šatna a cvičební zóny a nabídl případnou pomoc při používání cvičebního vybavení. Nakonec 

vydal kartu a klíč od šatní skříňky. Oblečení personálu bylo čisté a vhodné, navíc bylo 

označeno logem a nápisem. Během kontrolní návštěvy se ve fitness centru nacházeli dva 

trenéři, kteří byli ochotni poradit s použitím strojů a nářadí. Rozloučení obsluhy při odchodu 

bylo krátké a bez dalšího pozvání k návštěvě. Personál získal 27 bodů z 35, takže hodnocení 

bylo 77,14 %. 
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Služby 

Nabídka na baru byla velice bohatá včetně uvedených cen, které byly dobře čitelné. 

Nabídka byla tvořena doplňky stravy, nápoji a oblečením. Rovněž nabídka cvičebních 

pomůcek k půjčení byla veliká a sestávala z rukavic opasků, švihadel, trhaček, háků a 

popruhů. V tomto fitness centru je také možnost využít solárium. Ve fitness centru ‚Top 

Fitness je možno využít služeb osobního trenéra za příplatek. V určité dny a hodiny se lze ve 

fitness centru zúčastnit několika skupinových fitness aktivit: Spinning, FitBox, Bosu, Zumba, 

Power Yoga, Crossfit a Fat Burner. Úroveň poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla 

ohodnocena na 100 %, což odpovídá zisku 25 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty nebyl zaznamenán žádný nedostatek, vše 

bylo v pořádku. Skříňky v šatně byly velice kvalitní z dřevěného materiálu a poskytovaly 

dostatek místa. První dojem byl velice kladný, fitness centrum Top fitness je vybaveno 

moderním cvičebním vybavením, materiály použité v jeho interiéru jsou kvalitní a celková 

úroveň je na velmi vysoké úrovni. Množství vybavení bylo opravdu veliké, skoro každý typ 

základních strojů byl dostupný ve dvou kusech, speciální stroje pak po jednom kusu. 

Rotopedy a veslovací trenažery byly dostupné ve více kusech. Vybavení bylo ve velice 

dobrém stavu, logicky uspořádané podle druhu a svalových partií, na které bylo zaměřené, 

takže orientace byla snadná a rychlá. Místo pro cvičení bylo dostatečné a nebránilo 

v plynulém pohybu. Vnitřní prostory jsou moderně zařízeny v bílé a červené barvě, podlaha je 

zčásti dřevěná a zčásti gumová, na stěnách se nacházely reklamy různých společností. 

Materiální prostředí dosáhlo celkového hodnocení 100 %, což odpovídá zisku 70 bodů ze 70. 

Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházelo 

15 lidí. Počet návštěvníků během kontrolní návštěvy vzrostl na 20 a při odchodu klesl opět na 

15 lidí.  Dostupnost nářadí byla bezproblémová a bez čekání. Celkový průběh návštěvy byl 

bezproblémový a celkové hodnocení procesů vyšlo 100 %, což odpovídá zisku 10 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Top Fitness jsou vyšší oproti konkurenčním cenám, 

jednorázové vstupné patří mezi nejvyšší, činí 195 Kč a měsíční časová permanentka 

v hodnotě 990 Kč patří rovněž mezi dražší. Fitness centrum Top Fitness nenabízí žádné 

studentské slevy. Toto fitness centrum kromě časových permanentek nabízí bodovou 
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permanentku na 50 bodů. Vyšší ceny v tomto fitness centru odpovídají kvalitě poskytnuté 

služby a taky prostředí, ve kterém je tato služba poskytována. V kategorii ceny obdrželo 

fitness centrum Top Fitness hodnocení 70 %, což odpovídá zisku 14 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Top Fitness má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. Internetové 

stránky jsou ve velmi pěkném a moderním designu, ale jsou poněkud nepřehledné. Na některé 

důležité položky se lze dostat až na několik kliknutí. Informace o fitness jsou minimální a 

zaměřují se spíše na nabízené fitness produkty ve fitness centru. Novinky a události z fitness 

centra jsou rozdílné na stránkách a profilu, takže je nutné sledovat oba zdroje. Během období 

výzkumu mělo fitness centrum Top Fitness několikrát slevovou nabídku na slevomatu. 

Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness centru vyšlo 76 %, což odpovídá 

zisku 38 bodů z 50. 

5.3.5 Fitness centrum Fontána 

Fitness centrum Fontána se nachází na ulici Horní 1492 v Ostravě Hrabůvce. Cvičební 

prostory jsou vybaveny stroji značky Dimension Star a HBP System. Fitness centrum je taká 

jedno z mála vybaveno jednoručními činkami ve váhovém rozpětí od 1 kg do 100 kg. 

(Hardcore gym Fontána, 2006) 

 

Obrázek 5-13: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Fontána 
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Místo 

Provozní doba ve fitness centru Fontána je v pracovní dny od 7:30 do 21:00 hodin, 

v sobotu od 8:00 do 13:00 hodin a v neděli od 09:00 do 13:00 hodin a po přestávce od 15:00 

do 20:30 hodin. Doprava na místo byla bezproblémová, zastávka MHD je poněkud vzdálená 

s komplikovaným přístupem přes podchod, proto byla udělena známka 3. Parkoviště je také 

docela vzdálené a v době kontrolní návštěvy nabízelo pouze několik volných míst 

k zaparkování. Fitness centrum se nachází v prvním patře budovy, zvenku je v přední části 

označeno velkým nápisem a logem. Vchod do fitness centra se nachází také v prvním patře, 

ale v zadní části budovy. Cesta k tomuto vchodu není nijak označena a při provádění 

kontrolní návštěvy byla nalezena během několika minut obcházení budovy. Po projití 

hlavními dveřmi je třeba projít dalšími dveřmi, které jsou již označeny logem. Okolí fitness 

centra je tvořeno přilehlými obchody a sídlištěm s panelovými domy, takže není ničím 

poutavé. V kategorii místo dosáhlo fitness centrum Fontána hodnocení 77,14 %, což odpovídá 

zisku 27 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem obsluhujícím u baru, který 

byl při kontrolní návštěvě ihned k dispozici. V průběhu kontrolní návštěvy přibyl další člen 

personálu. Přivítání bylo příjemné a vstřícné, po zaplacení následovalo zapůjčení klíče od 

šatní skříňky spolu s popisem rozdělení fitness centra a ukázání polohy šatny. Personál byl 

vhodně a čistě oblečen, ale neměl na svém oblečení žádné logo ani nápis. V případě potřeby 

byl obsluhující personál ochoten poradit s použitím cvičebního náčiní. Rozloučení 

obsluhujícího personálu bylo příjemné a s úsměvem, ale bez dalšího pozvání k návštěvě. 

Personál získal 30 bodů z 35, takže hodnocení bylo 85,71 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla poměrně bohatá, avšak bez uvedených cen, sestávala z doplňků 

výživy a energetických nápojů a také zahrnovala několik kusů oblečení. Rovněž nabídka 

cvičebních pomůcek k zapůjčení byla veliká a sestávala z rukavic opasků, švihadel, trhaček a 

popruhů pro připevnění závaží. V tomto fitness centru probíhají vedené skupinové lekce 

Power Plate a je zde možno využít služeb trenéra. Ve fitness centru Fontána se nenachází 

solárium. Úroveň poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla ohodnocena na 64 %, což 

odpovídá zisku 16 bodů z 25. 
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Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty nebyl zaznamenán žádný nedostatek, vše 

bylo v pořádku. První dojem byl oceněn známkou 4 kvůli modrému osvětlení a úzké vstupní 

uličce, která byla poněkud stísněná. Skříňky v šatně byly dřevěné, nabízely dostatek prostoru 

a jejich provedení bylo kvalitní. Množství vybavení bylo dostačující, všechny cvičební stroje 

byly dostupné po jednom kusu. Kardio stroje byly dostupné po dvou kusech. Kardio 

stroje, posilovací stroje a kladky byly ve velice dobrém stavu. Kvalita činek a laviček jevila 

známky opotřebení. Veškeré vybavení bylo logicky uspořádané podle druhu, takže orientace 

v tomto fitness centru je na dobré úrovni. Co se týče prostoru, v části fitness centra s činkami 

byl trochu problém s místem, nářadí bylo umístěno navzájem v těsné blízkosti, takže nebylo 

možné, aby dva cvičenci cvičili najednou vedle sebe, museli se střídat. V ostatních částech 

fitness centra bylo dostatek místa k cvičení. Vnitřní prostory jsou moderně zařízeny v červené 

a černé barvě se šedým kobercem, na stěnách se nacházelo několik reklamních plakátů 

různých společností. Materiální prostředí dosáhlo celkového hodnocení 95,71 %, což 

odpovídá zisku 67 bodů ze 70. 

Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházelo 

14 lidí. Tento počet se v průběhu kontrolní návštěvy klesl na 10 a před skončením návštěvy 

stoupl na 15. Dostupnost nářadí byla bezproblémová, ani jednou nebylo potřeba čekat. 

Celkové hodnocení procesů vyšlo 100 %, což odpovídá zisku 10 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Fontána jsou srovnatelné s konkurencí. Jednorázové vstupné 

činí 75 Kč pro dospělé a 65 Kč pro studenty. U měsíční časové permanentky je cena pro 

dospělého 700 Kč a pro studenta 600 Kč. Jiné studentské slevy fitness centrum neposkytuje. 

Kromě časových permanentek jsou k dispozici bodové permanentky. Ceny v tomto fitness 

centru jsou adekvátní kvalitě poskytované služby, ale u prostředí poskytované služby byla 

udělena známka 4 kvůli menším nedostatkům v materiálním prostředí. V kategorii ceny 

obdrželo fitness centrum Fontána hodnocení 85 %, což odpovídá zisku 17 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Fontána má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. 

Internetové stránky jsou ve velmi pěkném a moderním designu a celkově jsou přehledné. 

Fotogalerie je zde řešená pomocí panoramatických fotek s možností manuálního otáčení, 
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takže si zde potenciální zákazník může udělat velice reálnou představu o velikosti, vzhledu, 

rozložení a vybavenosti tohoto fitness centra. Na stránkách se dále nachází provozní doba, 

ceník, novinky z fitness centra a kontakty. Na Facebooku má fitness centrum Fontána 

zveřejněny informace o fitness. Toto fitness centrum bylo v období prováděného výzkumu 

zapojeno do soutěže na rádiu Helax. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness 

centru vyšlo 80 %, což odpovídá zisku 40 bodů z 50. 

5.3.6 Fitness centrum Vodní svět 

Fitness centrum Vodní svět se nachází na ulici Sokolská třída 2590 poblíž centra 

města Ostravy ve středisku Vodní svět Sareza. Fitness centrum je vybaveno stroji značky 

PANATTA. (Sareza, 2010) 

 

Obrázek 5-14: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Vodní svět 

Místo 

Provozní doba ve fitness centru Vodní svět je v pondělí od 9:00 do 21:00 hodin, 

v ostatní pracovní dny od 7:00 do 21:00 hodin a o víkendech od 9:00 do 19:00 hodin. 

Doprava na místo byla bezproblémová, zastávka MHD je trochu vzdálená, takže byla udělena 

hodnotící známka 3. K parkování je možné využít přilehlé parkoviště z místního sídliště, ale 

díky jeho blízké poloze k centru a malé velikosti na něm nebylo žádné místo jak při příchodu, 

tak při odchodu z fitness centra, proto byla udělena známka 1. Přístup do fitness centra byl v 

pořádku, nejdříve bylo nutné projít hlavním vchodem střediska Vodní svět Sareza. Ihned za 

vchodem se nacházely informace s obsluhou, která ochotně poradila s orientací v budově. 
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Nalezení fitness centra bylo díky obsluhy z informací rychlé a bez problémů, samotný vstup 

je označen nápisem na dveřích a nachází se v prvním patře budovy. Okolí fitness centra je 

tvořeno pěkným prostředím střediska Vodní svět Sareza a přilehlými panelovými domy, takže 

je poměrně poutavé a dobře zapamatovatelné. V kategorii místo dosáhlo fitness centrum 

Vodné svět hodnocení 82,86 %, což odpovídá zisku 29 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem obsluhujícím u baru, který 

byl při kontrolní návštěvě ihned k dispozici. Přivítání bylo příjemné s úsměvem, po zaplacení 

následovalo zapůjčení náramku s čipem pro odemčení šatní skříňky spolu s popisem jeho 

použití a také poskytl základní informace o fitness centru. Personál byl vhodně a čistě oblečen 

v barvách fitness centra a oblečení bylo opatřeno logem a nápisem. V případě potřeby byl 

obsluhující personál ochoten poradit s použitím cvičebního náčiní. Rozloučení obsluhujícího 

personálu bylo příjemné a s úsměvem, ale bez dalšího pozvání k návštěvě. Personál získal 30 

bodů z 35, takže hodnocení bylo 85,71 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla poměrně malá, avšak vzhledem k velikosti fitness centra 

odpovídající. Sestávala z několika známých doplňků výživy a energetických nápojů. Nabídka 

pomůcek k půjčení byla také malá, obsahovala pouze žíněnky pro cvičení na zemi, balóny a 

medicinbaly. V tomto fitness centru neprobíhají vedené skupinové lekce, ale je možné využít 

služeb trenéra. V úterky a čtvrtky je v tomto fitness centru v době od 16:00 do 19:00 dostupný 

trenér, který zdarma poskytuje informace klientům ohledně způsobu cvičení, stravy a použití 

vybavení fitness centra. Solárium se v tomto fitness centru nenachází. Úroveň poskytovaných 

služeb v tomto fitness centru byla ohodnocena na 44 %, což odpovídá zisku 11 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty nebyl zaznamenán žádný nedostatek, vše 

bylo v pořádku. První dojem byl oceněn známkou 4, fitness centrum je řešeno ve tvaru 

obdélníku, na jehož krajích je umístěno cvičební vybavení a uprostřed se nacházela ulička. 

Celková rozloha a prostor k cvičení je poměrně malý. Skříňky v šatně byly dřevěné, nabízely 

dostatek prostoru a jejich provedení bylo kvalitní. Pro otevření skříňky bylo nutné použít 

zapůjčený náramek s čipem. Množství vybavení bylo tvořeno základními stroji a činkami, 

každý typ tohoto vybavení byl dostupný po jednom kusu. Kardio stroje byly dostupné po 

dvou kusech. Vybavení bylo ve velice dobrém stavu, logicky uspořádané podle druhu, takže 
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orientace v tomto fitness centru byla na dobré úrovni. Co se týče prostoru, v části fitness 

centra s činkami bylo nedostatek místa, lavičky byly umístěny příliš u sebe, takže se před 

cvičením musely posunout a nemohly tudíž zároveň cvičit dva zákazníci vedle sebe. V části 

s posilovacími a kardio stroji bylo dostatek místa. Vnitřní prostory jsou moderně zařízeny, 

stěny jsou v bílé barvě a koberec s ostatními doplňky v barvě zelené. Materiální prostředí 

dosáhlo celkového hodnocení 95,71 %, což odpovídá zisku 67 bodů ze 70. 

Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházeli 4 

lidi a tento počet se nějak výrazně neměnil po celou dobu kontrolní návštěvy. Dostupnost 

nářadí byla bezproblémová, ani jednou nebylo potřeba čekat. Celkový průběh návštěvy byl 

bezproblémový a celkové hodnocení procesů vyšlo 100 %, což odpovídá zisku 10 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Vodní svět jsou výrazně vyšší oproti konkurenci, proto byla 

udělena známka 3. Jednorázové vstupné je v rozmezí 80 až 120 Kč a jeho výše je závislá na 

tom, ve který den a hodinu je fitness centrum navštíveno. Fitness centrum neposkytuje 

studentské slevy. Další dostupné permanentky jsou časové a bodové. Ceny v tomto fitness 

centru jsou adekvátní kvalitě poskytované služby, ale při zohlednění nedostatků materiálního 

prostředí byla udělena známka 3. V kategorii ceny obdrželo fitness centrum Vodní svět 

hodnocení 55 %, což odpovídá zisku 11 bodů z 20. 

Komunikace 

Internetové stránky a facebookový profil fitness centra Vodní svět jsou součástí 

sportovního střediska Sareza. Design stránek je velmi pěkný, přehledný a moderní. Na 

stránkách se nachází ceník, fotografie, kontakt a provozní doba. Profil na Facebooku obsahuje 

aktuální informace z prostředí střediska Sareza včetně fitness centra Vodní svět. Informace o 

fitness se zde nenacházejí. Během prováděného výzkumu nebyla zaznamenána žádná jiná 

forma reklamy a propagace. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness centru 

vyšlo 72 %, což odpovídá zisku 36 bodů z 50. 

5.3.7 Fitness centrum Assen 

Fitness centrum Assen se nachází na ulici U Hrůbků 145 v Ostravě-Zábřehu. Prostory 

jsou tvořeny třemi sály o celkové rozloze 600m2. (Fitcentrum Assen, 2013) 
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Obrázek 5-15: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Assen 

Místo 

Provozní doba ve fitness centru Assen je každý den od 7:00 do 22:00 hodin. Doprava 

na místo byla bezproblémová, autobusová zastávka MHD je trochu vzdálená od budovy 

fitness centra a tramvajová zastávka MHD je vzdálená poněkud více, proto byla udělena 

známka 3. Parkoviště zde není k dispozici, ale fitness centrum se nachází uprostřed sídliště, 

takže je možné využít přilehlých parkovišť. Při výzkumu bylo na parkovišti pouze pár 

volných míst, proto byla udělena známka 3. Vchod do fitness centra se nachází v prvním 

patře budovy označené velkým logem a nápisem, takže jeho nalezení bylo rychlé a 

bezproblémové. Samotný vchod byl také označen logem a nápisem, což usnadňovalo 

orientaci v budově, ve které se kromě fitness centra nacházel ještě obchod Hruška. Okolí 

fitness centra je tvořeno přilehlým sídlištěm a není ničím poutavé. V kategorii místo dosáhlo 

fitness centrum Assen hodnocení 85,71 %, což odpovídá zisku 30 bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem obsluhujícím u baru, který 

byl při kontrolní návštěvě ihned k dispozici. Přivítání bylo krátké a strohé, po zaplacení 

následovalo zapůjčení klíče od skříňky a popsání polohy šatny, kterou i přes toto navedení 

nebylo snadné nalézt, jelikož nebyla popsána. Personál byl vhodně a čistě oblečen, ovšem bez 

loga či nápisu. Obsluhující personál nebyl příliš ochotný ukázat správné použití posilovacího 

stroje, takže byla udělena známka 2 za tuto službu. Rozloučení personálu bylo krátké a bez 
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dalšího pozvání k návštěvě. Obsluhující personál v tomto fitness centru nebyl příliš kvalitní. 

Personál získal 24 bodů z 35, takže hodnocení bylo 68,57 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla poměrně rozsáhlá, sestávala z doplňků stravy a energetických 

nápojů od známých výrobců. Nabídka cvičebních pomůcek k zapůjčení byla dostatečná, 

skládala se z opasků, trhaček, švihadel a popruhů. Ve fitness centru probíhají vedené 

skupinové lekce, kterých se lze zúčastnit. Mezi tyto lekce patří Jumping, TRX, Bodyform, 

Bodytransformer, Indoor Cycling, Zumba, Power Joga a Fitkickbox. V případě potřeby je 

možné si za poplatek najmout osobního trenéra. Dále je v tomto fitness centru možnost využít 

solárium a masáže. Úroveň poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla ohodnocena na 

92 %, což odpovídá zisku 23 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty a čistoty v šatně nebyl zaznamenán žádný problém. V 

ovzduší v šatně byl cítit divný zápach, proto byla u této položky ve formuláři přidělena 

známka 3. Ohledně osvětlení, teploty, ovzduší a čistoty v místě cvičení nebyl zaznamenán 

žádný nedostatek, vše bylo v pořádku. První dojem byl oceněn známkou 5, prostředí fitness 

centra působí velmi pěkně díky akváriu se živými rybičkami a zákoutí s pohodlnými 

koženými křesly. Skříňky v šatnách byly plechové, dvířka se špatně dovírala a celá skříňka se 

kymácela, proto byla udělena známka 3. Veškeré cvičební vybavení bylo dostupné po jednom 

kusu kromě pár výjimek. Kardio stroje byly dostupné ve dvou kusech. Některé posilovací 

stroje a lavičky jevily známky častého používání a byly opotřebované, proto byla udělena 

známka 4. Posilovací stroje, lavičky s činkami a kardio stroje byly rozmístěny smíšeně bez 

logiky, takže orientace byla ze začátku obtížnější. Místo pro cvičení bylo dostatečné a 

nebránilo v plynulém pohybu. Stěny ve fitness centru jsou řešeny v bílé a červené barvě se 

vzorem. Podlaha je z černého koberce. Materiální prostředí dosáhlo celkového hodnocení 

91,43 %, což odpovídá zisku 64 bodů ze 70. 

Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházeli 4 

lidi a tento počet se během kontrolní návštěvy zvýšil na 12 lidí. Během návštěvy bylo 

několikrát nutné čekat na uvolnění cvičebního stroje. Celkový průběh návštěvy byl 

bezproblémový, celkové hodnocení procesů vyšlo 70 %, což odpovídá zisku 7 bodů z 10. 
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Ceny 

Ceny ve fitness centru Assen jsou v blízkosti průměrných cen a jsou tedy dobře 

srovnatelné s konkurencí. Jednorázové vstupné činí 80 Kč pro dospělé. Měsíční permanentka 

stojí pro dospělé 890 Kč a pro studenty 690 Kč. Studentská sleva je ještě poskytována na 

čtvrtletní časovou permanentku. Ceny v tomto fitness centru jsou adekvátní prostředí, ve 

kterém je služba poskytována. U kvality služby podle ceny byla udělena známka 4 kvůli 

horšímu přístupu obsluhujícího personálu. V kategorii ceny obdrželo fitness centrum Assen 

hodnocení 85 %, což odpovídá zisku 17 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Assen má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. 

Internetové stránky jsou ve velmi pěkném, přehledném a moderním designu. Na stránkách se 

nachází fotografie a video z fitness centra, ceník, kontakty, novinky z fitness centra a 

provozní doba. Dále jsou na stránkách dostupné krátké informace a charakteristiky 

jednotlivých nabízených fitness služeb. Profil na Facebooku obsahuje fotky a aktuální 

informace z fitness centra. Během výzkumu nebyla zaznamenána jiná forma reklamy a 

propagace. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness centru vyšlo 80 %, což 

odpovídá zisku 40 bodů z 50. 

5.3.8 Fitness centrum Quatro 

Fitness centrum Quatro se nachází v Ostravě-Porubě v budově bývalých potravin na 

ulici Alžírská 16. Cvičební prostory o rozloze 320 m2 poskytují prostor pro 70 lidí a vybavení 

je tvořeno posilovacími stroji značky Grün sport. (Fitness Quatro Ostrava) 
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Obrázek 5-16: Hodnocení jednotlivých kategorií ve fitness centru Quatro 

Místo 

Provozní doba ve fitness centru Quatro je v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin a o 

víkendech od 8:00 do 20:00 hodin. Doprava na místo byla bezproblémová, budova fitness 

centra je viditelná z autobusové zastávky MHD, z které cesta trvala 4 minuty. Parkoviště se 

nachází přímo u budovy fitness centra, ale v době návštěvy zde bylo pouze pár míst 

k zaparkování, proto byla udělena známka 4. Vchod do fitness centra se nachází v přízemní 

části budovy a je situován na její protilehlé straně oproti příchodu ze zastávky nebo 

parkoviště. Cesta ke vchodu je však z druhé strany budovy přehledně označena, takže 

orientace je bezproblémová. Samotný vchod byl označen logem a nápisem. Přístupnost je také 

v pořádku, po vstupu ihned následuje prostor se skříňkami pro boty a barem. V budově kromě 

fitness centra sídlí hospoda a firma zpracovávající výrobky z masa. Okolí fitness centra je 

tvořeno přilehlým sídlištěm, takže nepůsobí nijak zvlášť zajímavě. Hodnocení známkou 2 

bylo uděleno také za vzhled samotné budovy fitness centra, které nepůsobí příliš líbivě. 

V kategorii místo dosáhlo fitness centrum Quatro hodnocení 85,71 %, což odpovídá zisku 30 

bodů z 35. 

Personál 

Personál v tomto fitness centru byl tvořen jedním členem obsluhujícím u baru, který 

byl při kontrolní návštěvě ihned k dispozici. Přivítání bylo krátké, po zaplacení následovalo 

zapůjčení klíče od skříňky na boty a šatní skříňky, popsání cvičebních zón ve fitness centru a 



69 

 

poté personál ochotně osobně ukázal cestu do šatny. Obsluhující personál byl vhodně a čistě 

oblečen a byl také ochoten poradit jak správně používat posilovací přístroj. Celkové 

vystupování personálu bylo vstřícné a laskavé. Rozloučení personálu bylo krátké a bez 

dalšího pozvání k návštěvě. Personál získal 28 bodů z 35, takže hodnocení bylo 80 %. 

Služby 

Nabídka na baru byla poměrně rozsáhlá, byla tvořena z doplňků stravy a nápojů od 

známých výrobců. Nabídka cvičebních pomůcek k zapůjčení byla rozsáhlá, obsahovala 

opasky, popruhy, vestu se závažím, trhačky a molitany pro pevnější úchop. Ve fitness centru 

probíhají skupinové vedené lekce ve spinningu. Solárium se v tomto fitness centru nenachází, 

ale je zde možnost využít masáže. Za poplatek je dostupný osobní trenér. Úroveň 

poskytovaných služeb v tomto fitness centru byla ohodnocena na 76 %, což odpovídá zisku 

19 bodů z 25. 

Materiální prostředí 

Ohledně osvětlení, teploty a ovzduší v šatně nebyl zaznamenán žádný problém. 

V šatně se však nacházely drobné nečistoty, proto byla udělena známka 4. Ohledně osvětlení, 

teploty, ovzduší a čistoty v místě cvičení nebyl zaznamenán žádný nedostatek, vše bylo v 

pořádku. První dojem byl oceněn známkou 5, prostory fitness centra jsou veliké, pěkně 

zařízené a atmosféru podporovala příjemně hrající hudba. Skříňky v šatně byly dřevěné, 

nabízely dostatek prostoru a jejich provedení bylo kvalitní, ale některé skříňky postrádaly 

poutko pro bundu. Hodnocení známkou 4 bylo uděleno také proto, že pro zamknutí skříňky 

bylo potřeba do zámku ve skříňce vhodit padesátikorunovou minci, jinak skříňku nebylo 

možné zamknout. Vybavení fitness centra bylo tvořeno základními stroji a činkami, každý typ 

tohoto vybavení byl dostupný po jednom kusu. Kardio stroje byly dostupné po více kusech a 

v posilovně se nacházela aerobní zóna s větším počtem kardio strojů. Do této zóny se však 

platil vstup zvlášť. Vybavení bylo zachovalé, pouze na některých lavicích byly opotřebované 

potahy a některé osy činek měly oloupanou povrchovou barvu, takže při dotyku zanechávaly 

nečistoty na rukou. Vybavení nebylo logicky uspořádané, takže orientace byla trochu ztížená. 

V celém fitness centru byl dostatek místa pro cvičení vzhledem k jeho vybavení, nikde 

nedocházelo k omezování pohybu při cvičení. Stěny fitness centra jsou natřeny světlou 

béžovou barvou, koberce jsou světle šedé a pod lavičkami jsou umístěny černé gumové 

podložky. Na stěnách bylo pár reklam různých společností. Materiální prostředí dosáhlo 

celkového hodnocení 94,29 %, což odpovídá zisku 66 bodů ze 70. 
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Procesy 

Návštěva byla uskutečněna v 14:00 hodin. V tuto dobu se v místě cvičení nacházelo 8 

lidí. Tento počet se v průběhu návštěvy snížil na 5 a poté zvýšil na 11 lidí. Při odchodu do 

fitness centra přicházeli další tři zákazníci. Během návštěvy bylo několikrát nutné čekat na 

uvolnění cvičebního stroje. Celkový průběh návštěvy byl bezproblémový, celkové hodnocení 

procesů vyšlo 80 %, což odpovídá zisku 8 bodů z 10. 

Ceny 

Ceny ve fitness centru Quatro jsou srovnatelné s konkurencí. Jednorázové vstupné pro 

dospělé činí 90 Kč, pro studenty pak 70 Kč. Fitness centrum dále nabízí časové a bodové 

permanentky. Studentská sleva je pouze na jednorázový vstup a pouze pro studenty do 19 let, 

proto byla ohodnocena známkou 1. Ceny v tomto fitness centru jsou adekvátní kvalitě a 

prostředí poskytované služby. V kategorii ceny obdrželo fitness centrum Quatro celkové 

hodnocení 70 %, což odpovídá zisku 14 bodů z 20. 

Komunikace 

Fitness centrum Quatro má svoje internetové stránky a profil na Facebooku. 

Internetové stránky jsou přehledné, ale jejich design je poněkud zastaralý a nepůsobí příliš 

pěkně a moderně. Informace na stránkách jsou však dostačující, sestávají z fotografií, ceníku, 

kontaktů, provozní doby a novinek z fitness centra. Profil na Facebooku neobsahuje kromě 

adresy fitness centra žádné další informace. Během výzkumu nebyla zaznamenána jiná forma 

reklamy a propagace. Celkové hodnocení kategorie komunikace v tomto fitness centru vyšlo 

70 %, což odpovídá zisku 35 bodů z 50. 

5.4 Analýza korelací mezi vybranými kategoriemi a cenou 

Korelace mezi vybranými kategoriemi a cenou jednorázového vstupu byla provedena 

pro kategorie materiální prostředí a služby. Pomocí grafu a vypočteného Pearsonova 

korelačního koeficientu bylo možno zjistit, zda existuje mezi vybranými kategoriemi a cenou 

závislost a jak je tato závislost silná. Vzorec pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace je 

uveden ve čtvrté kapitole zabývající se metodikou výzkumu. 
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5.4.1 Korelace mezi cenou a materiálním prostředím 

 

Obrázek 5-17: Graf zobrazující korelaci mezi cenou a materiálním prostředím 

Pearsonův korelační koeficient vyšel při porovnání vztahu mezi cenou a materiálním 

prostředím 0,598. Výsledná hodnota leží v intervalu (0,40-0,70), takže mezi znaky je středně 

závislý vztah. Lze tedy tvrdit, že při zaplacení vyšší ceny jednorázového vstupu do fitness 

centra bude materiální prostředí v tomto fitness centru na lepší úrovni. 

5.4.2 Korelace mezi cenou a službami 

 

Obrázek 5-18: Graf zobrazující korelaci mezi cenou a službami 

Pearsonův korelační koeficient vyšel při porovnání vztahu mezi cenou a službami 

0,505. Výsledná hodnota leží v intervalu (0,40-0,70), takže mezi znaky je středně závislý 

vztah. Lze tedy tvrdit, že při zaplacení vyšší ceny jednorázového vstupu do fitness centra 

bude úroveň poskytovaných služeb na vyšší úrovni.  
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou napsány návrhy a doporučení, které vyplývají z provedené 

analýzy konkurence v kapitole 5. Jednotlivé návrhy a doporučení jsou pro lepší přehlednost a 

logičnost uvedeny pro každé fitness centrum zvlášť. 

6.1 Fitness centrum Twister 

Fitness centrum Twister by určitě mělo odstranit drobné nečistoty v rozích a na 

stěnách v šatně, které nepůsobí pěkným dojmem. V provedené analýze byly zjištěny 

nedostatky ohledně kvality cvičebního vybavení vzhledem ke stáří, logičnosti uspořádání 

vybavení a dostatečné velikosti fitness centra vzhledem k jeho vybavení (tyto nedostatky jsou 

popsány v předchozí kapitole). Nedostatky ve kvalitě cvičebního vybavení byly tvořeny 

následky běžného a častého využívání. Tyto následky by však bylo možné odstranit a 

předcházet jim pomocí vhodné, pravidelné a důkladné údržby, popřípadě zavčasu vybavení 

vyměnit za nové (např. dotáhnutí šroubů na povolených jednoručních činkách, výměna 

opotřebovaných potahů na lavičkách). Co se týče logičnosti uspořádání vybavení, zde je 

fitness centrum Twister omezováno velikostí cvičebního vybavení a jednotlivých místností. 

Také musí být zajištěn dostatek prostoru při používání přístrojů a činek. Fitness centrum 

Twister by mělo motivovat personál k příjemnému a ochotnému vystupování, spolu 

s pozváním zákazníka k další návštěvě při jeho odchodu. Vzhledem k tomu, že fitness 

centrum má dvě patra, bylo by vhodné zvýšit počet personálu na dva členy. Fitness centrum 

Twister by dále mohlo zlepšit nabídku cvičebních pomůcek k zapůjčení. Nabídka těchto 

pomůcek při kontrole byla poměrně malá. Cena takových pomůcek není veliká a dokáže 

zpříjemnit a zpestřit klientův trénink. Ohledně cen by bylo vhodné zvážit větší rozsah 

studentských cen. V době kontrolní návštěvy byla dostupná pouze sleva na jednorázový 

vstup. Stránky fitness centra by mohly být doplněny o základní informace o fitness. 

6.2 Fitness centrum Switching 

V analýze fitness centra Switching byly zjištěny nedostatky ohledně skříněk v šatně, 

které měly i po zamknutí velkou pohyblivost dvířek. Doporučujeme proto opravu těchto 

skříněk anebo jejich výměnu. Personál by mohl pozvat klienta při odchodu na další návštěvu. 

Ohledně cen by bylo vhodné zvážit větší rozsah studentských zvýhodněných cen. V době 

kontrolní návštěvy byla dostupná pouze sleva na jednorázový vstup a studentský deposit. 

Fitness centrum by mohlo zavést časové permanentky s neomezeným počtem vstupů. 

Internetové stránky fitness centra by mohly být doplněny o profil na sociální síti (např. na 
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Facebooku) pro lepší komunikaci se zákazníky. Fitness centrum by mohlo rovněž využít i jiné 

možnosti propagace (např. pomocí soutěží a slev). 

6.3 Fitness centrum Eso 

Ve fitness centru Eso doporučujeme kontrolovat ovzduší a teplotu v šatně, protože 

v době kontrolní návštěvy zde byl přetopený a vlhký vzduch, což bylo celkem nepříjemné. 

Dále by mělo fitness centrum Eso vyměnit některé opotřebované osy činek a dotáhnout 

některé uvolněné jednoruční činky. Nabídka na baru by mohla být pestřejší v rámci 

nabízených značek a mohla by být doplněna např. o běžné minerální nápoje a oblečení. 

Personál by mohl mít příjemnější pozdrav a rozloučení doplněné o pozvání k další návštěvě. 

Současná provozní doba obsahuje v pracovní dny přestávky a o víkendu je značně zkrácená, 

což může mít za následek odchod klientů ke konkurenci. Internetové stránky podle provedené 

analýzy neobsahují důležité informace a nejsou v příliš pěkném designu. Navrhujeme tedy 

celkově stránky předělat a doplnit tyto chybějící informace.  

6.4 Fitness centrum Top Fitness 

Při kontrolní návštěvě fitness centra Top Fitness byl obsluhující personál tvořen 

jedním členem, který nestíhal dostatečně rychle obsluhovat zákazníky, takže bylo nutné čekat. 

Navrhujeme tedy rozšíření obsluhujícího personálu alespoň na dva členy. Rozloučení 

personálu by mohlo být příjemnější, včetně pozvání k další návštěvě. Ceny neobsahovaly 

v době návštěvy žádné zvýhodnění pro studenty a celkově je rozsah ceníku poměrně strohý. 

Fitness centrum by tedy mohlo zavést časové permanentky na různá období, bodové 

permanentky od menšího počtu bodů a cenové zvýhodnění pro studenty. V analýze byla 

zjištěna nepřehlednost a neaktuálnost některých informací na internetových stránkách. 

Doporučujeme fitness centru, aby tyto informace udržovala co nejvíce přehledné a aktuální. 

6.5 Fitness centrum Fontána 

Fitness centrum Fotána by mělo lépe označit přístupovou cestu ke vchodu do fitness 

centra, jelikož při kontrolní návštěvě byl problém tento vchod nalézt. Celkové vystupování 

personálu bylo v pořádku, ale mohl by při odchodu zvát k další návštěvě. Dále doporučujeme 

reorganizaci v části fitness centra s činkami, jelikož zde nebyl dostatek místa k cvičení. V 

analýze byla zjištěna horší kvalita cvičebního vybavení, které jevilo známky opotřebení. 

Takto opotřebované vybavení doporučujeme opravit anebo vyměnit. Na svých internetových 

stránkách má fitness centrum všechny důležité informace, ale novinky a události jsou 

umístěny na několika místech, což působí trochu nepřehledně. Doporučujeme tedy sjednocení 



74 

 

těchto novinek do jednoho bloku. Doporučujeme také uvést na stránkách a profilu na 

Facebooku uvést více informací o fitness. 

6.6 Fitness centrum Vodní svět 

Během kontrolní návštěvy byla zjištěná nedostatečná velikost fitness centra vzhledem 

k vybavení. Doporučujeme v rámci možností velikosti fitness centra pokusit se o přestavbu 

problémových částí s nedostatkem místa, zejména posilovacích laviček a činek v zadní části. 

Personál byl na velice dobré úrovni, ale mohl by zvát k dalším návštěvám fitness centra. Další 

problém, který vyplynul z provedené analýzy, byl nedostatek místa k zaparkování. 

Doporučujeme, aby Sareza poskytla zdarma označené parkovací místa pro své zákazníky v 

provozní době. Ceny v tomto fitness centru jsou podle analýzy v porovnání s konkurencí 

drahé a neodpovídají velikosti prostor. Také nejsou nabízeny žádné studentské slevy. Bylo by 

vhodné zavést určitá zvýhodnění pro studenty a celkově ceny snížit, jelikož za nižší ceny se 

lze dostat do lépe vybavených fitness center v blízkém okolí. Internetové stránky fitness 

centra doporučujeme obohatit alespoň o základní informace o fitness. 

6.7 Fitness centrum Assen 

Analýza fitness centra Assen odkryla nedostatky ohledně ovzduší a skříněk v šatně v 

době kontrolní návštěvy. Doporučujeme, aby byl hlídán stav ovzduší např. pravidelným 

větráním šatních prostor. Dále by fitness centrum Assen mělo opravit šatní skříňky a připevnit 

je k podlaze. Cvičební vybavení jevilo známky běžného opotřebení. Doporučujeme tyto 

opotřebení sledovat a včas je opravovat (např. výměnou potahů laviček, mazání strojů a 

kladek pro správnou funkčnost, atd.). Celkové chování obsluhujícího personálu nebylo podle 

analýzy příjemné a ochotné. Doporučujeme, aby fitness centrum motivovalo své zaměstnance 

k lepšímu vystupování vůči zákazníkům a předcházelo tak jejich přechodu ke konkurenci. Na 

internetových stránkách bylo vše v pořádku, doporučujeme však vést přehledněji novinky a 

události z fitness centra. Fitness centrum Assen by mohlo rovněž využít i jiné možnosti 

propagace (např. pomocí soutěží a slev). 

6.8 Fitness centrum Quatro 

Analýza fitness centra Quatro odkryla menší nečistoty v šatně, které doporučujeme 

odstranit. Dále by bylo vhodné nepoužívat systém zamykání šatních skříněk na 

padesátikorunovou minci, protože je to zbytečná komplikace pro zákazníka. Některé skříňky 

neměly poutko na bundu, což bylo poněkud nepříjemné, jelikož skříňky nemají ani poličky, 

takže všechny věci bylo nutné naházet na jednu hromadu. Cvičební vybavení jevilo známky 



75 

 

běžného opotřebení stejně jako ve fitness centru Assen. Doporučujeme tyto opotřebení 

sledovat a včas je opravovat. Obsluha personálu byla v pořádku, ale samotné přivítání a 

rozloučení by mohlo být přívětivější s pozváním k další návštěvě. Studentské slevy ve fitness 

centru Quatro jsou pouze pro studenty do 19 let na jednorázový vstup. Věkovou hranici 

doporučujeme posunout do 26 let, protože tuto hranici využívají všechny ostatní fitness 

centra. Dále doporučujeme rozšířit studentské slevy alespoň na některé časové a bodové 

permanentky. Design stránek je podle analýzy poněkud zastaralý, což může odrazovat 

potenciální návštěvníky. Doporučujeme fitness centru, aby si nechala udělat nové stránky s 

moderním designem. Informace na stránkách jsou v pořádku, ale bylo by vhodné doplnit 

základní informace o fitness. Quatro má profil na Facebooku, ale v průběhu analýzy se zde 

nenacházely žádné informace. Doporučujeme tedy, aby fitness centrum svůj profil doplnilo o 

chybějící informace a průběžně jej aktualizovalo, čímž může získat další zákazníky a lépe s 

nimi komunikovat. Toto fitness centrum by rovněž mohlo využít další možnosti propagace. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí metody Mystery Shopping analyzovat 

vybrané fitness centra na území města Ostravy a vytvořit jejich přehledné hodnocení podle 

kategorií marketingového mixu služeb. Před provedením samotné analýzy byla provedena 

charakteristika trhu fitness center z pohledu makroprostředí a mikroprostředí doplněná o popis 

historického vývoje fitness. Následně bylo potřeba získat potřebné informace pro provedení 

samotného výzkumu. Tyto informace jsou uvedeny ve zkrácené formě v teoretických 

východiscích a čerpány byly ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury. V rámci 

metodiky byly popsány všechny důležité aspekty prováděného výzkumu, mezi které patří 

definice problému, účelu a cíle, vymezení obsahu výzkumu, provedení orientační analýzy a 

pilotáže, sestavení plánu výzkumného projektu a provedení předvýzkumu. Poté následoval 

samotný výzkum, ve kterém byly nejdříve sesbírané potřebné data a poté provedena jejich 

analýza. Pro sběr dat byla vybrána kvalitativní metoda fiktivní návštěvy Mystery Shopping. 

Tato metoda spočívá v pozorování a dotazování zkoumaného subjektu, aniž by si tento 

subjekt byl vědom toho, že je účastníkem výzkumu. Tato vlastnost zajistila, že získané data 

byly nezkreslené a odpovídaly skutečnosti. Následná analýza byla vypracována v programu 

Excel a interpretována pomocí tabulek a grafů. Nakonec byly uvedeny návrhy a doporučení 

pro jednotlivá fitness centra.  

Tato bakalářská práce by mohla být dále využita k vytvoření databáze obsahující 

důležité informace o jednotlivých fitness centrech. Každé fitness centrum by bylo podrobně 

popsáno včetně hodnocení úrovně jednotlivých zkoumaných položek. Databáze by mohla být 

postupně doplňována o další analyzované fitness centra z jiných měst v České republice. 

Fitness centra v databázi by byly navíc hodnoceny návštěvníky a po určitém počtu hodnocení 

by následovalo udělení známky v podobném principu, jaký používají internetové srovnávače 

(např. ověřeno zákazníky). Tyto známky by fitness centra mohly zobrazovat na svých 

stránkách a sociálních sítích a informovat tak nové potenciální zákazníky o svých kvalitách. 

Samozřejmostí by také byla dostupnost inteligentního vyhledávače, který by umožňoval 

vyhledání fitness center podle zadaných parametrů s možností jejich zobrazení na mapě. 

Databázi by mohli využívat především potenciální zákazníci hledající informace o 

jednotlivých fitness centrech, ale své využití by mohla najít také u České komory fitness, 

která byla založena před necelými dvěma roky a nemá zatím zmapovaný trh fitness center v 

České republice. K jednotlivým fitness centrům v databázi by Česká komora fitness mohla 

přiřazovat např. udělené licence a akreditace, čímž by se zvýšila prestižnost celé databáze.  
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Příloha č. 1: Seznam analyzovaných fitness center 

Název fitness centra Adresa fitness centra 
Internetová adresa fitness 

centra 

ASSEN  

U Hrůbků 145 

Ostrava-Zábřeh 

70030 

www.assen.cz/fitcentrum 

ESO 

Bohumíra Četyny 3025/15 

Ostrava 

700 30 

eso.own.cz 

FONTÁNA 

Horní 1492 

Ostrava-Hrabůvka 

700 30 

www.hardcoregym-

fontana.cz 

QUATRO 

Alžírská 16 

Ostrava-Poruba 

708 00 

www.quatro-fitness.cz 

SWITCHING 

28. října 2556/124 

Ostrava - Moravská Ostrava 

709 24 

www.switfit.cz 

TOP FITNESS 

1. máje 3236/103 

Ostrava 

703 00 

www.topfitness.cz 

TWISTER 

Ahepjukova 3094/12 

Moravská Ostrava 

702 00 

www.fitkotwister.cz 

VODNÍ SVĚT 

Sokolská třída 2590/44 

Ostrava - Moravská Ostrava 

702 00 

www.sareza.cz/nase-

arealy/vodni-svet 
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Příloha č. 2: Mystery Shopping formulář se sebíranými daty 

Hodnocená položka/Počet 
bodů 

TW
IS

TE
R
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IT

C
H

IN
G

 

ES
O

 

TO
P

 F
IT

N
ES

S 

FO
N

TÁ
N

A
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ĚT
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SS
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Q
U

A
TR

O
 

P
rů

m
ěr

 

M
ed

iá
n

 

M
o

d
u

s 

Materiální prostředí  

1. Osvětlení v šatně 4 5 5 5 5 5 5 5 4,88 5 5 

2. Teplota v šatně 5 5 4 5 5 5 5 5 4,88 5 5 

3. Ovzduší v šatně 5 5 4 5 5 5 3 5 4,63 5 5 

4. Čistota v šatně 4 5 5 5 5 5 5 4 4,75 5 5 

5. Skříňky v šatně 5 4 5 5 5 5 3 4 4,50 5 5 

6. Atmosféra – první dojem 5 5 5 5 4 4 5 5 4,75 5 5 

7. Osvětlení v místě cvičení 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

8. Teplota v místě cvičení 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

9. Ovzduší v místě cvičení 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

10. Čistota v místě cvičení 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

11. Přehlednost a logičnost 
uspořádání strojů a činek 

3 5 5 5 5 5 4 4 4,50 5 5 

12. Dostačující velikost fitness 
centra vzhledem k vybavení a 
dostatek prostoru k cvičení 

4 5 4 5 4 3 5 5 4,38 4,5 5 

13. Kvalita nářadí podle stavu, 
stáří a opotřebení 

3 5 4 5 4 5 4 4 4,25 4 4 

14. Provedení interiéru 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

Služby 

15. Možnost zapůjčení 
pomůcek k cvičení 

3 3 5 5 5 3 4 5 4,13 4,5 5 

16. Nabídka zboží na baru 5 3 3 5 4 3 4 5 4,00 4 3;5 

17. Skupinové cvičení (Zumba, 
Spinning,…) 

N/A N/A N/A 5 3 N/A 5 4 4,25 4,5 5 

18. Možnost cvičení pod 
dohledem trenéra  

5 5 4 5 4 5 5 5 4,75 5 5 

19. Solárium  4 N/A 4 5 N/A N/A 5 N/A 4,50 4,5 4;5 

Personál  

20. Přivítání personálu 3 5 4 5 5 5 4 4 4,38 4,5 5 

21. Okamžitá dostupnost  5 5 4 3 5 5 5 5 4,63 5 5 

22. Příjemnost a vstřícné 
vystupování 

4 5 5 5 5 5 4 5 4,75 5 5 

23. Vhodnost a čistota 
oblečení personálu 

5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

24. Ochota poradit 3 5 5 5 5 5 2 5 4,38 5 5 

25. Rozloučení personálu 2 3 3 4 5 5 4 4 3,75 4 4 

26. Pozvání k další návštěvě N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Hodnocená položka/Počet 
bodů 

TW
IS
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iá
n

 

M
o

d
u

s 

Místo 

27. Provozní doba v prac. dny 5 5 4 5 5 5 5 5 4,88 5 5 

28. Provozní doba o 
víkendech 

4 5 3 5 4 5 5 5 4,50 5 5 

29. Přístup do fitness centra 4 4 4 5 3 5 5 5 4,38 4,5 5 

30. Možnost parkování 5 4 5 5 3 1 3 4 3,75 4 5 

31. Vzdálenost fitness centra 
od MHD 

5 5 5 4 3 3 3 4 4,00 4 3;5 

32. Vstup do fitness centra 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

33. Vzhled fitness centra a 
jeho okolí 

3 4 4 4 4 5 4 2 3,75 4 4 

Ceny  

34. Ceny srovnatelné 
s konkurencí 

5 4 5 4 5 3 5 3 4,25 4,5 5 

35. Studentské ceny 2 2 5 N/A 3 N/A 3 1 2,67 2,5 2;3 

36. Ceny adekvátní kvalitě 
poskytnuté služby 

5 5 5 5 5 5 4 5 4,88 5 5 

37. Ceny adekvátní prostředí 
poskytované služby 

4 5 5 5 4 3 5 5 4,50 5 5 

Komunikace  

38. Internetové stránky a 
profil na sociální síti 

4 4 3 4 4 4 4 3 3,75 4 4 

39. Provozní doba 5 5 2 5 5 5 5 5 4,63 5 5 

40. Fotografie nebo videa 
z fitness centra 

5 5 3 4 5 5 5 5 4,63 5 5 

41. Ceník 5 5 N/A 4 5 5 5 5 4,86 5 5 

42. Kontakty 5 5 N/A 5 5 5 5 5 5,00 5 5 

43. Pravidelné aktualizace a 
novinky 

5 5 3 4 1 3 3 4 3,50 3,5 3 

44. Informace o fitness N/A 4 N/A 2 2 N/A 3 N/A 2,75 2,5 2 

45. Design stránek 5 5 1 4 5 5 5 3 4,13 5 5 

46. Celková přehlednost na 
stránkách nebo profilu fitness 
centra 

5 5 5 4 5 4 5 5 4,75 5 5 

47. Jiná reklama fitness centra  3 N/A N/A 2 3 N/A N/A N/A 2,67 3 3 

Procesy  

48. Počet lidí v místě cvičení 8 4 11 15 14 4 7 10  9 9  4  

49. Dostupnost nářadí 5 5 4 5 5 5 4 4 4,63 5 5 

50. Bezproblémový průběh 
návštěvy fitness centra 

5 5 4 5 5 5 3 4 4,50 5 5 
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Příloha č. 3: Srovnání ceníků jednotlivých fitness center 

 

 Položka v ceníku/cena TWISTER SWITCHING ESO 
TOP 

FITNESS 

Jednorázové vstupné 99 Kč 100 Kč 70 Kč 195 Kč 

Jednorázové vstupné (studentské) 59* Kč 60*, 80 Kč 65 Kč 
 

Měsíční permanentka 850 Kč 
 

700 Kč 990 Kč 

Měsíční permanentka (studentská) 
  

600 Kč 
 

Čtvrtletní permanentka 
  

1 950 Kč 
 

Čtvrtletní permanentka 
(studentská)   

1 650 Kč 
 

Půlroční permanentka 4 500 Kč 
 

3 540 Kč 
 

Půlroční permanentka (studentská) 
  

2 940 Kč 
 

Roční permanentka 8 000 Kč 
 

6 000 Kč 
 

Roční permanentka (studentská) 
  

5 000 Kč 
 

Bodové permanentky (cena za 
jeden vstup)     

Do 10 85 Kč (8) 83 Kč (6) 63 Kč (10) 
 

Do 10 (studentská) 
  

59 Kč (10) 
 

11 - 20 
80 Kč (12), 75 

Kč (16) 
77 Kč (13) 61 Kč (20) 

 

11 - 20 (studentská) 
  

56 Kč (20) 
 

21 - 30 70 Kč (24) 
 

58 Kč (30) 
 

21 - 30 (studentská) 
  

54 Kč (30) 
 

31 - 40 
    

31 - 40 (studentská) 
    

41 - 50 65 Kč (48) 
  

99 Kč (50) 

41 - 50 (studentská) 
    

Depositní (dobíjecí) karty (cena za 
vstup (hodnota kreditu na kartě))     

Pro dospělé 
  
  

89 Kč (500 Kč) 90 Kč (500 Kč) 
  

 
80 Kč (1 000 Kč) 

  

 
70 Kč (2 500 Kč) 

  
Pro studenty 

  

59 Kč (500 Kč)* 72 Kč (500 Kč) 
  

 
54 Kč (500 Kč)* 
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 Položka v ceníku/cena FONTÁNA VODNÍ SVĚT ASSEN QUATRO 

Jednorázové vstupné 75 Kč 
80*, 100*, 120 

Kč 
80 Kč 

90, 130** 
Kč 

Jednorázové vstupné (studentské) 65 Kč 
  

70 Kč 

Měsíční permanentka 700 Kč 1 000 Kč 890 Kč 
1 050, 1 
200** Kč 

Měsíční permanentka (studentská) 600 Kč 
 

690 Kč 
 

Čtvrtletní permanentka 1 900 Kč 2 800 Kč 2 070 Kč 3 500** Kč 

Čtvrtletní permanentka 
(studentská)   

1 470 Kč 
 

Půlroční permanentka 3 700 Kč 5 000 Kč 
 

5 200** Kč 

Půlroční permanentka (studentská) 
    

Roční permanentka 6 600 Kč 
   

Roční permanentka (studentská) 
    

Bodové permanentky (cena za 
jeden vstup)     

Do 10 
 

89 Kč (10) 
 

79, 120** 
Kč (10) 

Do 10 (studentská) 
    

11 - 20 61 Kč (20) 80 Kč (20) 64 Kč (11) 
73, 110** 

Kč (20) 

11 - 20 (studentská) 
    

21 - 30 58 Kč (30) 
  

67, 100** 
Kč (30) 

21 - 30 (studentská) 
    

31 - 40 
    

31 - 40 (studentská) 
    

41 - 50 
 

68 Kč (50) 
 

56 Kč (50) 

41 - 50 (studentská) 
    

Depositní (dobíjecí) karty (cena za 
vstup (hodnota kreditu na kartě))     

Pro dospělé 
  

  

    

    

    
Pro studenty 
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Příloha č. 4: Tabulka s analýzou sesbíraných dat pro všechny fitness centra 

  
TWISTER SWITCHING ESO 

TOP 
FITNESS 

FONTÁNA 
VODNÍ 
SVĚT 

ASSEN QUATRO 

Celkový možný 
počet bodů 

245 245 245 245 245 245 245 245 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

201 209 183 217 207 194 205 200 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

82,04% 85,31% 74,69% 88,57% 84,49% 79,18% 83,67% 81,63% 

Průměr 4,37 4,64 4,26 4,62 4,40 4,51 4,36 4,44 

Medián 5 5 5 5 5 5 5 5 

Modus 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Příloha č. 5: Tabulka s analýzou sesbíraných dat podle kategorií 

  
TWISTER SWITCHING ESO 

TOP 
FITNESS 

FONTÁNA 
VODNÍ 
SVĚT 

ASSEN QUATRO 

Materiální prostředí 

Celkový možný 
počet bodů 

70 70 70 70 70 70 70 70 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

63 69 66 70 67 67 64 66 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

90,00% 98,57% 94,29% 100,00% 95,71% 95,71% 91,43% 94,29% 

Průměr 4,50 4,93 4,71 5,00 4,79 4,79 4,57 4,71 

Medián 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Modus 5 5 5 5 5 5 5 5 

Služby  

Celkový možný 
počet bodů 

25 25 25 25 25 25 25 25 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

17 11 16 25 16 11 23 19 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

68,00% 44,00% 64,00% 100,00% 64,00% 44,00% 92,00% 76,00% 

Průměr 4,25 3,67 4,00 5,00 4,00 3,67 4,60 4,75 

Medián 4,5 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 

Modus 5 3 4 5 4 3 5 5 

Personál  

Celkový možný 
počet bodů 

35 35 35 35 35 35 35 35 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

22 28 26 27 30 30 24 28 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

62,86% 80,00% 74,29% 77,14% 85,71% 85,71% 68,57% 80,00% 

Průměr 3,67 4,67 4,33 4,50 5,00 5,00 4,00 4,67 

Medián 3,5 5 4,5 5 5 5 4 5 

Modus 3;5 5 5 5 5 5 4 5 

Místo  

Celkový možný 
počet bodů 

35 35 35 35 35 35 35 35 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

31 32 30 33 27 29 30 30 
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TWISTER SWITCHING ESO 

TOP 
FITNESS 

FONTÁNA 
VODNÍ 
SVĚT 

ASSEN QUATRO 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

88,57% 91,43% 85,71% 94,29% 77,14% 82,86% 85,71% 85,71% 

Průměr 4,43 4,57 4,29 4,71 3,86 4,14 4,29 4,29 

Medián 5 5 4 5 4 5 5 5 

Modus 5 5 4;5 5 3 5 5 5 

Ceny 

Celkový možný 
počet bodů 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

16 16 20 14 17 11 17 14 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

80,00% 80,00% 100,00% 70,00% 85,00% 55,00% 85,00% 70,00% 

Průměr 4,00 4,00 5,00 4,67 4,25 3,67 4,25 3,50 

Medián 4,5 4,5 5 5 4,5 3 4,5 4 

Modus 5 5 5 5 5 3 5 5 

Komunikace 

Celkový možný 
počet bodů 

50 50 50 50 50 50 50 50 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

42 43 17 38 40 36 40 35 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

84,00% 86,00% 34,00% 76,00% 80,00% 72,00% 80,00% 70,00% 

Průměr 4,67 4,78 2,83 3,80 4,00 4,50 4,44 4,38 

Medián 5 5 3 4 5 5 5 5 

Modus 5 5 3 4 5 5 5 5 

Procesy 

Celkový možný 
počet bodů 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Celkový 
dosažený počet 
bodů 

10 10 8 10 10 10 7 8 

Celkový 
dosažený počet 
bodů v % 

100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 80,00% 

Průměr 5 5 4 5 5 5 3,5 4 

Medián 5 5 4 5 5 5 3,5 4 

Modus 5 5 4 5 5 5 N/A 4 

 


