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1 Úvod 
 

 Od nepaměti je pohyb součástí běžného života každého člověka. Ať už se jedná jen o 

postavení se ráno z postele nebo chůzi na autobusovou zastávku, je pro člověka minimálně 

prozatím, život bez pohybu nepředstavitelný. Řada lidí po celém světě se však pohybu věnuje 

ve větší míře než jen ve výše jmenovaných případech. Fitness centra jsou pro lidi tohoto typu 

ideální. Fitness centra jsou rovněž místa, která splňují stále vyšší nároky. Nejedná se jen o 

výši úrovně technologické vybavenosti, velikosti prostor nebo počtu strojů ke cvičení. 

Ačkoliv jsou to stěžejní body, o které se snaží všechna fitness centra opírat, nejdůležitějším 

bodem, proč do daného fitness centra chodit je vnímání ho jako celku. Člověk, který do těchto 

typů zařízení chodí a cvičení vyžaduje, ať už z estetických důvodů, nebo pro zlepšení 

kondice, potřebuje ve fitness centru cítit „pohodu“, která by měla každého člověka při cvičení 

každý den doprovázet. Příjemné prostředí se snaží fitness centra zařídit pomocí kvalitního 

personálního zastoupení, dobrého zázemí, nabízených služeb a pomocí mnoha dalších 

vylepšení.  

 

V dnešní době mnoha nabídek produktů a služeb ve všech sférách podnikání je pro 

každý subjekt na trhu důležitá znalost nejen její konkurence, ale především znalost samotného 

zákazníka. Je téměř nemožné nabídnout všem svým klientům službu, se kterou by všichni 

souhlasili a byli s ní spokojeni, ale díky znalosti jejich potřeb se mohou subjekty na trhu této 

hranici alespoň co nejvíce přiblížit. Klíčem ke zjištění zákazníkových potřeb je ono měření 

spokojenosti, na jejímž základě jsou produkty a služby upravovány a nabízeny tak, aby se 

svými vlastnostmi kupujícím co nejvíce zamlouvaly.   

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení spokojenosti klientů fitness centra Pure 

Jatomi Fitness za pomocí dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Na základě zjištěných 

údajů budou podány návrhy a doporučení ke zlepšení a zkvalitnění služeb, jež budou 

využity vedením fitness centra.    

 Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí. V první části bude obsažena teorie a 

budou v ní popsány pojmy související s výzkumem. Budou popsány pojmy charakteristika 

fitness, marketing služeb, marketingový mix, zákazník, marketingový výzkum a SWOT 

analýza. 
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 Druhá část bakalářské práce bude zaměřena na analýzu spokojenosti klientů fitness 

centra Pure Jatomi Fitness. V této části bude popsáno samotné fitness centrum. Následně zde 

bude pomocí slabých stránek, silných stránek, příležitostí a hrozeb aplikována SWOT analýza 

a pomocí dotazníkového šetření znázorněny získané výsledky od respondentů.  

 

V posledním bodě bakalářské práce budou shrnuty výsledky šetření a podány návrhy 

spolu s doporučeními, které budou využity vedením fitness centra tak, aby bylo možno 

dosáhnout vyšší míry spokojenosti. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 
 

2.1 Charakteristika fitness 
    

Pojem fitness zahrnuje řadu volnočasových aktivit stejně tak, jako celkový životní 

styl. Fitness se stává nedílnou součástí velké populace. Fitness je významnou prevencí proti 

civilizačním chorobám, jako jsou vysoký krevní tlak či obezita. Fitness je ale také 

společenskou aktivitou a nejčastěji napomáhá lidem dosáhnout dobré fyzické kondice. [14] 

Jinými slovy se jedná o cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými 

činkami a cvičení na trenažérech, doplněné o aerobní cviky a dodržování dietních režimů, 

obohacené o doplňky výživy. Jedná se tak o celkový životní styl, jehož cílem je zlepšení 

celkové zdatnosti, zlepšení držení těla a zlepšení postavy. [16] 

Mnoho lidí si plete pojem fitness se zdravím. Člověk může být zdravý, ale nemusí být 

v dobré kondici. Dobrá kondice je založena nejen na cvičení, ale také na zdravém stravování, 

odpočinku, relaxaci a celkovém životním stylu. Lidé, kteří se chtějí fitness věnovat, musí 

počítat s tím, že fitness je „běh na dlouhou trať“, není jen krátkou etapou jejich života, ale 

postupně se stane jejich životním stylem. [3, 14] 

2.2 Marketing služeb 
 

„Službou rozumíme jakýkoliv nehmotný statek, který může jedna strana nabídnout 

druhé, aniž by docházelo k přechodu vlastnických práv.“ Kotler (2013, s. 808) 

2.2.2 Vlastnosti služeb 
 

V definicích služeb je kladen důraz zejména na jejich nehmotnou povahu. K rozlišení 

služeb od zboží jsou vytyčeny jejich vlastnosti. Těmito vlastnostmi jsou nehmatatelnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. [9] 

 

Nehmatatelnost 

Je nejcharakterističtější vlastností služeb. Samotnou službu nelze zhodnotit žádným 

fyzickým smyslem. Většinu prvků, které služba zahrnuje, nelze vyzkoušet před zakoupením, 

jako spolehlivost, kvalita a další faktory stěžující zákazníkovi výběr mezi konkurujícími 

poskytovateli služeb. Je snaha tuto nejistotu pomocí marketingu služeb překonat posílením 

materiálního prostředí a zaměřením se na silné značky, případně obchodního jména firmy 
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poskytujícího služby. Nehmotnost služby je důvodem nejistoty zákazníků při koupi služby a 

jako základ hodnocení kvality služby používá cenu. [9] 

     

Neoddělitelnost 

Na rozdíl od fyzických výrobků, jejichž cesta od výrobce musí projít přes sklady a 

distributory až ke konečnému spotřebiteli, jsou služby v převážné většině případů vyráběny a 

spotřebovávány současně. Neoddělitelnost spočívá v nemožnosti poskytování služby bez 

přítomnosti jejího poskytovatele. [9] 

  

Proměnlivost  

Předmětem proměnlivosti je variabilita nabízených služeb, jelikož spočívá v 

poskytnutí služby na jejím poskytovateli. Zákazníci jsou si proměnlivostí služby vědomi, a 

proto se o kvalitě služeb informují u jiných lidí. Aby však firmy přesvědčily zákazníky o 

svých kvalitách, snaží se jim podat záruky spokojenosti.[9]  

 

Kotler a Kelner vymezili 3 kroky, jak nejlépe docílit zvýšení kontroly kvality:  

 

• Investovat do optimálních procesů výběru a zaškolení zaměstnanců – vyškolení 

zaměstnanců je důležité, ať se jedná o jakékoliv odvětví. Kvalitní personál lze 

hodnotit pomocí 6 znaků: kompetentnost, zdvořilost, důvěryhodnost, spolehlivost, 

vnímavost a komunikativnost. [9] 

• Standardizovat proces poskytování služby napříč organizací – úkolem tohoto kroku 

je vymezení postupu průběhu služby, a to jejího poskytování, bodu kontaktu se 

zákazníkem a důkazů služby z pohledu zákazníka. [9] 

• Monitorovat spokojenost zákazníků – tento bod zahrnuje systém přání a stížností, 

marketingové výzkumy zákazníků a srovnávací nákupy konkurence. Potřeby 

zákazníků se mohou v různých oblastech lišit, to vede firmy k pružnějšímu přístupu 

k zákazníkům. [9]   

 

Pomíjivost  

Pomíjivost služby vede k tomu, že službu nelze skladovat, uchovávat či znovu 

prodávat. Problém může nastat ve chvíli, kdy začne poptávka kolísat, to znamená, že v jedné 

chvíli nabídka přesahuje poptávku po službách. Tomu se snaží poskytovatelé služeb vyhnout 
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tím, že účtují různé ceny v různých časech nebo pěstují poptávku mimo špičku, popřípadě 

nabízejí doplňkové služby, které zabaví klienty po dobu čekání. Řešením mohou být také 

rezervační systémy, které jsou v některých oblastech hojně využívány. [9] 

2.3 Marketingový mix 
 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: 

uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk.“ Vaštíková (2008, s. 26) 

Za autora pojmu marketingový mix, viz obrázek 2.1 schéma marketingového mixu, je 

považován Neil H. Borden, podle něhož je nejdůležitější vhodná kombinace složek 

marketingového mixu. V marketingové terminologii jsou složky mixu označovány podle 

amerického profesora E. Jerome Mc Carthyho jako „4P“ (product, price, place, promotion). 

[1,20] 

 

Obr. 2.1: schéma marketingového mixu  

 
Zdroj: MANAGEMENTMANIA.COM: Marketingový mix 4P. [Online]. [31.1.2014]. Dostupné z 
https://managementmania.com/uploads/article_image/image/87/marketingovy-mix-4p.png 
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2.3.1 Produkt 
 

 Produkt je chápán jako jakýkoliv hmotný či nehmotný statek, který je předmětem 

zájmu skupiny osob či organizací. Produktem tedy nejsou jen výrobky, ale také návazné 

služby, například záruka. [6]     

2.3.2 Cena 
 

Pod pojmem cena si lze představit objem peněz, které musí být zákazníkem 

vynaloženy k získání produktu. Hodnota výrobku je obyčejně přímo úměrná jeho odbytu, 

jestliže je cena nízká, ekonomicky uvažující spotřebitelé jsou motivováni ke koupi, na rozdíl 

od vysoké ceny, která je v převážné většině symbolem exkluzivity či výjimečnosti. [6,8]  

2.3.3 Distribuce 
 

Účastník trhu musí zajistit usnadnění přístupu ke službě, při níž je nutné vzít v potaz 

náklady na distribuci, promyslet distribuci specifických produktů a určit hustotu distribuční 

sítě. Je možno distribuovat služby jako nehmotný produkt nebo zboží jakožto produkt 

hmotný. [2] 

2.3.4 Propagace    
 

Úkolem propagace je informovat spotřebitele o existenci výrobku a přimět jej ke 

kupnímu rozhodnutí. Marketing používá mnoho nástrojů komunikačního mixu, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin, a to reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public 

relations. [4] 

 

Reklama 

„Je placená neosobní a jednosměrná forma komunikace.“ (Foret, s. 114) Reklama je 

placená ze strany prodejce s cílem zviditelnění svého produktu a následného prodeje. 

Reklama je charakteristická vyzdvihováním či nadsazováním kladů a nezmiňováním záporů. 

[4]   

 

Podpora prodeje 

V současnosti je jednou z nejúčinnějších nástrojů propagace. Předmětem podpory 

prodeje se stává statek dodávaný „zdarma“ či navíc. Kvůli finanční náročnosti podpory 
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prodeje je její využití časově omezené a používá se především ve fázi zavádění produktu a ve 

fázi úpadku. [4] 

 

Osobní prodej 

Předností osobního prodeje je přímý kontakt se zákazníkem. V tomto případě je 

důležitá osobnost prodejce, tedy důvěryhodný vzhled, míra profesionality apod. [4] 

 

Public relations 

„Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, 

vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností.“Foret (2008, s. 114) Cílem PR je 

působit nejen na vnější prostředí, kterým jsou okolní obyvatelé, sportovní organizace atd., ale 

i na vnitřní prostředí firmy. Zde jsou zahrnováni zaměstnanci, kteří by měli o firmě hovořit 

pozitivně, ať už v soukromí či v rámci pracovních povinností. [4] 

 

Vzhledem k vývoji marketingu a jeho rozšiřování již v dnešní době základní dělení na 

„4P“ není postačující a chceme-li s ním pracovat, je podle Philipa Kotlera a Kevina Lane 

Kellera nutné k základním nástrojům marketingového mixu připojit další čtyři, a to people 

(lidé), proces (procesy), programs (programy) a performance (výkon). [9] 

 

Lidé 

Při většině poskytovaných služeb dochází ke kontaktům zákazníka se zaměstnanci. 

Proto jsou lidé jedním ze stěžejních prvků marketingového mixu. Vzhledem k tomu, že 

v tomto procesu vystupuje zákazník i zaměstnanec, mají oba vliv na kvalitu poskytované 

služby. [15] 

 

      Programy 

Programy zahrnují všechny aktivity vedené ke spotřebitelům. Nezahrnují jen koncepci 

„4P“, ale je v nich umístěno mnoho dalších marketingových aktivit, které nemusely být úplně 

vhodné ve starém pohledu na marketing. Ať už jsou aktivity prováděny jakkoliv, musí být 

vždy propojeny tak, aby byly jako celek vyhovující více než jako jeho jednotlivé části. [9] 

 

Procesy 

Procesy jsou nedílnou součástí poskytovaní služby, a proto se stávají její nedílnou 

součástí. Způsob poskytování služby ve velké míře ovlivňuje její výsledek. V průběhu 
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poskytování služeb musí být dobře vysvětleny nabízené služby, výhody produktu, srovnání 

s konkurenčními výrobky. Jestliže jsou tyto procesy dobře zvládnuty, zákazník odchází 

spokojený. Proto je nutné se procesům věnovat a zkvalitňovat je. [15] 

 

Výkon 

Výkonem je chápáno podchycení škály možných ukazatelů ať už s možným finančním 

či nefinančním dopadem (zisk je hodnotný stejně jako báze zákazníků) nebo ukazateli, které 

působí na celkovou společnost (právní, etická odpovědnost). [9] 

2.4 Zákazník 
 

 Základem marketingově orientované firmy je zákazník a jeho poptávka. Při zkoumání 

zákazníků je potřeba určit cílový segment. Zákazníky můžeme rozdělit do pěti kategorií, a to: 

spotřebitelé (osoby a domácnosti, které využívají výrobků a služeb pro svou potřebu), 

výrobci (firmy, které využívají produkty k další výrobě), obchodníci (jednotlivci či 

organizace, kteří chtějí výrobky dále prodat), stát, státní instituce, orgány a neziskové 

organizace (organizační složky státu a organizace zajišťující veřejné služby) a zahraniční 

zákazníci (kdokoli s místem bydliště či sídlem v cizině).[10] 

2.4.1 Spokojenost zákazníka 
 

Ačkoli byla spokojenost zákazníka řešena v nejedné studii, není doposud přesně dáno, 

podle čeho lze spokojenost zákazníka posuzovat. Je to dáno tím, že spokojenost jako taková je 

čistě subjektivní pocit a pro její výsledek lze jen stěží sestavit univerzální škálu vyhodnocení.   

 Spokojenost zákazníka definoval Ivan Nový a Jörg Petzold (2006, s. 18) jako “pocit, 

kdy je zákazník šťastný, že odstranil nedostatek a byl zároveň uspokojen jeho kupní motiv.“ 

 Člověk by řekl, že spokojeného zákazníka lze určit na první pohled: má dobrou 

náladu, při komunikaci je slušný, sám vyhledává pozitiva výrobků či služby, těší se na využití 

výrobku či služby, které zakoupil a podobně. Takto lze charakterizovat spokojeného 

zákazníka v prodejně, avšak to není jediným cílem prodejce, důležité pro prodejce je, aby 

zákazníkova spokojenost setrvala i po zakoupení produktu a zajistit tak jeho věrnost. [13] 

 Nejen pro zajištění věrnosti, ale i pro celý proces získávání zákazníků je klíčové 

pochopení zákazníkových tužeb a potřeb. Každodenně, každou hodinu či minutu mají lidé 

mnoho potřeb a očekávání, které se pohybují v hojně užívané pyramidě, od známého 

amerického psychologa Abrahama Herberta Maslowa viz Obr. 2.2. [4,13] 
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Obr. 2.2: Maslowova pyramida potřeb  

 

 

 
Zdroj: HALEK.INFO: Prezentace ke cvičení z předmětu MARKETING. [Online]. [31.1.2014]. Dostupné z 

http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-cviceni6/mcvp6-print.php?projection&l=05 

 

Maslowova pyramida vychází z teorie, že každý člověk má své potřeby, které nejsou 

uspokojeny. Pyramida začíná fyziologickými potřebami a pokračuje až k potřebě 

seberealizace. Chování zákazníka se odvíjí od jeho neuspokojených potřeb, v případě, že 

neuspokojené potřeby změní v uspokojené, začíná tento cyklus zase od začátku, protože 

zákazníkovi vznikne touha po něčem jiném. Většina lidí proto nikdy vysněného vrcholu 

Maslowovy pyramidy nedosáhne, překážkami se stávají neuspokojené potřeby z nižších 

úrovní pyramidy. [4,13]       

2.5 Marketingový výzkum 
 

Marketingový výzkum je „ jednou z nejdůležitějších činností moderního marketingu. 

Firma jej provádí, nemůže-li jiným způsobem získat potřebné objektivní informace pro řízení 

a rozhodování. Marketingový výzkum vychází ze sociologických výzkumů a je časově a 

finančně nákladnou záležitostí. Firma jej může realizovat buď sama, nebo prostřednictvím 

agentury, která se touto problematikou zabývá.“ Moudrý (2008, s. 62) 
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Marketingový výzkum znamená pro firmu nejen příjem informací, ale především 

podklady pro strategická rozhodnutí, související s reakcí na stále se měnící situaci v prostředí. 

[10] 

2.5.2 Metody marketingového výzkumu 
 

Převážná většina marketingových výzkumů zahrnuje sběr primárních dat, tedy 

informací získaných vlastním výzkumem. Tato data jsou sice nákladnější než sekundární data, 

do kterých jsou zahrnovány již existující informace, jež byly shromážděny pro jiný účel, ale 

primární data bývají často mnohem významnější vzhledem k řešenému problému. [6,11] 

Ve výzkumu lze pracovat se dvěma druhy primárních dat, a to s kvantitativními a 

kvalitativními, podle toho jsou také členěny výzkumné metody na kvantitativní a kvalitativní. 

V marketingu jsou tyto přístupy brány jako rovnocenné a jejich výběr je zvolen podle povahy 

problému a cíle šetření. [10] 

 

Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum byl v minulosti chápán pouze jako doplněk kvantifikovaného 

výzkumu, dnes však jeho význam kvůli stavu trhu (jeho přesycenosti a těžké předvídatelnosti) 

roste. Tato metoda zahrnuje individuální subjektivní hodnocení zkoumaného jevu a svou 

povahou je často ztotožňována s psychologickým výzkumem. [10] 

„Podstatou kvalitativního výzkumu je analýza vztahů, závislostí a příčin přímo u 

zkoumané jednotky a jejich zobecnění.  Kvalitativní výzkum často hledá podrobné odpovědi 

na otázku “proč“. Snaží se zjistit důvody chování lidí, jejich příčiny a motivy.“ Malý (2006, s. 

45) 

 

Kvantitativní výzkum 

„Kvantitativní výzkum sleduje četnost jevů, přináší informace od velkého vzorku 

respondentů, provádí se s cílem postihnout dostatečně velký a reprezentativní vzorek a 

zaměřuje se například na to, kolik kupujících bude mít o zboží zájem a v jakém množství je 

bude kupovat.“ Moudrý (2008, s. 66) 

2.5.3 Metoda dotazování 
 

Tato metoda patří k nejvíce užívaným metodám marketingového výzkumu. Zahrnuje 

dotazování, a to písemné či osobní. Písemné dotazování lze dále rozdělit na dotazování ve 
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formě dotazníku a ankety. Osobní dotazování lze dělit na interview a na telefonické 

dotazování. Osobní dotazování je vzhledem k písemnému o mnoho náročnější z finančního i 

časového hlediska. [5, 10] 

Pro účely této práce bude dále využito písemné dotazování ve formě dotazníku, dále 

bude tedy v rámci práce řešena pouze tato forma. 

 

Dotazník 

Tento nástroj je používán v elektronické či papírové formě. Je především využíván při 

oslovení většího počtu respondentů, při kterém by bylo využití jiného nástroje neúčelné.  

Dotazník využívá formulářů, ve kterých jsou pokládány otázky, a to buď v uzavřené formě, 

kdy respondent vybírá jednu z možností nebo v otevřené formě, kdy respondent nemá na 

výběr jednu z možností, ale odpověď sdělí svými slovy či ve formě polootevřených otázek, 

které vychází z kombinace dvou předchozích variant, jsou zde tedy položeny otázky 

s možným výběrem jedné z možností, ale také je zde prostor na subjektivní odpověď 

respondenta. [5] 

Při konstrukci dotazníku musí být kladen důraz nejen na druh otázek, ale také na 

celkový dojem a formulaci jednotlivých otázek. Základem dotazníku je jeho celkový dojem, 

který může pomoci zlepšit například barva a kvalita papíru. Dotazník by měl být přehledný a 

graficky dobře zpracovaný. Celkovým dojmem by na sebe měl dotazník sám upozornit a 

vzbudit zájem dotazovaného.[5] 

Další složka, která pomáhá zkvalitnit dotazník je formulace otázek. Zde je nutno klást 

důraz na jednoznačnost a srozumitelnost otázky. Otázky by měly být jednoduché a měly by se 

přímo týkat toho, co chceme nebo potřebujeme vědět.[5]   

 

2.6 SWOT analýza 

2.6.1 Charakteristika SWOT analýzy 
 

SWOT analýza poskytuje celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, 

jejich příležitostí a ohrožení. Jinými slovy je SWOT analýza nástrojem pro zhodnocení 

vnitřního a vnějšího prostředí firmy. [9] 
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2.6.2 Vnější prostředí firmy 
 

Zhodnocení pomocí SWOT analýzy zpravidla nejprve vychází ze zhodnocení 

externího prostředí firmy. Jedná se o prostředí, které firmu sice obklopuje, avšak z pohledu 

firmy je neovlivnitelné. Strukturu externího prostředí tvoří makroprostředí, jež je složeno z 

přírodního, ekonomického, politického, legislativního, demografického, technologického, 

kulturního a sociálního prostředí, včetně vlivů globálního prostředí. Cílem analýzy vnějšího 

prostředí je zhodnocení příležitostí a možných rizik a ohrožení firmy. [15] 

 

Příležitost 

„Příležitostí rozumíme potřebu a zájem kupujícího, jež má společnost se ziskem 

uspokojit“(Kotler, s.80). Příležitosti mohou vycházet ze tří zdrojů. Prvním ze zdrojů je 

objevení služby či výrobku, který na trhu dosud není. Druhým zdrojem příležitosti je 

nabídnutí stávajícího výrobku, ale jiným způsobem a třetím zdrojem je metoda detekce 

problému, při které jsou zákazníci tázáni na ideální verzi výrobku nebo služby. Touto 

metodou často vznikají zcela nové výrobky či služby. [9] 

 

Ohrožení 

Ohrožením rozumíme nepříznivé vývoje trendů, které nás vedou k obranné strategii, 

bez které by mohlo vést k poklesu zisků či tržeb. [9]   

2.6.3 Vnitřní prostředí firmy 
 

Analýza interního prostředí firmy je tvořena externím mikroprostředím a interním 

mikroprostředím. Interní prostředí firmy se tedy skládá především z trhů, zákazníků, 

konkurence a dodavatelů. Vnitřní prostředí firmy je na rozdíl od externího prostředí firmou 

ovlivnitelné. Analýzou vnitřního prostředí firmy jsou sledovány dva ukazatele, a to silné a 

slabé stránky firmy. [15] 

Z hlediska interního prostředí firmy je zhodnocena nejprve pozice firmy na trhu. 

V tomto případě je posuzováno např., zda jsme vedoucí firmou v oboru podnikání nebo 

celkovou image podniku. Dále je pro správné posouzení důležité zhodnocení personálu firmy, 

co se týká kompetentnosti, spolupráce mezi jednotlivci a další na zákazníky se vztahující 

skutečnosti. V dalších bodech je hodnocena existence a využívání informačního systému, 

oblast techniky a technologie podniku, financování podniku a nakonec se při analýze zjišťují 
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základní charakteristiky z hlediska marketingu. V posledním bodě je hodnocen produkt, cena, 

distribuce, komunikační mix a podnik z hlediska materiálního prostředí. [7] 

      Při zhodnocení vnitřního prostředí firmy je důležité identifikovat silné i slabé stránky 

firmy podle toho, jestli se jedná o rozhodující silnou či slabou stránku, marginální stránku či 

neutrální faktor. Výsledky této analýzy nejsou samoúčelné a měly by být základem pro další 

strategická rozhodování. [7]  
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3 Analýza spokojenosti klientů fitness centra Pure Jatomi Fitness 
  

3.1 Charakteristika Fitness  
 

 Pure Jatomi fitness bylo poprvé založeno v Polsku. Jejími zakladateli jsou James 

Balfour, Tony Cowen a Mike Balfour, tedy zakladatelé z Fitness First. Název Pure Jatomi 

vychází ze slova „Pure“, které lze přeložit jako čistý a slova Jatomi, které je složeno 

z počátečních písmen zakladatelů této sítě fitness center. V Polsku se Pure Jatomi Fitness 

objevilo poprvé v roce 2008, od té doby se tento řetězec fitness center neustále rozrůstá 

společně s nabídkou nabízených služeb.  

Obr.3.1 Logo Pure Jatomi Fitness 

 

Zdroj: http://atrium-koszalin.pl/sites/default/files/locals/Pure%20Jatomi%20Fitness/main_photo/logo-jatomi-

minimum1000px-czarne.jpg 

 

 V současné době je možno setkat se s Pure Jatomi Fitness v Bulharsku, Rumunsku, 

Turecku, Malajsii, Indonésii, České republice a Polsku. V České republice se nachází čtyři 

kluby, z toho tři jsou v Hlavním městě Praze a jeden klub se nachází v Ostravě. Tři kluby jsou 

umístěny v Pražských nákupních centrech, jedná se o Galerii Butovice, galerii Harfa a 

nákupní centrum Palladium. Poslední z nich je umístěno v Ostravském nákupním centru 

Forum Nová Karolína.     

 Organizační struktura fitness centra 

 Celá síť fitness center Pure Jatomi Fitness je řízena třemi direktory. Každý z těchto 

direktorů je zodpovědný za svou oblast působení. První z direktorů řídí oblast Malajsie a 

Indie, druhý direktor je zodpovědný za státy Česká republika a Polsko a poslední z direktorů 

zodpovídá za zbytek Evropy. Pozice pod direktorem se nazývá operations director. Člověk na 

této pozici je odpovědný za general manager samotného fitness centra. Úkolem general 
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manager je řádný chod samotného fitness centra, pod nímž působí tři lidé v samostatných 

sekcích. Prvním je fitness manager, člověk na této pozici řídí nábor nových fitness trenérů a 

práci stávajících trenérů. Druhým je sales manager, jenž se stará o získávání nových členů a o 

péči o stávající zákazníky. Posledním je member service manager, jehož starostí je spravování 

veškerých dat fitness centra spolu s finančními reporty apod.     

Poskytované služby 

Pure Jatomi Fitness Ostrava klade důraz především na kvalitu poskytovaných služeb 

svým zákazníkům, a to nejen z hlediska vybavení, ale také z hlediska personálního zajištění. 

Vybavení v Ostravském fitness je zajištěno firmou Matrix poskytující stroje společně s jejich 

údržbou. Ostatní nářadí na cvičení, především značky Reebok, je obstaráno firmou 3D 

Fitness. Dodavateli, co se týká doplňků stravy, jsou Nutrend, All stars a Brifit. Pitný režim 

pro fitness je zajištěn firmou Kofola.  

 Ve fitness centru je klientům na ploše 1100 m² nabídnuto dvacet běžících pásů, 

dvanáct eliptických trenažerů, šest stacionárních kol, dva steppery a jeden veslovací trenažer. 

Fitness centrum je rozděleno na posilovnu, funkční tréninkovou zónu, kardiozónu, 

internetovou kavárnu včetně Wifi připojení a dva sály, které jsou mimo vedené lekce volně 

přístupné. Fitness centrum svým členům také nabízí půjčovnu DVD, solárium a saunu.  

 Dále fitness centrum poskytuje svým klientům řadu benefitů u svých partnerů. Slevy 

jsou poskytovány členům Pure Jatomi Fitness u firem Subway, Lunch Time, Klier, 

Cut&Color, Yogodoo, Rawbar, Intersport, DepilConcept a další.  

 V Pure Jatomi Fitness jsou zákazníkům připraveny také sportovní aktivity mimo sídlo 

fitness centra. Sportovními aktivitami jsou myšleny především ranní tréninky, jenž spočívají 

v ranních výbězích kolem obchodního centra Forum Nová Karolína. Dále jsou pro členy 

fitness centra za doprovodu lektorů uskutečňovány sobotní výšlapy na hory, konané jednou 

měsíčně, za doprovodu lektorů. Nově jsou nabízeny sportovní víkendy pro rodiny, z nichž 

první se konal v listopadu minulého roku a další se v současné době připravuje. 

 

 3.1.1 Analýza makroprostředí Pure Jatomi Fitness 
 

 Demografické prostředí 

 Ke konci roku 2013 žilo v České republice 10 512 419 obyvatel, z toho bylo mužské 

části populace 5 162 380 a ženské populace 5 350 039. V Moravskoslezském kraji bylo ke 
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stejnému datu napočítáno 1 221 832 obyvatel, z čehož 598 271 byla populace tvořena muži a 

623 561 byla tvořena ženami. Moravskoslezský kraj je tvořen 6 okresy, z nichž nejnižší počet 

obyvatel má okres Bruntál (95 873), pokračuje Nový Jičín (151 960), Opava (177 079), 

Frýdek-Místek (212 448), Karviná (260 919) a Ostrava-město (328 323).    Celkově lze 

shrnout situaci v Moravskoslezském kraji tak, že počet obyvatel ve věku 65+ se stále zvyšuje, 

zatímco počet obyvatel v kraji klesá. Tento fakt je zapříčiněn především tím, že počet 

vystěhovaných obyvatel značně převyšuje počet přistěhovalých obyvatel do 

Moravskoslezského kraje. [17] 

Ekonomické prostředí  

 HDP celé republiky bylo v roce 2012 téměř nejvyšší od roku 1995, když činilo 3845,9 

mld., výjimkou byl jen rok 2008, kdy HDP činilo 3848,4 mld. Kč. V Moravskoslezském kraji 

činilo v roce 2012 HDP 392 198 mil. Kč s HDP na jednoho obyvatele 319 314Kč. Růst HDP 

působí pozitivně na život nejen v celé ČR, ale i na život v jednotlivých regionech. Průměrná 

hrubá mzda obyvatele ČR vzrostla oproti roku 2011 z hodnoty 26 211Kč na hodnotu 27 

121Kč. V Moravskoslezském kraji činila hodnota hrubé měsíční mzdy 23 291Kč, 

Moravskoslezský kraj tedy nedosahuje průměru celé ČR na rozdíl od hlavního města Prahy, 

kde v roce 2012 dosahovaly hodnoty hrubé měsíční mzdy 33 404Kč.  Zvýšení hrubé mzdy 

přispívá ke zvýšení tržeb ve službách stejně jako ve spotřebě celé ekonomiky státu. Důležitým 

ukazatelem je také podíl zaměstnaných, nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních osob. 

Oproti roku 2011 sice došlo k nárůstu pracovní síly v Moravskoslezském kraji, ale na druhou 

stranu stoupla o 0,2% obecná míra nezaměstnanosti, je to způsobeno přírůstkem ekonomicky 

neaktivních osob. [17] 

 Ekologické prostředí     

 Z hlediska životního prostředí je obecně trend znečištění ve většině parametrů 

stagnující. Česká republika se stále setkává se špatným stavem ovzduší. V tomto směru je 

nejpostiženější oblastí Moravskoslezský kraj a okolí Kladna, kde byly limitní požadavky 

několikanásobně překročeny. [17]  

 Technologické prostředí     

 Ve světě fitness vznikají stále nové trendy i nové formy cvičení a na tom závisí rozvoj 

nových typů cvičebních pomůcek a zařízení. Fitness je celosvětovou záležitostí, která se 

neustále rozvíjí. Dochází k výskytu nových forem cvičení. Je zde kladen důraz nejen na stroje 
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používané ve fitness centrech, jejichž kvalita se sice spolu s časem zlepšuje a vyvíjí kupředu, 

ale konkurence není v tomto směru nijak limitována, ale také ve výše zmíněných druzích 

cvičení. Příkladem je nedávný příchod cvičení Zumba, která zažívala velký rozkvět a tím si 

získala mnoho příznivců, zejména mezi ženami.    

 Politické prostředí    

• Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 

• Občanský zákoník (89/2012 Sb.) 

• Zákon o daních z příjmu 

• Zákoník práce (262/2006 Sb.) 

• Zákon o účetnictví  

• Daňový řád  

 Kulturní prostředí 

 Na způsob trávení volného času má vliv řada faktorů, volný čas je ovlivněn 

vzděláním, náboženstvím, tradicemi, přáteli apod. Výrazným činitelem ve způsobu trávení 

volného času je věk. Je obecně známo, že s přibývajícím věkem člověka, je volný čas spíš 

věnován četbě knížek, časopisů nebo sledováním televize, zatímco mládež tráví větší část 

volného času poslechem hudby nebo surfováním na internetu.  

 V Moravskoslezském kraji od roku 2000 do roku 2012 došlo k velkému nárůstu 

návštěvníků veřejných knihoven. V roce 2000 se jednalo o 1977 tis., zatímco v roce 2012 

počet návštěvníků dosáhl počtu 4594 tis.. V sekci galerie, muzea a památky došlo také 

k nárůstu oproti předcházejícímu roku, a to z počtu 61 na počet 65. Co se týče hradů a zámků 

zpřístupněných za vstupné, je jich v Ostravě 10. Zatímco v počtu návštěvníků galerií, muzeí a 

památek zůstalo číslo téměř konstantní oproti roku 2011, to znamená 525 tis. osob, tak 

v počtu návštěvníku hradů a zámků počet návštěvníků klesl z 339 tis. osob v roce 2011 na 

počet 281 tis. osob v roce 2012. Tento pokles může být ovlivněn nárůstem času stráveného 

sledováním televize a DVD. [17]      
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3.1.2 Analýza mikroprostředí Pure Jatomi Fitness 
 

 Zákazníci 

Počet členů fitness centra je vedením udržován v počtu kolem 3000. Každý měsíc 

počet členů kolísá z důvodů neplacení, odstoupení od smluv a podobně. Jestliže je měsíční 

pokles zákazníků pro fitness centrum citelný, jsou vedením fitness centra uskutečňovány 

marketingové akce, při kterých je měsíční členství nabízeno se slevou. Poměr mužského a 

ženského zastoupení fitness centra je přibližně 50:50, čísla se měsíc od měsíce odchylují o 

jedno až dvě procenta.  

 Dodavatelé 

 Pure Jatomi Fitness si zakládá na poskytování kvalitních služeb, které jsou z velké 

části ovlivňovány jejich dodavateli. Fitness centrum má smlouvu se dvěma dodavateli strojů a 

náčiní, těmi jsou značka MATRIX a značka REEBOK. Značkou MATRIX jsou poskytovány 

především posilovací stroje a trenažéry a značkou REEBOK jsou zajišťovány pomůcky na 

cvičení, jako jsou například kettlebells a medicimbaly. Doplňky stravy a jiné občerstvení je 

obstaráváno společnostmi Nutrend, Allstar, Brifit D Fitness a Kofola. Kancelářské potřeby 

jsou dodávány prostřednictvím firmy Activa.      

 Marketingoví prostředníci 

 Pro zlepšení dobrého jména a povědomí se fitness centrum stává partnerem řady 

programů. Prostředníky byli v loňském roce Den balónů nad Ostravou, kde fitness centrum 

připravilo program a při kterém vzlétl balón s logem Pure Jatomi Fitness, dalším 

prostředníkem je MEGA koncert rádia Čas a mnoho dalších. Pure Jatomi Fitness je také 

sponzorem florbalového týmu 1. SC Vítkovice, Ostravského basketbalového týmu, beach 

volejbalové dvojice nebo lukostřelkyně Kláry Žižkové.    

 Konkurence 

 Pro úspěch každé organizace je důležitá znalost konkurence. V případě ostravského 

fitness centra Pure Jatomi Fitness se nabídkou poskytovaných služeb a velikostí jedná o dvě 

fitness centra, která jsou v tomto ohledu konkurencí, jsou to TOP Fitness XXL a Performance 

Power Center. Co se týká technologické úrovně těchto konkurentů, je vysoká. Rozdíly jsou 
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výraznější v rozmanitosti nabízených služeb, velikosti prostor či v množství strojů a pomůcek 

na cvičení.   

 Ačkoliv se poblíž Pure Jatomi Fitness nevyskytují další fitness centra, kromě výše 

jmenovaných, které by jej ve větší míře ohrožovaly, je v centru města Ostravy velký počet 

menších fitness center nebo posiloven, jejichž návštěvníci jsou zvyklí na standard, který jím 

dané fitness centrum poskytuje. I když se nejedná o konkurenci, která by Pure Jatomi Fitness 

zničila, jsou právě takovými rivaly nabízeny služby, díky kterým se klientela od velkých 

fitness center odvrací. Příkladem takové služby je létající jóga.     
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3.2 SWOT analýza  
 

 Po důkladné analýze fitness centra Pure Jatomi Fitness byly vyhodnoceny její silné a 

slabé stránky společně s jejími příležitostmi a hrozbami. Stěžejní body analýzy jsou 

vyobrazeny v následující tabulce.  

3.2 SWOT analýza Pure Jatomi Fitness  

SWOT analýza 

  Silné stránky (Strenght) Slabé stránky (Weaknesses) 

Vnitřní 

• komunikace se zákazníky • nemožnost rozšíření fitness centra 

• personální zastoupení • nedostatečná podpora vedení 

• umístění fitness centra • přeplněnost fitness centra mezi 16.00 - 19.00 

• pozitivní vnímání značky • forma uklízení 

• technická vybavenost • vysoké ceny doplňků 

• široká členská základna • vysoká cena jednorázového vstupu 

• otevírací doba • malý prostor v šatních skříňkách  

• možnost prvního vstupu zdarma   

• procentní slevy u partnerů klubu   

• prestiž mezinárodní společnosti   

• sauna   

• PC a internet    

•solárium   

    

  Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Vnější 

• vznik nových trendů ve fitness • recese ekonomiky 

• spolupráce s dalšími partnery • odliv pracovních sil ke konkurenci 

• příznivý demografický vývoj • vstup nové konkurence na trh 

• ekonomický rozvoj v regionu • změna legislativy 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3. 2 Metodika výzkumu 
 

V této kapitole bakalářské práce bude věnován prostor samotnému průběhu výzkumu. 

Tradičně bude výzkum rozdělen do dvou fází, a to do fáze přípravné a realizační. Přípravná 

fáze bude zahrnovat definování problému a cíl výzkumu společně s typem použitých dat, 

kdežto realizační fáze bude obsahovat samotný průběh výzkumu. 

3.2.1 Přípravná fáze   
 

Definování problému a cíl výzkumu 

Fitness centrum Pure Jatomi Fitness je v ostravském obchodním centru poměrně 

krátkou dobu, součástí jejího marketingu je tedy vylepšování nedostatků a přizpůsobování se 

klientele.  

Cílem tohoto výzkumu je tedy zjistit míru spokojenosti klientů fitness centra, na 

jejímž základě by následně mohlo dojít ke změnám směřujícím k jejímu zlepšení.  

 

Typ použitých dat    

Pro potřeby tohoto výzkumu bylo využito primárních dat získaných kombinací 

elektronického dotazování, které bylo vyvěšeno na oficiální stránce sociální sítě facebook a 

dotazování v písemné podobě, při kterém byli respondenti oslovováni při vstupu do fitness 

centra.    

Pilotáž 

 Důležitou součástí výzkumu byla pilotáž (tzv. pretest), pomocí které bylo zjištěno, jak 

respondenti dotazníku rozumí. Dotazník byl takto vyzkoušen na vzorku 5 respondentů. 

3.2.2 Realizační fáze 

Po ukončení pilotáže byl dotazník určený pro umístění na sociální sítě vytvořen na 

webové stránce vyplnto.cz a umístěn na internet po dobu od 20. 11. 2013 do 20. 12. 2013. 

Přes vysoký počet návštěvníků fitness centra bylo nashromážděno jen 50 vyplněných 

dotazníků, které byly doplněny o dotazníky, vytvořené v programu Microsoft Word, umístěné 

na recepci fitness centra. Celkově bylo tedy dosaženo počtu 63 vyplněných dotazníků, na 

jejichž základě probíhala analýza spokojenosti klientů fitness centra. Výsledky dotazování, 

tedy počty respondentů i grafy byly zpracovány v programu Microsoft Excel 2010. 
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Problém výzkumu 

Jediným problémem výzkumu byla ochota respondentů vyplnit dotazníky skrze 

elektronické dotazování, ačkoliv se oficiální stránky na sociální síti účastní přes 3000 lidí, 

bylo pouze 50 respondentů ochotno odpovědět, o doplnění byl proto elektronický dotazník 

obohacen o dotazník v písemné podobě.    

 

3.3 Vyhodnocení jednotlivých otázek 
 

V této podkapitole jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, jejichž cílem je 

analýza spokojenosti klientů fitness centra Pure Jatomi Fitness. První tři otázky jsou zaměřeny 

sociodemografickým směrem, na rozdíl od ostatních otázek dotazníku, které se týkají 

spokojenosti klientů fitness centra. 

3.3.1 Pohlaví 
 

Z výsledků první otázky dotazníku vyplývá, že jej vyplnilo 48% mužů a 52% žen. 

Z celkového počtu 63 respondentů se tedy jedná o poměr 30:33. Předpoklad vyrovnaného 

počtu u této otázky byl splněn. Z celkového počtu přibližně 3000 členství se poměr mužů a 

žen pohybuje také okolo poměru 50:50.  

Obr. 3.1 Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.2 Věk respondentů 

V této otázce byl respondentům nabídnut věkový rozsah, z něhož respondenti 

nejčastěji zvolili druhou možnost, tedy věkové rozmezí 21-30 let, tuto věkovou kategorii tvoří 

87% respondentů, tedy 55 respondentů z celkového počtu 63. Druhou nejčastější odpovědí 

respondentů bylo první nabízené věkové rozmezí tj. méně než 20 let, tuto část tvořilo 9%, to 

znamená 6 lidí. Nejčastější věk dotazovaných je nejspíše v rozmezí 21-30 let proto, že mladí 

lidé se více věnují sportu, ať už je to jejich koníček nebo z estetických důvodů. Důvodem 

vyššího počtu mladších respondentů oproti těm ze starších věkových skupin může být jejich 

vyšší aktivita na sociálních sítích a internetových stránkách, kde byl dotazník poskytován.     

Obr. 3.2 Věk respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.3 Místo bydliště 

 Cílem této otevřené otázky bylo zjistit, zda je Pure Jatomi Fitness natolik oblíbené, 

aby jeho zákazníci byli ochotní dojíždět za jeho službami i z míst mimo Ostravu.  

 Z grafu vyplývá, že většina respondentů, tedy 75% z nich bydlí nedaleko fitness 

centra, ale zbytek respondentů, což je zbývající 25% dotazovaných, jež není zanedbatelné 

číslo, žije v okolních městech či obcích. Lze tedy říct, že Pure Jatomi Fitness láká svou 

klientelu sice především z místa svého působení, ale klienti jsou ochotni za jeho službami 

dojíždět.  
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Obr. 3.3 Místo bydliště 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.4 Jak jste se dozvěděli o Pure Jatomi Fitness? 

 V této otázce byly respondentům nabízeny 3 uzavřené a 1 polouzavřená odpověď. 

Nejpočetnější část dotázaných se o fitness centru dozvěděla od známých a přátel, tuto 

odpověď vybralo 65% respondentů. Druhé nejpočetnější zastoupení měla část respondentů, 

která si vybrala odpověď jiné, která tvořila 21%. Nejčastějšími odpověďmi v této 

polootevřené otázce bylo setkání se s fitness centrem přímo v obchodním centru a druhá 

možnost, která stojí za zmínku, je seznámení se s fitness centrem prostřednictvím hostesky. 

Možnosti internetových stránek a sociálních sítí si dohromady vybralo 14% dotázaných. 

 Komunikace se zákazníky je důležitým bodem marketingového mixu, bez kterého se 

žádná firma neobejde, je důležité, aby potenciální klienti o službách věděli. Proto je jednou 

z otázek dotazníku “Jak jste se dozvěděli o Pure jatomi Fitness“. Cílem této otázky bylo 

zjistit, do jaké míry se o propagaci zasloužilo fitness centrum a do jaké míry se zprávy o něm 

šíří mezi lidmi přes přátele a známé.  
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Obr. 3.4 Jak jste se dozvěděli o Pure Jatomi Fitness? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.5 Je podle Vás propagace Pure Jatomi Fitness dostatečná? 

 U této otázky bylo cílem zjistit, do jaké míry jsou klienti s propagací fitness centra 

spokojeni. Nabídnuty byly 4 odpovědi, z nichž nejčastěji byla vybrána odpověď „dobrá“, 

takto otázku zodpovědělo 59% respondentů, druhá nejčastější odpověď byla „špatná“, ta 

činila 30% a další dvě možnosti tvořily v pořadí velmi dobrá a velmi špatná 8% a 3%. 

Obr 3.5 Je podle Vás propagace Pure Jatomi Fitness dostatečná?  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

3.3.6 Jak často navštěvujete fitness centrum? 

 V této otázce bylo cílem zjistit, jestli je fitness centrum pro klienty dostatečně oblíbené 

podle jeho návštěvnosti. Většina respondentů se přikláněla k odpovědi nepravidelně (41%). 

Druhou nejčastější odpovědí byla druhá možnost, tedy docházení do fitness centra 2x-3x 
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týdně (34%), ostatní odpovědi se od sebe neodlišovaly výraznou měrou, 1x týdně (14%), 

vícekrát týdně, než je nabízeno v ostatních možnostech (8%) a 1x za 14 dní si jako odpověď 

zvolila 3% respondentů.  

 
 
Obr. 3.6 Jak často navštěvujete fitness centrum? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.7 Jste spokojen/a s nabídkou suplementů a jiných doplňků stravy?  

 Při poskytování služeb ve fitness centru je pro spokojenost důležitá nejen služba, ale 

také doprovodný prodej suplementů apod. Zde byly respondentům nabízeny 4 uzavřené 

odpovědi, a to ano, spíše ano, spíše ne a ne. Zde byla většině respondentů nejsympatičtější 

možnost spíše ano, kterou si zvolilo 49% všech dotázaných. Další nejpočetnější skupina 

zvolila odpověď ano (27%), posledními možnostmi bylo spíše ne (18%) a ne (6%).   

Obr. 3.7 Jste spokojen/a s nabídkou suplementů a jiných doplňků stravy? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.8 Jste spokojeni s dopravní dostupností fitness centra? 

Jelikož je fitness centrum umístěno ve velkém nákupním centru v centru města, byl 

předpoklad, že budou klienti s dopravní dostupností spokojeni. K obchodnímu centru vede 

řada tramvajových i autobusových linek z různých částí Ostravy.  

Tento předpoklad byl splněn a většina respondentů byla rozhodně spokojena (52%) 

další nejčastější odpovědí bylo spíše spokojen/a, kterou si zvolilo 43% respondentů. Jelikož 

nebyla odpověď, rozhodně nespokojen, vybrána žádným respondentem, je poslední, ačkoli 

zanedbatelné číslo 5%, jakožto celkový počet respondentů, kteří odpověděli možností spíše 

nespokojen.  

 

Obr. 3.8 Jste spokojeni s dopravní dostupností fitness centra? 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.9 Je cena členství přiměřeně vysoká službám fitness centra? 

Odpovědi na tuto otázku se mohly lišit podle zákazníky placenými částkami za 

členství ve fitness centru. Hodnota měsíčního členství se pohybuje různě, standartní cena 

měsíčního členství při podepsání smlouvy na jeden rok je 950 Kč, při podepsání smlouvy na 3 

měsíce činí členství 1150 Kč/měsíc a jak jsem popisoval výše, jsou vedením uskutečňovány i 

akce na levnější členství. 

Většině dotazovaných tedy cena členství vyhovuje a přijde jim přiměřená, menší část 

vidí cenu členství jako částku vyšší, než by měla být a jen pár dotazovaných by bylo ochotno 

zaplatit za poskytované služby částku vyšší, než jaká dosud je.  
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Obr. 3.9 Je cena členství přiměřeně vysoká službám fitness centra? 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.10 Jste spokojen/a s nabídkou skupinových lekcí? 

 Vzhledem k poměrně vysokému počtu lekcí připravovaných během týdne, bylo cílem 

otázky spíše utvrzení se v jejich dostačujícím počtu, který činí 45 různých lekcí. 

 Výsledek výzkumu tedy nijak překvapivý, pouze 3% respondentů zatrhla možnost, že 

je lekcí příliš mnoho. Vyšší počet respondentů tedy 19% všech dotazovaných odpovědělo, že 

by lekcí mohlo být více, ale nejvyššího počtu respondentů se dostalo u možnosti “počet lekcí 

je dostačující“, tuto odpověď preferovalo 78% dotázaných.   

 

Obr. 3.10 Jste spokojen/a s nabídkou skupinových lekcí? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.11 Nabízí fitness centrum dostatek benefitů pro své členy? 
 

 Nabízení benefitů zákazníkům je častým marketingovým tahem, při kterém je snaha 

dosáhnout vyšší míry oblíbenosti produktu či služby a tím navýšení své klientely.  

 Z dotazníkového výzkumu vzešlo, že většina dotazovaných, ačkoliv fitness centrum 

nabízí benefitů poměrně dostatek, o žádném benefitu nikdy neslyšela. Počet takto 

odpovídajících respondentů je 48%. Další dvě odpovědi jsou vyrovnanější, a to 28% a 24%. 

Důvodem, proč respondenti většinou zvolili možnost, že o žádných benefitech doposud 

neslyšeli, je nejspíš jejich nízká propagace.  

 

Obr. 3.11 Nabízí fitness centrum dostatek benefitů pro své členy? 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.12 Jste spokojeni s ochotou personálu? 

 Protože je při poskytování služeb jednou ze složek marketingového mixu 

marketingová komunikace, je důležitou součástí marketingové strategie komunikace se 

zákazníky skrze zaměstnance. Ochota zaměstnanců fitness centra pomáhat klientům vede ke 

zlepšení atmosféry a celkové spokojenosti s nabízenými službami. 

 Po této stránce jsou oslovení klienti s personálem velice spokojeni (60%), menší část 

respondentů tvrdí, že je personál náladový (35%) a nejmenší částí oslovených respondentů, 

tedy těmi, kteří tvrdí, že personál není ke klientům vstřícný je 5%.   
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Obr. 3.12 Jste spokojeni s ochotou personálu? 

Zdroj: vlastní zpracování    

  

3.3.13 Jste spokojeni s celkovými službami fitness centra? 

 Cílem této otázky nebylo zjistit dílčí nedostatky, ale celkový náhled zákazníků na 

služby fitness centra. 

 Z výzkumu vyplynulo, že největší část respondentů je se službami fitness centra 

spokojena (56%), kdežto 38% dotazovaných tvrdí, že má fitness ve svých službách 

nedostatky, ale jen málo respondentů je s celkovými službami fitness centra úplně 

nespokojeno (6%).   

 

Obr. 3.13 Jste spokojeni s celkovými službami fitness centra Pure Jatomi Fitness? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.14 Zatrhněte položku, kterou u fitness centra nejvíce preferujete 

 V dotazníku bylo respondentům nabídnuto 6 uzavřených odpovědí, velké množství 

strojů ke cvičení (30%), možnost využití sauny (24%), možnost navštěvování vedených lekcí 

(22%), dostatek prostoru ke cvičení (17%), možnost sestavení individuálního tréninkového 

programu (5%) a vhodné místo fitness centra (2%).     

 Úkolem otázky bylo zjistit, ve kterých směrech fitness centrum vyniká a naopak na co 

zákazníci nekladou důraz. 

 

Obr. 3.14. Zatrhněte položku, kterou u fitness centra nejvíce preferujete 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.15. Chybí Vám v nabídce fitness centra nějaká služba? Pokud ano, jaká? 
 

 Poslední otázka byla otevřená, překvapením bylo, že drtivá většina neměla k nabídce 

fitness centra žádné výhrady. Ostatní odpovědi se jen málokdy opakovaly, dvě nejčastější 

odpovědi tedy byly, nedostatek masáží (3%) a postrádání bazénu (3%), který v Ostravském 

fitness centru není například oproti Pražskému v nabídce.  
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Možnost využití sauny
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Obr. 3.15. Chybí Vám v nabídce fitness centra nějaká služba? Pokud ano, jaká? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

 V této části bakalářské práce, je zaměřena pozornost na zhodnocení spokojenosti 

klientů fitness centra pomocí výsledků z dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Cílem práce 

bylo zjistit, v jaké míře je klientela s fitness centrem spokojena a také, ve kterých oblastech 

má naopak své nedostatky. Na základě těchto výsledků může vedení fitness učinit kroky ke 

zlepšení svých služeb nejen pro stávající zákazníky, ale také pro ty potenciální.   

Obr.4.1 Souhrn výsledků dotazníkového šetření 

Souhrn výsledků dotazníkového šetření 

Pohlaví 
Muži 48% 

Ženy 52% 

Věk 

Méně než 20 let 9% 

21-30 let 87% 

31- 40 let 2% 

41-50 let 2% 

51 let a více 0 

Místo bydliště 

Ostrava 75% 

Frýdek-Místek 5% 

Orlová 3% 

Hlučín 3% 

Opava 3% 

Praha 1% 

Jeseník 1% 

Chlebičov 1% 

Štěpánkovice 2% 

Olomouc 2% 

Paskov 2% 

Strahovice 2% 

První kontakt s fitness 
centrem 

Internetové stránky 5% 

Sociální sitě 9% 

Známí, přátelé 65% 

Jiné 21% 

Úroveň propagace 

Velmi dobrá 8% 

Dobrá 59% 

Špatná 30% 

Velmi špatná 3% 

Návštěvnost 
1x14 dní 3% 

1xtýdně 14% 
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2x-3x týdně  34% 

Vícekrát týdně 8% 

Nepravidelně 41% 

Nabídka suplementů 

Ano 27% 

Spíše ano 49% 

Spíše ne 18% 

Ne 6% 

Dopravní dostupnost 

Rozhodně spokojen/a 52% 

Spíše spokojen/a 43% 

Spíše nespokojen/a 5% 

Rozhodně nespokojen/a 0% 

Hodnota členství 
Ochota zaplatit více 2% 

Cena je přiměřená 65% 

Cena je vysoká 33% 

Nabídka skupinových lekcí 
Je jich mnoho 3% 

Počet je dostačující 78% 

Je jich málo 19% 

Je počet benefitů 
dostačující? 

Je jich dostatek 24% 

Benefitů je málo 28% 

O benefitech nevím 48% 

Ochota personálu 
Personál je vstřícný 60% 

Personál je náladový 35% 

Personál je neochotný 5% 

Celkové služby 
Ano, jsem spokojen 56% 

Mezery ve službách 38% 

Nejsem spokojen 6% 

Preferovaná položka ve 
fitness centru 

Dostatek prostoru 17% 

Možnost vedených lekcí 22% 

Mnoho strojů 30% 

Individuální tréninkový plán 5% 

Sauna 24% 

Vhodné místo 2% 

Absence nějaké služby? 

Masáže 5% 

Bazén 5% 

Více prostoru 3% 

Motivační hudba 1% 

Více strojů 2% 

Propagační akce 2% 

Bez výhrad 82% 
 

Zdroj:vlastní zpracování 

          Návštěvnost 
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 V Ostravě působí fitness centrum poměrně krátkou dobu, jeho zařízení je nové a 

neporušené. Dobrý technický stav je umožněn uplatňováním reklamací a doplňováním 

nabídky strojů a pomůcek od svých dodavatelů a jeho zákazníci ho tedy chválí. I přes tyto 

klady se však najdou výhrady k fitness, které lze zlepšit. Tyto nedostatky jsou popsány 

pomocí složek marketingového mixu.  

   

 4.1 Produkt 
 

 Produktem fitness centra Pure Jatomi Fitness jsou především nabízené služby. 

Poskytované služby jsou poměrně kvalitního charakteru, ale jsou zde i zápory, na které 

upozorňují především klienti fitness centra.  

 Nejčastějšími stížnostmi ze strany klientů na adresu fitness centra byla forma uklízení. 

V tomto směru se klientům nelíbí, že je fitness centrum uklízeno během celého dne, ačkoliv 

mi bylo vysvětleno, že z provozních důvodů tomu nelze zamezit. Ačkoliv to nijak nezamezuje 

klientům cvičit, kazí to celkový dojem poskytovaných služeb. Fitness centrum by se k tomuto 

problému mělo postavit čelem a vymyslet lepší způsob uklízení, který by vyhovoval všem, jak 

pohodlí klientů, tak prostředí fitness centra. Jednou z možností jak tomu zamezit, je uklízet 

jen před a po otevírací době, případně během dne, ale ve vyhrazené době, o které by byli 

klienti fitness centra informováni a mohli se na tuto skutečnost připravit.  

 Dalším záporným bodem fitness centra je jeho přeplněnost v odpoledních hodinách 

mezi 16.00-19.00 hod. Ačkoliv jsou splněna hygienická kritéria, je fitness centrum v těchto 

hodinách přeplněné. Zákazníci musí v této době zdlouhavě čekat na stroje a sály, v nichž 

probíhající vedené lekce „praskají ve švech“ a ani do sauny, v níž je kapacita 10 lidí, se v této 

době moc lidí nedostane. Jestliže si tedy klient koupí členství ve fitness centru v domněnce, že 

bude chodit cvičit jen po práci, je zklamán, protože v době po práci, je vytíženost tak vysoká, 

že si ani moc nezacvičí. Toto je největší nedostatek z hlediska služeb nabízených fitness 

centrem a nejen, že to kazí celkový dojem, ale spoustu lidí to od cvičení úplně odradí a ruší 

členství. Napadá mě několik možností, kterými lze tuto situaci řešit.  

• Jedna z možností je snížit celkovou kapacitu fitness centra tak, aby vyhovovala 

požadavkům klientů. Toto řešení sice není pro vedení fitness centra atraktivní 
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z hlediska jeho výdělku, avšak vedlo by k lepšímu náhledu zákazníků na jím 

poskytnuté služby.  

• Možností, jak docílit nižší návštěvnosti, je snížení ceny doprovodných služeb v době 

mimo špičku. Příkladem může být solárium, přičemž jeho cena by byla v době od již 

zmíněných 16.00-19.00 hod vyšší, než během zbytku dne. Zatraktivněním ostatních 

hodin může být snížení ceny individuálního cvičení s trenéry v tomto čase.  

• Následujícím řešením je, že budou klientům načítány body za návštěvu fitness centra 

v době mimo čas od 16.00-19.00 a za nasbírané body bude zákazníkům poskytnuta 

přiměřená sleva na členství.  

• Poslední, mnou navrhovaná možnost spočívá v ukončení stávajících členství a posléze 

nabízení nových členství, které bude rozděleno na dopolední členství a odpolední 

členství. Došlo by tak k lepší regulovatelnosti zákazníku nejen v nejvytíženějších 

hodinách, ale po celou dobu dne.  

Ze SWOT analýzy vyplývá, že se fitness centrum potýká se špatnou podporou ze 

strany vedení. Problém spočívá v tom, že fitness centrum je relativně nově zařízené a většina 

strojů je v záruční době a v případě, že dojde k poškození daného zařízení, trvá jeho 

reklamace delší dobu, než je nutné. Tento problém je dán především vzdáleností a způsobem 

komunikace s dodavatelem. Problém lze vylíčit na příkladu sauny, která se po každodenním 

provozu klienty fitness centra porouchala a měsíc byla zákazníkům nepřístupná. Mým 

návrhem je v tomto případě, buď ukončení spolupráce s dodavateli, se kterými tato spolupráce 

nefunguje tak, jak by měla, nebo tuto spolupráci prohloubit tak, aby při případných opravách 

nedocházelo ke zbytečným prodlevám, které se dotýkají zákazníka.    

     Ačkoliv je fitness centrum technicky dobře vybavené a rozmanitost poskytovaných 

služeb je poměrně vysoká, mým návrhem je služby ještě o některé položky rozšířit. 

V dotazníkovém šetření respondenti postrádali v nabídce fitness centra poskytování masáží, 

ačkoliv prostory fitness centra neumožňují zavedení této služby, mohla by být zařízena 

spolupráce s partnerem, který tyto služby poskytuje.  

 

4.2 Cena 
             

Jedním ze záporů je diverzifikace hodnoty členství ve fitness centru. Není tím myšlen 

rozdíl mezi hodnotou členství za rok a za tři měsíce, popsaný v odstavci 3.3.9, ale větší důraz 
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klientela klade na rozdíly v hodnotách, ve kterých je členství nabízeno v akcích, kde je možné 

cenu měsíčního členství snížit dokonce o 200 Kč. Možnost zlepšení náhledu na fitness 

z tohoto pohledu, je omezit snižování členství na minimum.  

Celkově jsou zákazníci dle dotazníkového šetření s hodnotou nabízeného členství 

spokojeni, vyplývá to z Obr. 3.9.   

Zákazníkům jsou nabízeny benefity v potravinových a dalších řetězcích ve formě 

procentních slev na nakoupené zboží. Řetězce jsou vyjmenovány v podkapitole 3.1. 

Z dotazníkového šetření však vyplývá, že většina dotázaných o těchto benefitech nikdy 

neslyšela. Fitness centrum by mělo v tomto směru zařídit vyšší informovanost svých 

zákazníků o těchto možnostech.  

Z výsledku SWOT analýzy vyplývá, že jednou ze slabých stránek je vysoká cena 

jednorázového vstupu do fitness centra. Ačkoliv je klientům umožněno si fitness centrum 

jednou bezplatně vyzkoušet, není nabízena přístupná cena pro jednorázový vstup, v případě, 

že klient nechce zakoupit členství na tři měsíce, případně na rok, z důvodu nevyužití 

permanentního vstupu. Mým návrhem je tedy vyšší přístupnost „nečlenům“ fitness centra 

prostřednictvím snížení ceny z částky 300Kč na příznivější částku.     

 

4.3 Propagace 
             

S propagací fitness centra jsou dle dotazníkového šetření zákazníci spokojeni. Fitness 

centrum se účastní mnoha akcí, u kterých je sponzorem, jedná se jak o sportovní akce, tak o 

rozhovory v rádiu. Jeho působení je rozmanité, snaží se tak pozvednout jméno fitness centra 

v očích svých zákazníků a dostat se zákazníkům do povědomí.  

Jediným bodem, v němž by se propagace měla zlepšit, je již zmíněná nabídka benefitů 

pro členy. Jestliže o této výhodě zákazníci netuší, jejich funkce klesá a práce vedení fitness 

centra je v tomto směru zbytečná. Reklamními plochami ve fitness centru jsou plazmové 

televize, na kterých jsou promítány reklamy v průběhu celého dne. Na těchto plochách běží 

reklamy nejen z prostředí fitness centra, jako jsou například reklamy skupinových lekcí nebo 

seminářů, ale své reklamy zde může za poplatek umístit kdokoliv.  

Řešením je buď více prostoru určeného pro reklamní účely v prostorách fitness centra, 

nebo zvýšení informovanosti zákazníků prostřednictvím sociálních sítí a internetových 

stránek.  
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4.4 Pozice 
 

 S prostředím fitness centra byla většina respondentů spokojena, ať už z pohledu 

skupinových lekcí, dodatečného prodeje suplementů nebo počtu strojů přístupných ke cvičení. 

Největším záporem jsou stížnosti na nedostatek prostoru ke cvičení v nejvytíženější době 

popsané výše.  

 Fitness centrum je umístěno v obchodním centru, z čehož vyplývají výhody, jako 

dobrá dopravní dostupnost nebo možnost parkování v zastřešených garážích. Přínosem 

umístění fitness centra je také jeho bezbariérový přístup z jakéhokoliv patra.  

 Naopak záporem umístění fitness centra je nemožnost rozšíření fitness centra, které by 

bylo nespornou výhodou. Je to dáno i tím, že prostory fitness centra byly vystavěny dřív, než 

bylo rozhodnuto, že zde fitness bude. Vedení Pure Jatomi Fitness si tedy nemohlo prostory 

přizpůsobit podle svých potřeb. Mé doporučení je proto směrováno především k případnému 

zařizování další pobočky tohoto fitness centra. A to, že by se vedení mělo o tyto prostory 

zajímat dříve, než budou vystavěny a případně se do návrhů těchto prostor aktivně zapojit.      
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5 Závěr 
 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry jsou klienti fitness centra Pure Jatomi 

Fitness spokojeni s jejími službami a poté podat návrhy a doporučení na zlepšení služeb. 

 Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, ve kterých směrech fitness 

centrum vyniká a ve kterých je naopak ještě leccos zlepšovat. Podle toho byly podány návrhy 

a doporučení.  

 Cílem každého kvalitního fitness centra je nejen co největší výdělek, ale také klient, 

který sice pokaždé odchází zničený, ale s dobrou náladou po cvičení v dobrém prostředí a 

dobře odvedené práci, o kterou by se především personál měl dokázat postarat. Samozřejmě 

se ani fitness centrum, jako kdokoliv jiný nemůže zavděčit všem svým zákazníkům, ale mělo 

by se tomuto cíli přinejmenším snažit den co den přiblížit. Myslím si, že tento předpoklad je 

vedením a týmem trenérů splněn.  

 V teoretické části bakalářské práce byly charakterizovány pojmy charakteristika 

fitness, marketing služeb, marketingový mix, zákazník, marketingový výzkum a SWOT 

analýza.  

 V praktické části je zahrnuta charakteristika fitness centra Pure Jatomi Fitness, 

přípravná fáze výzkumu a marketingové šetření, při němž byla využita metoda písemného a 

elektronického dotazování.        

 Nejzásadnějším problémem bakalářské práce bylo získání dostatečného počtu 

vyplněných dotazníků. Dotazníky proto nebyly vyplňovány jen prostřednictvím internetu, ale 

musely být umístěny i na recepci fitness centra, kde byli klienti žádáni o jejich vyplnění.  

 Ačkoliv je fitness centrum jedno z největších a nejnovějších fitness center v Ostravě, 

myslím si, že v některých směrech ještě má co zlepšovat. Z mého pohledu je zásadním 

problémem fitness centra jeho velká vytíženost mezi 16.00 – 19.00, v doporučeních tomu byl 

kladen největší důraz, a dalším problémem jsou malé prostory pro cvičící, při nejmenším 

v době, kdy v obou sálech probíhají vedené lekce.     

 Na základě informací zjištěnými dotazníkovým šetřením a SWOT analýzou usuzuji, že 

fitness centrum Pure Jatomi Fitness je v současné době na vysoké úrovni i z pohledu zařízení i 

z pohledu poskytovaných služeb a klienti jsou celkově se službami i přes mírné nedostatky 
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fitness centra spokojeni. Myslím si, že pokud bude vedení fitness centra ve své práci 

pokračovat alespoň tak dobře, jako doposud, může se těšit ze spokojenosti svých klientů i 

nadále.  

 Také doufám, že mnou zjištěné poznatky a doporučení budou přínosem pro další 

činnost fitness centra prostřednictvím ještě vyšší míry spokojenosti klientů s poskytovanými 

službami.   
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Seznam zkratek 
 

SC – sportovní club 
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Příloha č. 1: Dotazník  
 

Vážený respondente, 

 

jsem studentem 3. ročníku Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, oboru sportovní management a rád bych Vás požádal o spolupráci. Vyplňte prosím 

dotazník, týkající se spokojenosti zákazníků fitness centra Pure Jatomi Fitness. Tento dotazník 

je klíčový pro vypracování mé bakalářské práce. Dotazník je anonymní a jeho výsledky 

budou použity výhradně pro mou potřebu a nebudou poskytnuty třetím osobám.  

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku. 

 

Příjemný den 

Jiří Hudeček 

 

Své odpovědi zaškrtněte s výjimkou otevřených otázek, u nichž je potřeba se rozepsat. 

 

Pohlaví? 

€ muž 

€ žena 

V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

€ Méně než 20 

€ 21-30 

€ 31-40 

€ 41-50 

€ 51 a více 

Místo bydliště? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Jak jste se dozvěděli o fitness centru Pure Jatomi fitness? 

 

€ Internetové stránky 

€ Sociální sítě (Twitter, Facebook, atd.) 

€ Známí, přátelé 

€ Jiné  

 

Jestliže jste v předchozí otázce zaškrtl/a pole s názvem jiné, napište jak. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Je podle Vás na internetu dostatečná propagace fitness centra? 

 

€ Velmi dobrá 

€ Dobrá 

€ Špatná 

€ Velmi špatná 

 

Jak často navštěvujete fitness centrum? 

 

€ 1x za 14 dní 

€ 1x týdně 

€ 2x – 3x týdně 

€ Vícekrát týdně 

€ Nepravidelně 

 

Jste spokojen/a s nabídkou suplementů a jiných doplňků stravy fitness centra? 

 

€ Ano  

€ Spíše ano 

€ Spíše ne 

€ Ne 
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Jste spokojeni s dopravní dostupností fitness centra? 

 

€ Rozhodně spokojen/a 

€ Spíše spokojen/a 

€ Spíše nespokojen/a 

€ Rozhodně nespokojen/a 

 

Je podle Vašeho názoru cena členství přiměřeně vysoká službám fitness centra? 

 

€ Byl bych ochoten zaplatit víc 

€ Cena je přiměřená 

€ Cena je vysoká 

 

Jste spokojen/a s nabídkou skupinových lekcí? 

 

€ Je jich zbytečně mnoho 

€ Počet je dostačující 

€ Je jich málo 

 

Nabízí fitness centrum dostatek benefitů pro své členy? 

 

€ Ve fitness centru je dostatek benefitů 

€ Benefitů je nabízeno málo 

€ O žádných benefitech jsem neslyšel 

 

Jste spokojeni s ochotou personálu? 

 

€ Personál je vstřícný, vždy rád pomůže 

€ Personál je náladový 

€ Personál je neochotný pomoci 
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Jste spokojeni s celkovými službami fitness centra? 

 

€ Ano jsem spokojen 

€ Celkově má fitness centrum, co se týče služeb mezery 

€ Ne nejsem spokojen 

 

Zatrhněte položku, kterou u fitness centra nejvíc preferujete: 

 

€ Dostatek prostoru ke cvičení 

€ Možnost navštěvování vedených lekcí 

€ Velké množství strojů ke cvičení 

€ Možnost sestavení individuálního tréninkového programu 

€ Možnost využití sauny 

€ Vhodné místo 

 

Chybí Vám v nabídce fitness centra nějaká služba?(Pokud ano, jaká?) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


