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1. Úvod 

V současné době se na našem trhu nachází velký počet fitness center, která klientům 

předkládají stále se rozšiřující nabídku služeb. Pod pojmem „fitness“ většinou chápeme 

kondiční silový trénink provozovaný ve fitness centrech. Ve skutečnosti se nejedná pouze o 

silový trénink, ale o celkový systém cvičení, který vede především k tvarování postavy, 

zvýšení fyzického výkonu a redukci množství podkožního tuku. 

V posledních letech bývá pojem „fitness“ nahrazovat pojmem „welness“, který zahrnuje nejen 

fyzickou výkonnost a odolnost, ale také dobrou psychickou kondici, pocit „životní pohody“. 

Cvičení a životospráva ve fitness stylu by měly vést postupně k navození pozitivního myšlení 

a směřovat ke zdravému životnímu stylu.  

Nedostatek ekonomických zdrojů se projevuje na kvalitě vybavení fitness center i v nabídce 

služeb. Rostou výdaje za pronájmy prostor. Podnikatelé se často rozhodují pro založení 

menšího fitness centra, což je opačný trend, než jaký byl ještě před několika lety. 

Cílem této bakalářské práce je srovnání dvou fitness center z hlediska velikosti, nabídky 

služeb, ale také přístupem ke klientům, vybaveností a celkovým zaměřením.  

V teoretické části práce vymezuji klíčové pojmy.  

V části praktické se zaměřuji na popis, srovnání, SWOT analýzu a dotazníkové šetření ve 

vybraných fitness centrech v městě Ostrava. 

Závěrem provádím shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení pro obě sledovaná fitness 

centra, která mohou sloužit jejich majitelům a manažerům ke zkvalitnění chodu fitness center 

a ke zlepšení nabídky služeb klientům. 
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1. Marketing 

Marketing je proces plánování a praktického uskutečňování koncepce rozvoje cenové tvorby, 

stimulování výroby a rozdělování myšlenek, výrobků a služeb za účelem formování 

výměnných vztahů, zajišťující uspokojování individuálních a společenských potřeb.  

Podle Kotlera, P. (2007), je marketing věda o směně. Pokouší se pospat, vysvětlit a 

předpovídat jak lidé kupují a prodávají zboží a služby v ekonomice volné soutěže. Při 

existenci konkurence prodávajících budou kupující preferovat ty z nich, kteří nabízejí zboží 

nejlépe odpovídající jejich potřebám, preferencím a finančním možnostem.  

Podle Benneta, P. (2007), profesora marketingu na Pensylvánské státní univerzitě je 

marketing výroba předem prodaného zboží. Je to celková činnost podniku hodnocena 

z hlediska konečného výsledku a z hlediska zákazníka [6]. 

Dvojí pojetí marketingu: 

- Koncepční teorie marketingu zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení a 

hlavní zásady jednání podniku.  

- Funkční pojetí marketingu vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje 

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku, tvoří jeho marketingové 

řízení. 

V moderním chápání marketingu jsou obě teorie stejně významné. Je zdůrazňováno 

koncepční pojetí, současně s rozvíjením funkcí marketingu, jako systému nástrojů užívaných 

k uspokojování požadavků zákazníků [1]. 

Významným nástrojem prodeje je marketingový mix. Sestává z různých prvků 

marketingového programu, které napomáhají úspěšnému zavádění marketingové strategie a 

umísťování podniku na cílových trzích. Integrace prvků marketingového mixu zajišťuje 

konzistenci marketingové strategie jako celku.  

Obsah marketingového mixu je neustálým předmětem odborných diskusí. Mnoho autorů se 

přiklání k rozšířené verzi, která se skládá z „7P“, nejznámější a nejpoužívanější je však 

základní verze „4P“.  
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Product – produkt, výrobek 

Price – cena  

Place – místo, distribuce, prodej 

Promotion – marketingová propagace, komunikace [2]. 

2.2. Sportovní marketing 

Definovat pojem „sportovní marketing“ znamená postihnout v jednom oba komponenty, 

marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. 

B. J. Mulin a S. Hardy (2000) tvrdí, že „sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které 

jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovním spotřebitelů 

pomocí procesu výměny“. 

Sportovní marketing v současnosti postihuje tyto základní tendence: 

- Marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli. 

- Marketing jako sportovní reklama. 

- Sponzoring ve sportu[1]. 

Sportovní organizace vyvíjejí v současné době podnikatelské aktivity s cílem získat dodatečné 

finanční zdroje nutné k zabezpečení zdárného chodu sportovní organizace, ke splnění jejich 

sportovních, ekonomických a sociálních cílů. Zvláště sportovní organizace, které mají právní 

formu obchodní společnosti, ale i občanská sdružení, využívají všech nástrojů ke své 

komerční činnosti. Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturalizovat 

nabídku sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu 

systém nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout [1]. 

2.3. Marketingový mix 

2.3.1. Produkt – výrobek  

Kotler, P. (2007) uvádí, že „produkt je cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, 

ke koupi, k použití či spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Patří zde fyzické 

předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky“ [4]. 
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Produkt je hmotná (hmatatelná), či nehmotná (abstraktní) věc nebo služba uspokojující lidské 

potřeby. Mohou jej kupovat koneční zákazníci, ale i zákazníci, kteří si jej pořizují za účelem 

dalšího prodeje, zpracování a zajišťování firemních podnikatelských činností [4]. 

Termín „sportovní produkt“ bývá obecně užíván jak pro výrobky, tak pro služby.  Za 

sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování 

přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu. Sportovní 

průmysl dodává na trhy dva základní typy produktů: materiální a nemateriální. Materiální 

produkty odpovídají všem teoriím o zboží, nemateriální produkty se liší v samotném pojetí 

produktu a také na trh jsou dodávány jedinečným způsobem[3].  

Materiální sportovní produkty: 

- sportovní nářadí, sportovní náčiní, 

- sportovní oblečení, 

- potravinové doplňky, sportovní kosmetika. 

Nemateriální sportovní produkty: 

a) základní produkty 

- nabídka pohybových aktivit, 

- nabídka sportovních akcí. 

b) produkty vázané na osobnost 

- produkty vázané na osobnost sportovce, 

- výkony lektorů, osobních trenérů, 

- reklamní vystoupení sportovců. 

c) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

- výzkum v oblasti zabývající se sportem, 

- sport v médiích, 

- hodnota užitku a zážitku ve sportu. 

d) vedlejší produkty 

- sportovní reklama, 

- sportovní akce, 

- pojištění sportovců [3]. 
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2.3.2. Cena  

Cena jako jediná přímo vytváří finanční prostředky. Cena je výše peněžní úhrady zaplacená 

na trhu za prodaný produkt, vyjadřuje hodnotu výrobku nebo služby. Cenu ovlivňují interní a 

externí faktory. Mezi interní faktory patří např. náklady na vývoj, výrobu, distribuci, prodej a 

propagaci. Externími faktory mohou být např. poptávka a konkurence, které vymezují horní 

hranici ceny [4]. 

Určením hodnoty sportovního produktu stanovíme jeho cenu. Cena nemateriálního produktu 

na rozdíl od materiálního, se stanovuje velmi obtížně z toho důvodu, že se v ní odrazí „cena 

prožitku“ daného spotřebitele a specifické faktory tohoto typu produktu
1
. 

Základem praktického stanovení ceny se stává přístup dialogu mezi subjektem stanovující 

cenu a trhem. Zde se pohybujeme v prostoru vymezeném „nízkou cenou“, která neumožňuje 

podnikateli jeho další rozvoj, či „vysokou cenou“, která brání rozvoji poptávky. Dialogový 

přístup provádí v postatě korekci prostoru nízká a vysoká cena a dospívá k ceně, která by 

měla být kompromisní [6]. 

2.3.3. Místo, distribuce 

Místo poskytování výrobku, případně služby hraje podstatnou roli při prodeji, může zvýšit 

prodej produktu. Distribuce je cesta výrobku od výrobce k zákazníkovi, tedy jeho umístění na 

trhu, zahrnuje všechny činnosti nezbytné pro přemístění zboží od výrobce na místo, kde si ho 

zákazníci mohou koupit. Distribuce se podle počtu mezičlánků rozlišuje na přímou a 

nepřímou. Přímá distribuce znamená, že se zboží dostává přímo od výrobce k zákazníkovi. 

Oproti tomu nepřímou distribucí se rozumí využívání mezičlánku a to buď jednoho 

(maloobchod), dvou (velkoobchod a maloobchod) nebo i více [4]. 

Distribuce sportovního produktu opět podléhá kategorizaci do dvou skupin. U hmotného 

sportovního produktu se distribuce řídí klasickými modely distribučních kanálů. Situace u 

nehmotného sportovního produktu je odlišná, protože se jedná o službu či zážitek
2
. 

 

 

 

                                                 
1
 Přednášky doc.RNDr. Irena Durdová, Ph.D 

2
 Přednášky doc.RNDr. Irena Durdová, Ph.D 
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2.3.4. Propagace, komunikace  

Završením marketingového mixu je propagování výrobku nebo služeb cílovým zákazníkům. 

Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje 

výrobků nebo služeb, zahrnuje aktivity určené ke komunikaci se zákazníky. Informuje, 

přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu. 

Propagační (komunikační) mix 

K realizaci cílů marketingové komunikace se zákazníky může firma využívat některý 

z následujících nástrojů, které tvoří propagační (komunikační) mix:  

- Reklama 

- Podpora prodeje  

- Vztah s veřejností ( Public relations) 

- Přímý marketing 

- Osobní prodej 

- Sponzoring[4].  

Reklama 

Kotler, P. (2007): „Reklama je jakákoli placená forma neosobní prezentace a komunikace 

myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora“. 

Reklamní sdělení může v zásadě obsahovat cokoliv, co neodporuje etickým a mravním 

normám a zákonům společnosti. Výhodou reklamy je její schopnost dostat se k zákazníkovi 

kdekoli a kdykoli, rychle a levně. Průběh reklamní kampaně lze přesně naplánovat a 

kontrolovat.  

Každá reklama by měla vytvářet silnou značku, zvyšovat poptávku po výrobku, vytvářet 

dobré mínění o firmě v podnikatelské sféře, dobré mínění o firmě v očích veřejnosti, u 

zaměstnanců a zvyšovat distribuční možnosti výrobku [4]. 

Sportovní reklama 

Sportovní reklama využívá specifických forem komunikace v oblasti sportu, je to reklama se 

sportovními motivy. 
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Formy sportovní reklamy: 

- reklama na dresech a sportovních oděvech, 

- reklama na mantinelech, palubovce, ledové ploše, 

- reklama na startovních číslech 

- reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích skóre 

- reklama na sportovním nářadí a náčiní 

- reklama na poutačích, videotabulích, billboardech 

- reklama na vstupenkách, plakátech, ročenkách apod. 

- reklama na videozáznamech, fotografiích apod. 

- reklama v průběhu TV a rozhlasových přenosů 

- reklama v tisku, časopisech, internetu
3
. 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje celou řadu stimulačních aktivit. Patří zde programy zvýhodňující 

věrné zákazníky, jak je uplatňují například letecké společnosti (programy pro pravidelné 

cestující), nebo veškeré propagační materiály – brožury, informační letáky, které jsou volně 

k dispozici v místě prodeje[2].  

Podpora prodeje může být zaměřena na tři cílové skupiny: 

- Zákazníky – nabídka bezplatného odběru, vzorky, demonstrace, kupóny, ochutnávky, 

vrácení peněz, odměny, soutěže a záruky. 

- Prostředníky – zboží zdarma, slevy, financování reklamy, spoluúčast na reklamě, 

soutěže, odměny. 

- Prodejní síly – bonusy, odměny, soutěže a ceny pro nejlepší prodejce [2]. 

Vztah s veřejnosti (Public relations) 

Vztah s veřejnosti je samostatnou složkou komunikačního mixu. Cílem je získat porozumění a 

podporu lidí z organizací, které mohou ovlivnit dosažení marketingových cílů. 

Kotler, P. (2007): „Public relations zahrnuje budování dobrých vztahů s různými cílovými 

skupinami získáváním příznivé publicity, budováním dobrého „image firmy“ a odvrácením či 

vyvrácením fám, informací a událostí, které staví společnosti do nepříznivého světla“. 

                                                 
3
 Přednášky doc.RNDr. Irena Durdová, Ph.D 
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Cílem public relations není přímé zvýšení objemu prodeje výrobků nebo služeb. Hlavním 

úkolem je vytváření příznivých představ veřejnosti o firmě[4].  

Přímý marketing 

Přímý marketing je souhrnným názvem pro marketingovou komunikaci, charakterizovanou 

přímým kontaktem mezi zadavatelem a adresátem. Spočívá buď v přímém oslovení, nebo ve 

vyvolání přímé reakce adresáta. Základním principem přímého marketingu je práce 

s databázemi klientů nebo potencionálních klientů, jejich třídění, systematizace a vytěžování 

s cílem učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených. Nejčastějšími 

formami přímého marketingu je prodej poštou, telemarketing a TV shop [4]. 

Osobní prodej 

Osobní prodej přináší ve srovnání s ostatními prvky komunikačního mixu celou řadu výhod. 

Jsou to především: 

- Osobní kontakt – kontakt se zákazníkem, který má funkce prodeje, služeb a 

sledování.  

- Posílení vztahu – pravidelný a často velmi úzký kontakt mezi poskytovatelem a 

zákazníkem nabízí v mnoha odvětvích velkou příležitost pro upevnění vzájemných 

vztahů. Cílem je posunout zákazníka nahoru po žebříčku loajality. 

- Cross-selling – podnikatelé ve službách mohou využít svého dobrého vztahu se 

zákazníkem k nabídce a prodeji služeb. Jsou ve výhodné pozici, neboť mohou 

zákazníkům „nerušeně“ sdělit všechny potřebné údaje. Tento zavazující vztah existuje 

často mezi bankovními úředníky a klienty a dává bance příležitost prodat například 

majitelům běžných účtů celou řadu souvisejících služeb, jako jsou hypotéka, pojištění, 

sporožirové účty apod. [2]. 

Sponzoring 

Význam sponzoringu neustále stoupá, protože je relativně nejlevnější a oslovuje široké vrstvy 

lidí. Uplatňuje se především v oblasti sportování, kulturní a sociální [6]. 
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2.4. Služby  

Služba je činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se 

zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. Služba může 

vést ke změně podmínek a její produkce, může či nemusí být úzce spojena s fyzickým 

produktem.  

Při definování služeb často dochází k nejasnostem v terminologii. Za produkt považujeme 

souhrn objektů nebo procesů přinášejících zákazníkovi určitou hodnotu. Výrobky a služby 

jsou subkategorie, resp. dva typy produktu. Dosud však v ekonomické teorii nebyla přijata 

žádná obecně platná úmluva o užívání těchto termínů, a dokonce i v jednom odvětví jsou 

výrazy „produkt“ a „služba“ libovolně zaměňovány[2]. 

Phillip Kotler rozlišil čtyři kategorie nabídky služeb: 

- Pouze hmatatelné zboží, jako je mýdlo, zubní pasta nebo sůl. Tento produkt není 

doprovázen žádnými službami. 

- Hmatatelné zboží s doprovodnými službami, které mají zvýšit přitažlivost zboží pro 

spotřebitele. Příkladem je prodej počítačů. 

- Důležitá služba s doprovodnými menšími výrobky a službami, jako např. cestování 

letadlem první třídou. 

- Pouze služba, jako je například hlídání dětí nebo psychoterapie[2]. 

Služby mají určité vlastnosti, které je odlišují od výrobních produktů. Službám se obecně 

přisuzují tyto čtyři vlastnosti: 

- Nehmatatelnost – služby jsou do značné míry abstraktní a nehmatatelné. 

- Proměnlivost – služby nejsou standardní a jsou vysoce proměnlivé. 

- Nedělitelnost – výroba a spotřeba služeb většinou probíhá současně a za účasti 

zákazníka. 

- Pomíjivost – služby nelze skladovat [2]. 
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2.5. Výzkumné metody a techniky 

2.5.1. SWOT analýza 

V souvislosti s prováděním a celkovým vyhodnocováním dílčích údajů získaných situační 

analýzou, sumarizací jejích výsledků, se v odborné literatuře často uvádí metoda SWOT. 

Tuto metodu lze využívat nejenom pro oblast podnikového manažerského rozhodování. Lze jí 

aplikovat při analýze povahy rozmanitých jevů a procesů z hlediska jejich silných a slabých 

stránek, možností a hrozeb, které pro ně představuje vnější prostředí[5].  

V podnikové praxi lze metodu SWOT obsáhle využít také při posuzování, porovnávání a 

hodnocení podnikatelských záměrů či aktivit podniku na základě analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí. Metoda SWOT umožňuje skloubit a usoustavnit výsledky obou uvedených oblastí 

analýzy, sumarizovat je do komplexu, který má čtyři klíčové body vyjádřené začátečními 

písmeny příslušných anglických termínů: 

Strengths – silné stránky 

Weaknesses – slabé stránky 

Opportunities – příležitosti 

Threats – hrozby, ohrožení[5] 

SWOT analýza by měla výrazně označit zásadní faktory, tzn. takové, které mají pro danou 

oblast rozhodování klíčový význam. Základní závěry SWOT analýzy proto představují 

nejdůležitější silné a slabé stránky podniku ve vztahu k nejzávaznějším příležitostem a 

hrozbám.  

Značné aplikační možnosti metody SWOT jsou rovněž v oblasti taktického a operativního 

manažerského rozhodování. SWOT analýza se týká jednotlivých současných položek a 

zvažovaných budoucích položek produktového mixu. Posláním SWOT analýzy v tomto 

případě je: 

- Na straně jedné posoudit relevantní vnitřní možnosti či předpoklady podniku 

k realizaci a uplatňování určitých podnikatelských záměrů či aktivit.  

- Na straně druhé současně posoudit ve vztahu k interním možnostem či předpokladům 

podniku také vnější příležitosti a hrozby, které jsou významné pro podnikatelský 

úspěch daných podnikatelských záměrů.  
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Vzhledem k výše uvedené terminologii lze rozlišit: 

O-T analýzu – analýzu vnějšího prostředí (vnějších faktorů) 

S-W analýzu – analýzu vnitřního prostředí (vnitřních faktorů) 

Vzájemná kombinace, porovnávání a integrace identifikovaných hrozeb, příležitostí, silných a 

slabých stránek se uspořádává prostřednictvím matice SWOT[5].   

Přístup SO (strategie Maxi-Maxi) 

V tomto případě používá podnik svých vnitřních silných stránek k využití vnějších 

příležitostí. Jedná se o ofenzivní podnikatelský přístup z pozice síly. 

Např. na trhu se objevila pro podnik rozsáhlá a nadějná možnost pro uplatnění nového 

produktu, a to dříve, než přijde s tímto novým produktem konkurence. Podnik využije svých 

vnitřních silných stránek, které má k tomu, aby tuto příležitost tržního uplatnění nového 

produktu plně využil[5].  

Přístup ST (strategie Maxi-Mini) 

Tento přístup se vyznačuje tím, že podnik využívá svých vnitřních silných stránek k uniknutí 

nebezpečím, k eliminaci či blokování hrozeb. Obrazně řečeno, jedná se o střet vnitřních 

silných stránek podniku s vnějšími hrozbami s cílem vyloučit nebo významně omezit jejich 

negativní dopady. 

Např. konkurenční podnik uvedl na trh nový produkt, který představuje pro daný podnik 

vážné ohrožení. Toto nebezpečí může podnik eliminovat či podstatně snížit jeho negativní 

dopady řadou způsobů[5]. 

Přístup WO (strategie Mini-Maxi) 

Daný přístup se vyznačuje snahou eliminovat vnitřní slabé stránky za pomoci vnějších 

příležitostí.  

Např. na základě výzkumu trhu bylo zjištěno, že je možné na trhu podnikatelsky úspěšně 

uplatnit určitý produkt. Nicméně podnik nedisponuje potřebnými zdroji k zajištění úspěšné 

komercializace nového produktu. K zajištění tvorby nového produktu využije například 

takové vnější příležitosti, jako je vytváření různých forem výzkumně vývojové, výrobní a 
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další kooperace s jinými podniky, mezipodnikové spolupráce na základě vytváření 

strategických aliancí apod.[5].  

Přístup WT (strategie Mini-Mini) 

Tento přístup reprezentuje pro podnik nejméně příznivou pozici. Znamená redukování nebo 

likvidaci určitých stávajících produktů či produktových řad, redukci nebo likvidaci 

předpokládaných podnikatelských záměrů. Určitým řešením daného nepříznivého postavení 

může být také spojení podniku se silným podnikem s využitím různých forem kooperací. 

K tomuto spojení nezřídka dochází i za tu cenu, že v zájmu přežití bude muset podnik v této 

nepříznivé pozici výrazně změnit svůj dosavadní produktový mix [5]. 

 

 

                   Interní faktory 

 

 

Externí faktory 

Silné stránky (S) 

Například: 

- příznivá finanční situace 

- vysoká úroveň výrobně 

technické přípravy nového 

výrobku 

 

Slabé stránky (W) 

Například: 

- omezené výrobní kapacity 

- nedostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků  

 

Příležitosti (O) 

Například: 

- rozsáhlý potenciál trhu pro 

nové produkty, vysoké tempo 

růstu trhu 

- slabá současná domácí a 

zahraniční konkurence 

SO přístup (strategie) 

(Maxi – Maxi) 

Nejvíce žádoucí pozice. 

Využívání vnitřních silných 

stránek podniku 

k zužitkování vnějších 

příležitostí 

WO přístup (strategie) 

(Mini – Maxi) 

Je to například využívání 

vnějších příležitostí 

k eliminaci slabých stránek 

podniku 

Hrozby (T) 

Například: 

- nebezpečí vstupu dalších 

konkurenčních podniků na 

daný trh 

- nepříznivá legislativa 

- možný růst cen surovin 

používaných podnikem 

ST přístup (strategie) 

(Maxi - Mini) 

Je to například využívání 

vnitřních silných stránek 

k blokování či eliminaci 

hrozeb 

WT přístup (strategie) 

(Mini – Mini) 

Jde například o likvidace či 

redukce daného 

podnikatelského záměru 

Tabulka 2.1. Silné – slabé stránky 
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2.5.2. Dotazník  

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. Skládá se 

ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta respondentů. Oproti jiným typům 

průzkumů je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší námahou a 

levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat. 

Přes tyto výhody může být sestavení a správné vyhodnocení dotazníku dost obtížné, obzvlášť 

pokud jej nezpracovává odborník. Otázky mohou být špatně formulovány, navržené odpovědi 

nemusí poskytovat prostor pro validní odpovědi, forma nebo obsah dotazníku může odradit od 

dokončení jeho vyplňování a nakonec ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro 

naplnění cíle dotazování[7]. 

2.5.3. Rozhovor  

Rozhovor je výzkumná technika k získávání informací. V rozhovoru se prostřednictvím 

předem zvolených otázek dovídáme o jednotlivých dílčích jevech na základě odpovědí 

respondenta jakožto zkoumané osoby. Existují rozhovory standardizované a 

nestandardizované. Standardizovaný typ rozhovoru je takový, ve kterém jsou předem dány 

neměnné otázky a jejich jasná formulace. Oproti tomu nestandardizovaný rozhovor umožňuje 

zaznamenat i širší souvislosti mezi zkoumanými fenomény[8]. 

2.6. Služby fitness center 

2.6.1. Bodystat   

Jedná se o měření profesionálním analyzátorem, který zjistí složení těla (procento tuku, vody 

a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou potřebu při reálném 

zvoleném stupni aktivity. 

Přístroj Bodystat se liší od jednoduchých domácích analyzátorů v mnoha ohledech a 

parametrech. Kromě toho, že se používají velmi kvalitní značkové elektrody, je kladen důraz 

zejména na metodiku vyšetření. Kvalitní přístroj a unikátní software používající predikční 

rovnice pro jednotlivé skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti, aktivní sportovci, osoby nad 70 

let) jsou zárukou toho, že přístroj Bodystat a výsledky jeho měření jsou ve všech parametrech 

pravdivé.  
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Pomocí Bodystatu je možno sledovat přehledně a přesně celý průběh hubnutí a redukce tuku. 

Přístroj je dokonalou a ideální pomůckou při sestavování jídelníčku. Navíc pomáhá zvolit 

stupeň a dávky pohybové aktivity. Bodystat přesně odhalí, když místo tuků ztrácíte svaly, což 

bývá u lidí, držící hladovky a nemají při hubnutí dostatek aerobního pohybu a necvičí svaly 

celého těla[9]. 

2.6.2. InBody 230 

Přístroj InBody poskytuje výslednou analýzu o: 

- Tělesné hmotnosti, svalové hmotě, tělesném tuku, bez-tukové hmotě a váze. 

- BMI, procentuálním podílu tělesného tuku, poměru pasu k bokům. 

- Doporučení minimální kalorické potřeby. 

- Hodnocení tukové a svalové tkáně. 

- Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť. 

InBody je moderní přístroj pro zdravotní péči, který využívá nejnovější technologii DSM-

BIA, tato revoluční technologie vytvořila nový standard. Technologie DSM-BIA poskytuje 

přesné výsledky[10]. 

2.6.3. Tělové svíce 

Již starodávné národy přišly na to, že pokud v těle nastane nemoc nebo bolest, svědčí to o 

špatném „toku životní energie“. První tělové svíce se začínají vyrábět z kůry stromů nebo 

bylin tišících bolest. Později se vyrobené svíce nořily do včelího vosku, tím se docílilo 

pomalejšího hoření. 

Dnešní tělové svíce jsou vyráběny především z bavlny a včelího vosku. K včelímu vosku se 

přidávají různé esence, přičemž nejoblíbenější je levandule.  

K terapiím se nejčastěji využívají zahraniční patentované biosvíce, které jako jediné obsahují 

kurkumu. Kurkuma zaručuje silný, protizánětlivý účinek a spolu s dalšími esenciálními oleji z 

léčivých bylin tvoří jedinečný a nenapodobitelný celek. 

Tělová svíce slouží k detoxikaci organismu. Celý proces vyvolaný tělovou svící působí jak na 

fyzické, tak bioenergetické úrovni. Použití tělové svíce uvolňuje energetické bloky a tím 

spustí samoléčebný proces organismu a proudění energie i do míst blokádou oslabených[11]. 
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2.6.4. Dornova metoda 

Dornova metoda je jemná manuální terapie. Při aplikování Dornovy metody provádí klienti 

pohyby nohou či rukou podle instrukcí terapeuta. S cílem uvolňovat blokády v tkáních a 

v toku energie.  

Pozitivním působením Dornovy terapie dochází následně i k uvolnění nejen fyzických, ale i 

psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, 

která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí 

detoxikací v orgánech, tkáních a tedy i v buňkách. 

Dornova terapie je metodou k organismu velmi šetrnou. Při Dornově terapii se sval zaměstná 

jeho nejpřirozenější činností a to přirozeným pohybem a nemá tak potřebu se bránit, protože 

se respektuje jeho přirozenost a důležitost. S nově vzniklou skutečností, totiž uvedením 

kloubu do původní správné polohy, nebojuje, ale přijímá ji[12]. 
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3. Popis současného stavu ve sledovaných fitness centrech 

K vlastnímu šetření jsem si vybral dvě ostravská fitness centra. První z nich je Studio 

terapie&fitness Michael Moder, druhé fitness centrum je Top fitness Club Deluxe. 

V následujícím textu provádím popis současného stavu v obou fitness centrech.  

Studio Terapie&Fitness Michael Moder: 

Poloha:  Studio Terapie&Fitness Michael Moder, Ostrava, Dvorní 760 

Otevírací doba: Po – Ne 7:00 – 21:00      

Nabídka služeb: Cvičení pod dohledem osobního trenéra 

   Cvičení pro ženy před i v průběhu těhotenství 

Měření a kompletní analýza těla přístrojem Bodystat 

   Konzultace výsledku měření přístrojem Bodystat 

   Sestavení individuálního jídelníčku  

   Vypracování tréninkového plánu 

   Terapie Tělová svíce 

   Dornova metoda 

   Návštěva pravidelných seminářů na dané téma 

   Nákup výživových doplňků  

   Meditace 

Studio Terapie&Fitness Michael Moder nabízí opravdu široký sortiment služeb, které se jen 

tak někde nevidí. Od klasického cvičení až po nápravu těla pomocí speciálních metod a 

unikátních tělových svící. Nabízí profesionální komplexní péči o tělo pod vedením osobního 

trenéra fitness, terapeuta a konzultanta pro výživu, snižování nadváhy a cvičení na míru na 

podkladě výsledků měření analýzy složení těla a zdravotního profilu, speciální terapie, 

odstraňovaní bloků a bolestí. Cvičení pro ženy před otěhotněním, pro těhotné ženy a ženy po 

porodu.  

Studio Terapie&Fitness Michael Moder řeší individuální osobní cíle, zadání a zdravotní 

problémy, zvyšuje sebedůvěru a posiluje zdravé sebevědomí. Studio navštěvují dělníci, 

úředníci, profesionální sportovci, politici, lékaři ale i lidé postižení různými chorobami a 

postižením.  
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Klienti mají nápoje, čaj a kávu zdarma, studio je vybaveno značkovými stroji a nářadím 

Kettler, ionizátorem vzduchu a čističkou vzduchu TherapyAir iOn, která čistí vzduch od 

alergenů a bakterií.  

Ve Studiu terapie&fitness se klienti objednávají přímo na určitou hodinu, nelze tedy přijít 

kdykoli jim to vyhovuje. Klienti si většinou rezervují termíny dopředu a dochází do studia 

pravidelně v dané dny a časy. Totéž platí u dalších nabízených služeb, kde se klient musí 

předem objednat. Toto lze brát za pozitivum i negativum. Pozitivum v tom smyslu, že již 

zarezervovaná hodina přiměje klienta přijít. Negativum je však v tom, že lidé zde mohou přijit 

opravdu jen na základě rezervace a ne kdykoli jim to vyhovuje. 

Hodina cvičení trvá 60 minut a je celá pod dohledem osobního trenéra, který klientům 

sestavuje tréninkový plán a stará se o ně. Ve studiu jsou klienti po celou dobu cvičení zcela 

sami jen s osobním trenérem. Klienti zde také mají svou vlastní šatnu se sociálním zařízením.  

Studio terapie&fitness je menších rozměrů, proto je zde omezený počet cvičících najednou. 

Hodinu si může zarezervovat jednotlivec nebo maximálně skupinka čtyř osob. Cena se 

v takovém případě rozpočítává na daný počet osob. Pokud se tedy rozhodnout chodit cvičit 

dva, tři nebo čtyři kamarádi, tak se cena permanentky mezi ně rozpočítá. Navíc v ceně 

permanentky je zahrnuto sestavení jídelníčku v hodnotě 500 Kč zdarma pro každého. 

Klienti si zde mohou vybrat z několika nabízených cvičících programů, a to: 

Program LINIE - snižování nadváhy a redukce tuku, zeštíhlení, tvarování těla.  

Program FIT - posilování ochablého a zkráceného svalstva, kondice, vitalita, výkonnost. 

Program FITNESS - tvarování postavy, speciální tréninky pro sportovce, nabírání svaloviny.  

Program ZDRAVÍ - cvičení se zdravotním a rehabilitačním zaměřením, poúrazové cvičení, 

cvičení pro handicapované.  

Program MAMINKA – cvičení před otěhotněním, v průběhu těhotenství a po porodu. 

U ostatních nabízených služeb se objednává pouze jednotlivec, žádné skupinky nelze tvořit.  
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Ceník nabízených služeb: 

Permanentka 10 vstupů na jeden z cvičících programů     5 000 Kč 

Permanentka 25 vstupů na jeden z cvičících programů             11 250 Kč 

Permanentka 50 vstupů na jeden z cvičících programů             20 000 Kč 

Bodystat, základní konzultace a analýza          500 Kč 

Bodystat, konzultace, analýza a zdravotní profil WELNESS    1 000 Kč 

Bodystat, konzultace, analýza, zdravotní profil WELNESS, jídelníček 1 500 Kč 

Dornova metoda, 30 minut           500 Kč 

Dornova metoda, 60 minut        1 000 Kč 

Terapie Tělová svíce, 30 minut          350 Kč 

Terapie Tělová svíce, 60 minut          650 Kč 

Meditace, 120 minut            120 Kč 

Semináře                  individuální cena 

Sestavení jídelníčku            500 Kč 

Vypracování tréninkového plánu          300 Kč 

Zdroj: www.michaelmoder.com 
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Top fitness Club Deluxe:  

Poloha:   Top fitness Club Deluxe, Ostrava, Rudná 3114 

Otevírací doba: Po – Pá 6:00 – 22:00  

   So – Ne 8:00 – 21:00 

Nabídka služeb: Posilovna 

   Cardio zóna 

   Spinning 

   Aerobic 

   Pilates 

   Power jóga 

   Tae-bo 

   Welness zóna  

   Solárium 

   Osobní trenér 

   Diagnostika InBody 230 

   Sestavení jídelníčku 

   Vytvoření tréninkového plánu    

Top fitness Club Deluxe je považován za první fitness club v Ostravě na světové úrovni. I to 

je důvod, proč jsem si jej vybral pro svou práci. Zcela se odlišuje od mého prvního šetřeného 

fitness. Top fitness Club Deluxe je velkých rozměrů a nabízí širokou škálu nadstandardních 

služeb. Fitness je situováno do netypického prostředí, a to do obchodního centra Shopping 

park.  

Fitness je v prvním patře a je zcela prosklené, což umožňuje při cvičení vidět do prostor 

nákupního centra. Příjemné prostředí a nejkvalitnější stroje jsou další důvod, proč jej 

navštívit.  

Posilovna je vybavena přístroji značky Human Sport, cardio zóna značkou Star Trac. V Top 

fitness Club Deluxe mohou klienti navštívit hodiny aerobicu, spinningu, pilates, power jógy 

nebo tae-bo, které vedou specializovaní instruktoři.  
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Klienti také mohou využít diagnostického vyšetření pomocí InBody 230. V prostorech fitness 

se také nachází solárium a welness zóna ve které je vířivka, sauna a římská pára. 

Výhodou fitness je, že jej klient může navštívit kterýkoli den a jakýkoli čas si vybere. Je 

možno si zde zaplatit hodinu pod vedením osobního trenéra, který je ochoten za poplatek 

sestavit tréninkový plán a jídelníček na míru klienta.  

Nevýhodou zde je, že jakoukoli službu lze využít jen po zaplacení registračního poplatku a 

welness zónu lze navštívit jen tehdy, pokud má klient zakoupené členství, jednorázově to 

nelze. 

Ceník nabízených služeb:   

Ceník platí pouze pro klienty, kteří uhradí registrační poplatek ve výši 300 Kč. 

Registrační poplatek                              300 Kč 

Posilovací zóna, cardio zóna, 120 minut          195 Kč 

Aerobic, pilates, power jóga, tae-bo, spinning, 75 minut        195 Kč 

Diagnostika InBody 230            500 Kč 

Osobní trenér, 60 minut             300 Kč 

Solárium, 1 minuta               10 Kč 

Jídelníček              500 Kč 

Tréninkový plán             500 Kč 

Ceník členství: 

Členství zahrnuje neomezený vstup do posilovací a cardio zóny, welness zóny, neomezený 

vstup na aerobic, pilatek, power jógu, tae-bo, spinning. 

Členství First, platnost 1 měsíc          1 950 Kč 

Členství Basic, platnost 3 měsíce          4 950 Kč 

 



21 

 

Členství Start, platnost 1 měsíc          2 450 Kč 

Členství navíc zahrnuje sestavení jídelníčku, jedno diagnostikování přístrojem InBody a čtyři 

hodiny osobního trenéra. 

Členství Gold, platnost 12 měsíců        17 880 Kč 

Členství se platí měsíčně, částkou 1 490 Kč, navíc zahrnuje sestavení jídelníčku, jedno 

diagnostikování přístrojem Inbody a sestavení tréninkového plánu. 

Zdroj: www.topfitness.cz 

3.1.  Komparace sledovaných fitness center 

Cílem této podkapitoly bude vyhodnocení srovnávaných fitness center z hlediska finanční 

náročnosti a přínosu pro zákazníky. Srovnání sledovaných fitness center je poněkud 

obtížnější, protože nabízejí i mnoho odlišných služeb. Proto porovnám jen ty služby, ve 

kterých se shodují. Jedná se o služby diagnostikování těla pomocí přístroje Bodystat a 

InBody, dále sestavení jídelníčku, vypracování tréninkového plánu, využití služby osobního 

trenéra a samotná cena jednoho vstupu do fitness centra. 

Základní měření přístrojem Bodystat ve Studio terapie&fitness         500 Kč 

Diagnostika přistrojem InBody v Top fitness Club Deluxe         500 Kč 

Sestavení jídelníčku ve Studio terapie&fitness           500 Kč 

Sestavení jídelníčku v Top fitness Club Deluxe           500 Kč 

Vypracování tréninkového plánu ve Studio terapie&fitness         300 Kč 

Vypracování tréninkového plánu v Top fitness Club Deluxe         500 Kč 

Hodina ve Studio terapie&fitness s osobním trenérem pro 1 – 4 klienty       500 Kč 

Hodina pod vedením osobního trenéra v Top fitness Club Deluxe pro jednotlivce     300 Kč 

Vstup do posilovací a cardio zóny v Top fitness Club Deluxe pro jednotlivce      195 Kč 
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Cenový rozdíl měření přístroji Bodystat a InBody není žádný, přesto bych navrhoval využít 

přístroj Bodystat. Studio terapie&fitness nabízí v základním měření konzultaci a analýzu 

výsledku a je možnost si dokoupit podrobnější měření, což v druhém sledovaném fitness 

nelze. 

Cenový rozdíl není ani při sestavování jídelníčků, oba šetřené podniky uvádí stejnou cenu. 

Domnívám se však, že po přínosné stránce je na tom lépe Studio terapie&fitness, protože 

jídelníčky sestavuje zkušený konzultant pro výživu. V Top fitness Club Deluxe jej sestavují 

samotní osobní trenéři. Navíc ve Studio terapie&fitness dostanou klienti k zakoupené 

permanentce jídelníček zdarma.  

U vypracování tréninkového plánu je výrazný rozdíl, Studio terapie&fitness jej má skoro o 

polovinu levnější.  

Ač se může zdát, že hodina pod vedením osobního trenéra je v obou sledovaných fitness na 

stejné cenové úrovni, nemusí tomu tak být. Ve Studio terapie&fitness mohou využít hodinu 

pod vedením osobního trenéra až čtyři lidé. V druhém sledovaném fitness je to pouze pro 

jednotlivce. Vezmeme – li v úvahu, že do Studia terapie&fitness přijdou čtyři lidé za 

jednotnou cenu, tak stejný počet osob v Top fitness Club Deluxe zaplatí čtyřnásobek této 

ceny. 

Permanentky v obou fitness centrech jsou již na první pohled finančně odlišné. Zde musím 

opět zdůraznit, že ve Studio terapie&fitness Michael Moder částka obsahuje soukromou 

hodinu ve studiu pod vedením osobního trenéra. Hodinu mohou navštívit až čtyři lidé, což 

umožňuje nižší cenu. U permanentky v hodnotě 5 000 Kč na 10 vstupů můžeme rozpočítat, že 

jeden vstup pod vedením osobního trenéra stojí 500 Kč, tato částka je stabilní, platí pro 

jednoho nebo i pro čtyři osoby.  

Permanentka na jeden měsíc v Top fitness Club Deluxe stojí 1 950 Kč a zahrnuje většinu 

poskytovaných služeb. Klienti mohou neomezeně využívat posilovací zónu, welness zónu, ale 

i speciální lekce, jako jsou aerobic, spinning, pilates apod. Pokud se klient rozhodne zakoupit 

roční členství, platí částku 1 490 Kč měsíčně a jako bonus dostává sestavení jídelníčku, jedno 

diagnostikování přístrojem InBody a sestavení tréninkového plánu. Služba osobního trenéra 

není zahrnuta v ceně žádné permanentky. 
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Top fitness Club Deluxe nabízí také jednorázový vstup, který stojí 195 Kč a je na omezenou 

dobu 120 minut, přičemž neobsahuje vstup do welness zónu a na speciální lekce, jako jsou 

pilates, aerobic apod. Jednorázový vstup umožňuje přístup pouze do posilovací části.  

Každý klient Top fitness Club Deluxe, který zde přijde, musí prvně uhradit registrační 

poplatek. Tímto poplatkem je klient zaevidován do systému fitness centra. Tento poplatek 

platí i pro klienty, kteří požadují jen jednorázový vstup. Poplatek se po ukončení vrací. 
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4. Swot analýza, dotazníkové šetření, rozhovor 

4.1. Swot analýza 

V této kapitole se budu zabývat analýzou vnějšího a vnitřního prostředí obou šetřených 

podniků. Tedy silnými a slabými stránkami podniků, příležitostmi a případnými hrozbami 

(viz tab. č. 4.1 a tab. č. 4.2) 

Tab. č. 4.1 Swot analýza Studia terapie&fitness Michael Moder 

Silné stránky 

- dlouhodobá praxe v oboru 

- stálá klientela 

- široká nabídka služeb 

- příjemné prostředí 

- strategicky umístěné pracoviště 

- soukromí klientů 

- možnost až čtyř lidí za jednu cenu 

- individuální přístup ke klientům 

- z hlediska nabízených služeb 

neexistuje konkurence 

 

Slabé stránky 

- časové omezení klientů 

- omezený počet cvičících 

 

Příležitosti 

- zlepšit propagaci nabídky služeb 

- slabá současná konkurence v okolí 

- zaměřit se na věkově širší klientelu 

 

Hrozby 

- nebezpečí vstupu dalších 

konkurenčních podniků na trh 

- nepříznivé legislativní předpisy 

- negativní vliv ekonomické krize 

 

 

Silnou stránkou Studia terapie&fitness Michael Moder je dlouhodobá praxe majitele v oboru, 

která čítá přes třicet let. Dále stálá klientela podniku, někteří klienti dochází do studia už od 

jeho založení. Studio nabízí širokou nabídku služeb, jako je cvičení, různé druhy terapií a také 

doplňkový servis v podobě prodeje výživových doplňků. Ve studiu panuje příjemné prostředí 

a je strategicky dobře umístěno, v blízkosti je parkoviště i MHD. Klienti mají ve studiu 
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naprosté soukromí, což je jedna z hlavních siných stránek. Do studia je možno přijít až ve 

skupince čtyř lidí, tím ušetří na ceně lekce. Z hlediska všech nabízených služeb neexistuje 

v okolí konkurence, a to například z důvodu, že jiné fitness centra nemají pro určité terapie a 

služby licence a školený personál.  

Slabé stránky Studia terapie&fitness Michael Moder spočívají v časovém omezení klientů, 

kdy si klient nemůže přijít kdykoli se mu to hodí, ale jen ve sjednanou dobu. Také je zde 

nevýhoda omezeného počtu cvičících, maximálně čtyř osob. 

Příležitosti vidím ve stálé poptávce klientů, fitness je stále žádanou službou. Příležitost je také 

využít současné slabé konkurence v okolí. Okolní fitness centra nemají školené instruktory a 

příslušné licence na některé služby, které nabízí Studio terapie&fitness Michael Moder. I to 

by mohlo získat další klienty, třeba zlepšením propagace. 

Hrozby pro Studio terapie&fitness Michael Moder jsou případné konkurenční podniky, které 

by vstoupily na trh, také nepříznivé legislativní předpisy a negativní vliv ekonomické krize.  

Tab. 4.2 Swot analýza Top fitness Club Deluxe 

Silné stránky 

- strategicky umístěné pracoviště 

- velké prostory 

- značkové vybavení 

- široká nabídka služeb 

- z hlediska některých nabízených 

služeb neexistuje konkurence 

 

Slabé stránky 

- vyšší cena služeb 

- nezkušený personál 

- velké prostory 

 

Příležitosti 

- proškolit personál posilovny 

- slabá současná konkurence v okolí 

- zlepšit propagaci 

 

Hrozby 

- nebezpečí vstupu konkurenčních 

podniků na trh 

- nepříznivé legislativní předpisy 

- vliv ekonomické krize 
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Silnými stránkami Top fitness Club Deluxe jsou velké prostory fitness, které je strategicky 

umístěno ve velké nákupní zóně, kde se denně pohybuje několik stovek lidí. Fitness centrum 

disponuje kvalitním značkovým vybavením a širokou nabídkou služeb, jako je pilates, 

aerobic, spinning apod. Oproti konkurenci má velmi kvalitní tzv. welness zónu. 

Za slabé stránky Top fitness Club Deluxe považuji vyšší ceny nabízených služeb a také malé 

soukromí klientů. Fitness je totiž prosklené a jde do něj vidět zvenčí. Za slabou stránku lze 

považovat i poněkud nezkušený personál.  

Příležitosti pro Top fitness Club Deluxe vidím stejěn jako u Studia terapie&fitness Michael 

Moder, ve slabé současné konkurenci v okolí.  Další velká příležitost je v proškolení 

personálu a zvýšení jejich odbornosti.  

Hrozbou pro Top fitness Club Deluxe je nebezpeční vstupu konkurenčních podniků na trh, 

které by mohly fitness centru odčerpat část zákazníků. Velkou hrozbou také je ekonomická 

krize. 

4.2. Dotazníkové šetření 

V podkapitole graficky znázorňuji dotazníkové šetření, které obsahuje dvacet otázek. 

Dotazník vyplnilo osmdesát respondentů. Dvě třetiny dotazovaných tvořili klienti obou 

šetřených fitness center, jednu třetinu dotazníku vyplnila veřejnost.  

Otázka č. 1: Navštěvujete v současné době fitness centrum? 

Graf č. 4.1 nám ukazuje, že z osmdesáti dotázaných převážná část pravidelně navštěvuje 

fitness centra, druhé místo obsadili lidé, kteří také navštěvují fitness centra, ale nepravidelně. 

Na třetím místě se umístili lidé, kteří nenavštěvují žádné fitness centrum a ani to do budoucna 

neplánuji. Pouhých deset procent dotázaných ve fitness centru ještě nebylo, ale do budoucna o 

tom vážně uvažují. 
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graf č. 4.1 Návštěvnost fitness center, zdroj vlastní 

Otázka č. 2: Co ve Vámi navštěvovaném fitness centru využíváte? 

Z grafu č. 4.2 vyplývá, že většina lidí, kteří navštěvují fitness centra, využívá posilovací zónu, 

o polovinu méně lidí navštěvuje obě zóny, což je určitě dáno tím, že cardio zónou není 

vybaveno každé fitness centrum. Samotnou cardio zónu navštěvuje pouhých deset procent lidí 

a fitness centrum z jiných důvodů, než je cvičení navštěvují čtyři procenta lidí.  

 

Graf č. 4.2 Využivatelnost fintess center, zdroj vlastní 
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Otázka č. 3: Jak často navštěvujete fitness centrum? 

Z grafu č. 4.3 vyplývá, že převážná část lidí navštěvuje fitness centrum 2 x týdně, na stejné 

úrovni se umístili lidé, kteří fitness centrum navštěvují 1 x týdně a 3 x týdně a více. A 

osmnáct procent lidí navštěvuje fitness centrum nepravidelně. Výsledek je velmi pozitivní, 

protože navštěvovat fitness centrum 2 x týdně je zcela optimální na udržení si fyzické 

kondice. 

 

Graf č. 4.3 Četnost návštěv fitness center, zdroj vlastní 

Otázka č. 4: Z jakého důvodu fitness centrum navštěvujete? 

Největší počet lidí navštěvuje fitness centrum z důvodu zformování si své postavy, jak jde 

vidět v grafu č. 4.4. Vyrovnaných odpovědí dosáhly návštěvy fitness centra z důvodu 

odreagování se a životního stylu. Kontakt s lidmi vyhledává dvacet procent jedinců. Postupem 

času by měl převahu sloupec se životním stylem, protože lidé, kteří začnou fitness centrum 

navštěvovat z důvodu formování postavy, postupem zjistí, že je to jejch životní styl.  
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Graf č. 4.4 Důvody návštěvnosti fitness center, zdroj vlastní 

Otázka č. 5: Kolik jste ochotni zaplatit za měsíční permanentku do fitness centra? 

Tato otázka byla zodpovězena všemi respondenty, z osmdesáti lidí by byla největší část 

ochotna zaplatit za permanentku v rozmezí 1 001 – 2 000 Kč. V rozmezí 0 – 1 000 Kč by bylo 

ochotno zaplatit skoro čtyřicet procent lidí. Přibližně stejný počet lidí by bylo ochotno zaplatit 

v rozmezí 2 001 – 3 000 Kč a 3 001 – a více Kč. V dnešní době lidé vynaloží stále větší 

prostředky na využívání fitness center, což vyplývá z grafu č. 4.5. 

 

Graf č. 4.5 Cena permanentky do fitness centra, zdroj vlastní 
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Otázka č. 6: Jak moc Vás při nákupu permanenty do fitness centra ovlivňují následující 

faktory? Seřaďte faktory od nejvíce důležitých po nejméně (1 – faktor nejvíce důležitý, 5 – 

faktor nejméně důležitý) 

Z grafu č. 4.6 vyplývá, že osmdesát respondentů zvolilo jako nejdůležitější faktor při nákupu 

permanentky cenu, následně kvalifikaci pracovníků a dostupnost místa služby, zaostávají 

doporučení známých a reklama, která je naopak označena jako nejméně důležitý faktor. 

Ostatní varianty jsou znázorněny v grafu 4.6. 

 

Graf č. 4.6 Ovlivňující faktory při koupi permanentky, zdroj vlastní 

 

Otázka č. 7:  Využíváte nebo využili byste ve fitness centru služeb osobního trenéra? 

Graf č. 4.7 jasně dokazuje, že skoro 40% lidí využívá pravidelně služeb osobního trenéra, 

dalších 27% trenéra využívá nepravidelně. Zbylých 35% služeb osobního trenéra nevyužívá. 
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+ 

graf č. 4.7 Služby osobního trenéra, zdroj vlastní 

Otázka č. 8: Jakou částku jste ochotni zaplatit za hodinu pod vedením osobního trenéra? 

Z grafu č. 4.8 vidíme, že nejvíce lidí by bylo ochotno zaplatit za hodinu pod vedením 

osobního trenéra částku v rozmezí 201 – 400 Kč, následuje rozmezí 0 – 200 Kč a 401 – 700 

Kč, pouhých deset procent lidí by bylo schopno za hodinu zaplatit nad 700 Kč.  

 

Graf č. 4.8 Cena hodiny pod vedením osobního trenéra, zdroj vlastní 

 

 

 

 

38

27

13

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ano, využívám ano, nepravidelně ne, ale plánuji to ne, nevyužil/a bych

Služby osobního trenéra

28

39

23

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 - 200 Kč 201 - 400 Kč 401 - 700 Kč 701 - a více Kč

Cena hodiny pod vedením osobního 
trenéra



32 

 

Otázka č. 9: Jaké vidíte výhody využití služby osobního trenéra? 

Z grafu č. 4.9 jasně vyplývá, že za největší výhodu ve využití služby osobního trenéra lidé 

považují větší motivaci při tréninku, což je zcela logické. Na druhé pozici se nachází 

správnost při provedení cviků. A dvacet procnet lidí považuje hodinu s osobním trenérem za 

efektivnější, trenér totiž zná fitness centrum lépe, než klient, který ho navštíví párkrát. 

 

Graf č. 4.9 Výhody služeb osobního trenéra, zdroj vlastní 

Otázka č. 10: Znáte speciální přístroje měřící poměr tuku, vody a svalů v těle Bodystat nebo 

InBody? 

Z grafu č. 4.10 je patrné, že větší polovina dotázaných zná přístroj Bodystat, určitě také díky 

pořadu Jste to, co jíte, kde se pomocí něj měřilo. Jelikož je přístroj InBody novinkou, zná jej 

jen dvanáct procent lidí. A necelých dvacet procent osob o přístrojích neslyšely.  
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Graf č. 4.10 Speciální měřící přístroje, zdroj vlastní 

Otázka č. 11: Využili jste někdy přístroj Bodystat nebo InBody?  

Nejvíce, a to přes čtyřicet procent lidí bylo na měření přístrojem Bodystat. Dalších třicet 

procent se na měření teprve chystá, patnáct procent lidí měření nezajíma a pouhých jedenáct 

procent lidí bylo měřeno přístrojem InBody, toto zjištění je zachyceno v grafu č. 4. 11.  

 

Graf č. 4.11 Využitelnost speciálních měřících přístrojů, zdroj vlastní 
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Otázka č. 12: Jak moc by Vás při rozhodování se o měření přístrojem Bodystat nebo InBody                                                       

ovlivňovaly následující faktory? Seřaďte faktory od nejvíce důležitých po nejméně (1 – 

faktor nejvíce důležitý, 5 – faktor nejméně důležitý) 

Z grafu č 4.12 vyplývá, že nejvíce důležitá je cena, hned za ni je kvalifikace pracovníků, 

dostupnost místa služby, doporučení známých a poslední byla reklama.  

 

Graf č. 4.12 Ovlivňující faktory, zdroj vlastní 

Otázka č. 13:  Kolik byste byli ochotni za měření přístrojem Bodystat nebo InBody zaplatit?  

Z grafu č. 4.13 vyplývá, že utéto otázky respondenti dosáhli poměrně vyrovnaných odpovědí.  

 

Graf č. 4.13 Cena měření speciálním přístrojem, zdroj vlastní 
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Otázka č. 14: Kdybyste se měli rozhodovat, zda chodit do fitness centra menších rozměrů 

s osobním přístupem a soukromím, nebo zda chodit do fitness centra větších rozměrů bez 

osobního přístupu, pro které byste se rozhodli? 

Skoro polovina z osmdesáti dotázaných by dala přednost menšímu fitness s osobním 

přístupem, před tím větším,které preferuje skoro třicet procent lidí. Šestnácti procent osob je 

zcela jedno, zda budou chodit do velkého či menšího fitness centra. Tyto výsledky lze vidět 

na grafu č. 4.14. 

 

Graf č. 4.14 Velikost fitness center, zdroj vlastní 

Otázka č. 15: Byli byste ochotni si za soukromí při Vaší hodině ve fitness centru připlatit? 

V grafu č. 4.15 je vidět, že polovina lidí by bylo ochotno si za soukromí při jejich hodině ve 

fitness centru připlatit, z toho třetině lidí by na ceně vůbec nezáleželo. Oproti tomu druhá 

polovina lidí by nebyla ochotna si za soukromí připlácet, z toho skoro dvacet procent lidí 

uvedlo, že by na to neměli finanční prostředky.  
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Graf č. 4.15 Příplatek za soukromí, zdroj vlastní 

Otázka č. 16: Jakou částku jste ochotni zaplatit za soukromí při Vaší hodině ve fitness 

centru? 

Z grafu č. 4.16 je patrné, že většina dotázaných je ochotna připlatit si za soukromí maximální 

částku v rozmezi 0 – 200 Kč a 201 – 300 Kč. Dvanáct procent lidí by bylo ochotno dát částku 

v rozmezí 301 – 400 Kč a pouhých sedm procent osob je ochotno zaplatit částku nad 401 Kč.  

 

Graf č. 4.16 Cena příplatku za soukromí, zdroj vlastní 
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Otázka č. 17: Pohlaví. 

Dotazník obdrželo 40 mužů a 40 žen. 

Otázka č. 18: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Z grafu č. 4.18 vyplývá, že největší část lidí má středoškolské vzdělání, vyšší odborné má 

26% dotázaných, poměrně vyrovnaný stav je u vyučení bez maturity a vysokoškolského 

vzdělání.  

 

Graf č. 4.18 Vzdělání, zdroj vlastní 

Otázka č. 19: Věk. 

Z grafu č. 4.19 vyplývá, že celých 39% lidí bylo ve věku 26 – 35 let, menší počet 

dotazovaných byl ve věku 36 – 45 let. Lidé ve věku 15 – 26 let a 46 – 56 let byly zastoupení 

skoro ve stejném počtu. 
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Graf č. 4.19 Věk, zdroj vlastní 

 

Otázka č. 20: Váš hrubý měsíční příjem 

Jak je patrné z grafu č. 4.20, tak nejvíce označovanou odpovědí byl příjem v rozmezí 10 001 – 

20 000 Kč a 20 001 – 30 000 Kč. 24% lidí má příjem v rozmezí 0 – 10 000 Kč. Pouhé 1% 

dotázaných uvedlo svůj příjem nad částku 40 001 Kč. 

+ 

Graf č. 4.20 Příjem, zdroj vlastní 
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4.3. Rozhovor s majiteli obou fitness center 

V následujícím textu interpretuji rozhovor s majiteli obou fitness center. Za Studio 

terapie&fitness Michael Moder mi otázky zodpověděl pan Moder. Za Top fitness Club 

Deluxe to byl pan Rojíček.  

Rozhovor jsem zvolil otevřený, standardizovaný, respondentům jsem sdělil cíl svého 

dotazování, po souhlasu respondentů jsem si zaznamenával odpovědi. Následně jsem je 

zpracoval. Osobní dotazování proběhlo ve Studiu terapie&fitness Michael Moder u pana 

Modera, u majitele Top fitness Club Deluxe pana Rojíčka, jsem využil e-mailu. Metoda 

osobního dotazování je však podstatně výhodnější, ač časově a organizačně náročnější, 

protože je možnost položit i doplňující otázky, což u e-mailu není možné. V rozhovoru jsem 

položil oběma respondentům stejných 12 otázek.  

Otázka č. 1: V jakém věkovém rozmezí navštěvují klienti Vaše fitness centrum? 

Studio terapie&fitness i Top fitness Club Deluxe se shodli na tom, že věkový interval je 

v rozmezí 15 – 60 let, přičemž Studio terapie&fitness navštívili i starší klienti dosahující věku 

až přes 80 let, kteří zde však byli na terapii nikoli na cvičení. Nejčastější věkovou kategorií, 

ale jsou lidé ve věku 25 – 55 let.  

Otázka č. 2: Navštěvují Váš podnik spíše ženy či muži? 

Studio terapie&fitness navštěvují z 70% ženy, které obvykle preferují soukromí, a zbylých 

30% tvoří muži, oproti tomu Top fitness Club Deluxe z 55% navštěvují muži a z 45% ženy. 

Otázka č. 3: Máte pravidelnou klientelu nebo se lidé u Vás často obměňují? 

Studio terapie&fitness má z 60% stálou klientelu a to již několik let, dalších 40% tvoří lidé, 

kteří se obměňují v řádech několika měsíců. Oproti tomu Top fitness Club Deluxe z 70% 

navštěvují lidé spíše krátkodobě, jen 30% klientely zde dochází pravidelně delší dobu. 

Otázka č. 4: Projevují klienti velký zájem o Vámi nabízené služby Bodystatu respektive 

InBody? 

Jak Studio terapie&fitness, tak Top fitness Club Deluxe mají pro klienty, kteří si zakoupí 

permanentku jedno měření přístrojem zdarma, další je pak zpoplatněno. Ve Studiu 
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terapie&fitness je měření i tak hojně využíváno, oproti tomu Top fitness Club Deluxe zatím 

nevidí velký zájem o měření tímto přístrojem z řad veřejnosti.  Možná chybí propagace. 

Otázka č. 5: Za jak dlouho mají Vaši klienti viditelné výsledky na své postavě? 

Majitel Studia terapie&fitness tvrdí, že první výsledky jsou patrné již za 14 dní, větší potom 

zhruba za 6 týdnů, ale největší výsledky jsou vidět na psychické kondici klientů, samozřejmě 

záleží na dodržování jídelníčku, zapojení pohybových aktivit do běžného života a pevné vůli 

klienta. Majitel také říká, že když se člověk rozhodne pro změnu, nesmí být ve stresu, který 

může výsledky snažení velmi ovlivnit. Top fitness Club Deluxe tvrdí, že viditelné výsledky 

může člověk očekávat za 2 měsíce, ale vše záleží na vůli a přístupu daného jedince. 

Otázka č. 6: Doporučujete lidem i nějaký speciální jídelníček, nebo jen klasicky doporučíte 

omezit tuky a cukry? 

„K zakoupené permanentce dostává náš klient speciální jídelníček, který by měl dodržovat 

pro lepší výsledky a udržení si svalové hmoty při cvičení, což je velmi důležité“, uvádí majitel 

Studia terapie&fitness. V Top fitness Club Deluxe lidé nedostanou k permanentce žádný 

speciální jídelníček, ale pokud využijí služby osobního trenéra, ten jim za poplatek takový 

jídelníček vyhotoví.  

Otázka č. 7: Objevují se v takovém speciálním jídelníčku i nějaké doplňky stravy či jiné 

suplementy? 

Majitel Studia terapie&fitness svým klientům v jídelníčcích přímo doporučuje pít před 

každým jídlem proteinový nápoj, který podporuje růst svalů a udržení si svalové hmoty, dále 

doporučuje lecitin, který podporuje činnost mozku a trávení a poslední suplement je                

L – karnitin, což je účinný spalovač tuků. V Top fitness Club Deluxe nechávají sestavování 

jídelníčků zcela na osobních trenérech, proto nelze říci, zda ti nějaké doplňky doporučují. 

Otázka č. 8: Když jste otevíral svůj podnik, jaké propagační metody jste využil? 

„Velkou část peněz jsem věnoval do reklamy, což dělám doposud, mé studio funguje skoro 

dva roky a má investice do reklamy se stále pohybuje v řádech několika desítek tisíc korun 

ročně. Hodně využívám letáky, plakáty a také placenou reklamu v regionálních tiskovinách“, 

říká majitel Studia terapie&fitness. Top fitness Club Deluxe využilo a využívá stejnou 

propagaci, ale v masivnějším provedení.  
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Otázka č. 9: Jaká je návratnosti investice, kterou jste vložil do vybudování Vašeho podniku? 

Oba podniky se shodují, že návratnosti investice se ještě nedočkali.  

Otázka č. 10: Organizujete nějaké speciální akce na „nalákání“ nových klientů? 

Studio terapie&fitness nenabízí žádné speciální akce. Top fitness Club Deluxe poskytuje 

potencionálním klientům vstup do fitness centra nezávazně na týden zdarma.  

Otázka č. 11: V jakém ročním období máte nejvíce klientů a naopak kdy nejméně? 

Oba podniky se shodly, že nejvíce klientů je hned po vánocích, kdy se blíží plesová sezóna a 

dále před létem, kdy se zvýší hlavně počet žen snažících se zformovat postavu. Tzv. 

„okurková sezóna“ poté nastává v době vánoc, kdy lidé chtějí být spíše doma s rodinou a také 

v období letních prázdnit, to zase lidé vycestují na dovolené.  

Otázka č. 12.: Pamatujete si na klienta, který u Vás dosáhl zatím největšího úspěchu? 

„Ano, pamatuji si. Byl to muž středního věku, který za 3 měsíce shodil neuvěřitelných 20 

kilo, chtělo to pevnou vůli a vytrvalost, zcela se mu tímto změnil život.“ Říká majitel Studia 

terapie&fitness. Majitel Top fitness Club Deluxe si na takový případ nepamatuje, protože 

s klienty není v přímém kontaktu.  

Z rozhovoru s oběma majiteli vyplývá, že u obou fitness center je věkové rozmezí klientů 

velmi široké. Fitness centra jsou zcela rozdílná, co se týče poměrů muži x ženy a poměru 

stálých klientů k těm občasným. Majitelé se shodli na době největší a nejmenší návštěvnosti 

v průběhu roku.  

Obě fitness centra nabízejí diagnostikování těla pomocí speciálních přístrojů, avšak každé 

fitness centrum má jiný přístroj. Fitness centra uvádějí zhruba stejnou dobu užívání. Studio 

terapie&fitness vidí velký zájem o tuto službu, na rozdíl od Top Fitness Club Deluxe, které na 

větší zájem veřejnosti zatím čeká.  

Z rozhovoru vyplynulo, že Studio terapie&fitness a samotný pan majitel se věnuje více svým 

klientů, než tomu je v Top fitness Club Deluxe, kde osobní kontakt majitele chybí. Což je 

určitě dáno jeho vytížeností, ale je to jistě na škodu.  
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Velká výhoda Top fitness Club Deluxe je poskytnutí týdenního cvičení zdarma, protože 

Studio terapie&fitness žádné takto výhodné akce nenabízí, ale zato poskytuje klientům návrh 

dietního jídelníčeku k permanentkám zdarma. 
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5. Shrnutí výsledku šetření, doporučení, návrhy, opatření 

Výsledky šetření z převážné části potvrdily mé očekávání. Překvapily mě registrační poplatky 

u druhého šetřeného fitness centra, které považuji za dosti vysoké. 

Z rozhovorů s majiteli fitness vyplynulo, že Studio terapie&fitness Michael Moder věnuje 

svým klientům větší pozornost, nabízí individuální přístup a maximální péči. Oproti tomu 

bych Top fitness Club Deluxe doporučil, více se zajímat o své klienty, klást důraz na 

individuální přístup, sestavování dietních jídelníčků pro klienty svěřili do rukou odborným 

výživovým poradcům, zkvalitnili služby osobního trenéra a zajistili kvalifikovanou konzultaci 

u diagnostického vyšetření přístrojem InBody 230.  

Dále bych navrhoval zpřehlednění internetových stránek obou šetřených fitness center. Na 

internetových stránkách Studia terapie&fitness Michael Moder sice naleznou klienti všechny 

požadované informace, ale přehlednost poněkud zaostává. Na internetových stránkách Top 

fitness Club Deluxe bych doporučoval hlavně doplnění všech potřebných údajů, otevírací 

doba fitness mi na stránkách zcela chybí, celkově stránky působí jako nedopracované.   

Ceník služeb v Top fitness Club Deluxe je pro člověka s průměrným příjmem finančně dosti 

náročný. Proto bych doporučil, aby fitness centrum zavedlo zvýhodněné permanentky nebo 

začalo spolupracovat s většími podniky, které nabízejí svým zaměstnancům fitness služby 

v rámci zaměstnaneckých výhod.  

Z dotazníkového šetření, do kterého bylo zahrnuto osmdesát respondentů, vyplynulo, že 75% 

lidí navštěvuje v dnešní době fitness centrum, z toho nejvíce lidí 2 x týdně. Stále 

nejoblíbenější zůstává posilovací zóna, zaostává cardio zóna a welness zóna je de facto 

nenavštěvovaná. To dle mého poukazuje na horší reklamu a zmiňované internetové stránky 

Top fitness Club Deluxe, které welness zónu vlastní. Nejdůležitější pro dotazované při výběru 

fitness centra je cena, která by se měla ideálně pohybovat v rozmezí 1 001 – 2 000 Kč. Druhý 

důležitý bod, na který lidé hledí je kvalifikace pracovníků, dále dostupnost místa služby. 

Doporučení známých a reklamu lidé berou v potaz nejméně. Zajímavou odpovědí bylo, že 

velká část lidí využívá nebo by ráda využívala služeb osobního trenéra, přitom optimální 

částku za hodinu vedenou osobním trenérem považují 201 – 400 Kč.  

Výzkum také dokázal, jak velkou roli hraje reklama. Přístroj Bodystat vlastnící Studio 

terapie&fitness, který je znám i z televizních pořadů, zná mnohem více lidí, než přístroj 
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InBody 230 vlastnící Top fitness Club Deluxe. I z hlediska využití měřících přístrojů klienty, 

je Bodystat jasně na prvním místě. Ze všech dotazovaných skoro polovina využila měření 

přístrojem Bodystat. Přístroj InBody vyzkoušelo pouhých sedm lidí, z důvodu malé 

propagace. 

Dotazovaní také projevili větší zájem o fitness centrum menších rozměrů s osobním 

přístupem oproti velkým fitness centrům. Většina lidí by také byla ochotna si za soukromí 

připlatit.  

Z hlediska ceny je podstatně levnější Studio terapie&fitness Michael Moder, i když se to na 

první pohled nezdá, cena jedné hodiny pod vedením osobního trenéra zde může být až 

čtyřikrát levnější, než tomu je v Top fitness Club Deluxe. Je to hlavně z toho důvodu, že do 

Studio terapie&fitness Michael Moder můžou na jednu hodinu pod vedením osobního trenéra 

přijít až čtyři lidé, kteří se předem domluví. 

Měl jsem možnost být v obou fitness centrech delší dobu, vyzkoušet si zde hodinu pod 

vedením osobního trenéra, využít diagnostiku těla pomocí přístroje InBody i pomocí přístroje 

Bodystat. Vyzkoušet si i další služby, které fitness centra nabízejí. 

Po mém prozkoumání a zhodnocení se přikláním na stranu Studia terapie&fitness Michael 

Moder. Přístup ke mně, jako ke klientovi se opravdu nedá srovnat. Ve Studio terapie&fitness 

je zajištěno naprostém soukromí a stoprocentní péče školeného personálu.   

Také mě mile překvapilo, že Studio terapie&fitness nabízí nápoje, kávu a čaj zdarma. 

Suplementy a potravinové doplňky zde mají za internetové ceny (tedy nižší). Oproti tomu Top 

fitness Club Deluxe má dle mého, cenu nápojů a potravinových doplňků zcela neodpovídající 

kvalitě. Ceny jsou velmi předraženy.  

Top fitness Club Deluxe navštěvují z převážné části klienti s vyššími příjmy a tak pro 

„obyčejného člověka“ toto prostředí může působit nepříjemné.  

Oproti tomu Studio terapie&fitness nabízí soukromí, relax, pohodu a klid, který jinde 

nenajdete.  
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6. Závěr  

Cílem této bakalářské práce byla komparace fitness center z hlediska nabízených služeb. 

Z obrovského množství existujících fitness center na celém území, jsem si vybral dvě dle 

mého názoru nejvíce odlišné. Obě fitness centra jsou v Ostravě, přitom každé v jiné její části. 

Při srovnávání šetřených fitness center, mě mile překvapilo, kolik služeb fitness centra 

v dnešní době nabízejí, už se nezaměřují jen na samotné cvičení, ale snaží se o různé inovace 

a doplňkové služby. Také mě překvapila kvalifikovanost zaměstnanců ve fitness centrech, 

hlavně co se týče Studia terapie&fitness Michael Moder. Perfektní vybavenost, čistota a 

kvalita služeb byla u sledovaných podniků samozřejmostí.  

Po mém srovnávání, prozkoumání a zhodnocení bych osobně doporučil Studio 

terapie&fitness Michael Moder, které mě oslovilo svým přístupem ke klientům. Ve Studiu 

terapie&fitness Michael Moder je klient v naprostém soukromí a má individuální přístup. Po 

celou dobu návštěvy má klient k dispozici osobního trenéra, který jej nejen cvičí, ale radí 

v oblastech životosprávy a pohybových aktivit. Studio terapie&fitness Michael Moder má 

přijatelné ceny permanentek. Na jednu hodinu pod vedením osobního trenéra mohou přijít až 

čtyři lidé, což je také velká výhoda.  

Top fitness Club Deluxe je velké, moderní fitness centrum se špičkovým vybavením, širokou 

nabídkou služeb, ale neosobním přístupem personálu. Ceny jeho služeb jsou příliš vysoké a 

nedostupné široké veřejnosti. 

Obě sledovaná fitness centra mají velký počet klientů. V poslední době roste zájem o 

soukromé hodiny a to je znát na rostoucím počtu klientů Studia terapie&fitness Michael 

Moder.  

Předkládaná bakalářská práce může pomoci oběma majitelům k případnému zkvalitnění 

nabízených služeb, ale může být i předmětem pro ty, kteří podnikají v dané sféře. 

V neposlední řadě může sloužit jako zdroj informací pro studenty studijních oborů 

zaměřených na sport a rekreaci. 

 

 



46 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

TUO, 2005. 88 s. ISBN 80-248-0827-7. 

[2] PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vyd. Praha:  

Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-276-X. 

[3] DURDOVÁ, Irena. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 

2004. 86 s. ISBN 80-7329-075-8. 

[4] MOUDRÝ, Marek. Marketing základy marketingu, 2. díl. 1. vyd. Kralice na Hané: 

Computer Media, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7402-001-8 

[5] HADRABA, Jaroslav. Marketing. Produktový mix – tvorba inovací produktů. 1. vyd. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. 216 s. ISBN 80-86473-

89-9 

[6] MAINZOVÁ, Eva. Praktický marketing. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň, 1993. 213 s. ISBN 

80-7082-121-3 

[7] Dotazník je…[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web:  

< http://www.dotaznik-online.cz/>  

[8] Interview[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web:  

< http://cs.wikipedia.org/wiki/Interview > 

[9]  Bodystat – moderní pomůcka, která umožňuje opravdu bezpečné a účinné 

hubnutí[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web:  

< http://www.michaelmoder.com/?p=clanky_fitness-kulturistika&co=1255377328>  

[10]  Diagnostické vyšetření[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web: 

<http://www.topfitness.cz/c-diagnosticke-vysetreni >  

[11].  Tělové svíce[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web:  

< http://www.michaelmoder.com/?p=clanky_terapie&co=1248537666>  

[12]  Dornova metoda[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupná na World Wide Web:  

< http://www.dornova-metoda.eu/> 

http://www.dotaznik-online.cz/
http://www.michaelmoder.com/?p=clanky_fitness-

