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1. ÚVOD 

Zdravý ţivotní styl se stal do jisté míry jakýmsi  fenoménem dnešní doby. A právě zdravý 

ţivotní styl je faktor, který nejvíce ovlivňuje naše zdraví, a to aţ z osmdesáti procent. Pouze 

zbývajících dvacet procent je dáno všemi ostatními vlivy jako je především dědičnost a 

zdravotní péče. Co si ale pod pojmem zdravý ţivotní styl představit? Nejedná se pouze 

o racionální, vyváţenou stravu, dostatek spánku,  limitovanou konzumaci alkoholu, ale také 

o pohyb a patřičnou regeneraci.  

Neznám nikoho, kdo by nechtěl být zdravý, v dobré fyzické kondici a spokojen se svým 

tělem. Ba naopak, spousta lidí se sebou spokojena není. O tom svědčí přeplněná fitness 

centra, milióny knih o dietách na pultech knihkupectví a poptávka po „zaručených” pilulkách 

a koktejlech na hubnutí. Ovšem správná cesta ke zdravému ţivotnímu stylu je jen jedna a tou 

je kombinace sportu a zdravé stravy. 

 

Rekreační sportovec má široké spektrum moţností, kterému sportu se bude věnovat. Je jedno 

jestli jde o tenis, běh, plavání, posilování, jízdu na kole nebo cvičené jógy. Důleţité je, aby ho 

pohyb bavil a také, aby jej provozoval technicky správně. Rekreační sport by se dal 

pojmenovat moderním slovem „wellness”. Jde o zkratku výrazu Dr. Coopera „well-being”, 

kde jediným cílem této aktivity je docílit stavu, kdy se člověk „cítí dobře”, coţ musí vyplývat 

z toho, ţe skutečně je (relativně) zdravý. Cílem wellness je zachovat si zdraví co nejdéle a 

doţít se vysokého věku v dobré kondici. Poněkud intenzivnější odnoţ nazýváme „fitness”, 

coţ by se dalo charakterizovat jako činnost, motivovaná úsilím dosáhnout co nejlepší kondice, 

umoţňující sportovci absolvovat aktivity soutěţního typu, byť to nutně nemusí být 

na profesionální úrovni [6]. Bohuţel jsou mezi námi i jedinci, kteří by se dali zařadit 

do kategorie nesportovců. Tito jedinci ochuzují  sami sebe o radost z pohybu a všechny další 

výhody, které sport přináší. Jak jsem se jiţ výše zmínila, jednou z moţností jak modelovat 

svou postavu, zlepšit fyzickou kondici a také zbavit tělo stresu je navštěvovat fitness centra.  

O tom nejsem přesvědčena pouze já, svědčí o tom i čím dál vyšší návštěvnost těchto 

sportovních center, které se v poslední době dosti rozmohly. Ovšem není fitness centrum jako 

fitness centrum. Liší se velikostí, nabízenými sluţbami, vybavenosti strojů a také přístupem 

k zákazníkům. Já jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila fitness centrum Top Fitness 

XXL, v kterém nejen pracuji, ale také aktivně cvičím. Top Fitness XXL bylo otevřeno v lednu 

tohoto roku na ulici 1. Máje v Ostravě – Vítkovicích. Top Fitness XXL je jiţ dobře zavedené 

sportovní centrum, které v minulosti fungovalo jak v Olomouci, tak v nákupním středisku 
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Avion, jako Top Fitness Deluxe a do konce minulého roku také v obchodním středisku 

Futurum, jako Top Fitness. Top Fitness XXL vzniklo sloučením těchto fitness center a stalo 

se tak největším fitness centrem na Moravě co do počtu strojů i do velikosti cvičební plochy..  

 

V teoretické části práce vymezuji klíčové pojmy jako jsou marketing, management, manaţer, 

sportovní manaţer, SWOT analýza, dále také popisuji, co je to rozhovor, dotazník a metody, 

které jsou moţné při dotazníkovém šetření pouţít. V praktické části se zaměřuji na popis, 

SWOT analýzu a dotazníkové šetření ve fitness centru Top Fitness XXL.  

 

Závěrem provádím shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení pro mnou sledované fitness 

centrum, která mohou slouţit jeho majiteli a manaţerce ke zkvalitnění chodu fitness centra a 

ke zlepšení nabídky sluţeb klientům. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat zmíněné fitness centrum z hlediska 

nabízených sluţeb. 

 

 

2. TEORETICKÁ VYMEZENÍ POJMŮ 

2. 1 Marketing 

Marketing je proces řízení, jehoţ výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím 

splnění cílů organizace. 

Podle standardních definic je marketing soubor celé řady činností, jakými jsou: 

• nakupování, 

• prodej, 

• doprava, 

• skladování, 

• financování, 

• převzetí rizika – velkoobchody, 

• standardizace a roztřídění výrobků dle jejich kvality, 

• zajištění informací o trhu (o zákaznících, konkurenci, …). [14] 

 

Pojem marketing je podle některých marketingových odborníků: 
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S. Guiltinan (1988) „Marketing představuje činnost všech jedinců a organizací zaměřených 

na zjišťování a uspokojování lidských potřeb, a to na základě směny.“ [11]  

P.Kotler (1991) „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními“. [11] 

 

 

2. 1. 1. Dvojí pojetí marketingu  

 

Koncepční teorie 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: 

Funkční pojetí marketingu vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů rozhodujících v 

oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje v jednotném komplexu slouţí 

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 uţívaných 

k uspokojování poţadavků zákazníků. [4]  

2. 1. 2. Marketingový mix 

 

Marketingový mix je velice důleţitým nástrojem prodeje. Skládá se 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 ze „7P“. Nejznámější a nejpouţívanější je však 

základní verze „4P“.  

Product – produkt, výrobek  

Price – cena  

Place – místo, distribuce, prodej  
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Promotion – marketingová propagace, komunikace. [9]  

 

2. 1. 3. 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, ţe „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  

 

Sportovní organizace vyvíjejí v současné době podnikatelské aktivity s cílem získat 

dostatečné 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 sdruţení, vyuţívají všech 

nástrojů ke své komerční činnosti. Sportovní marketing umoţňuje sportovním organizacím 

strukturalizovat nabídku sportovního produktu, řídit ji v souladu s poţadavky trhu a zvolit k 

tomuto účelu systém nástrojů, pomocí nichţ lze stanovených cílů dosáhnout. [4] 

 

2. 2. Management 

Anglickému pojmu „management” odpovídá české slovo „řízení” a to především řízení 

podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností (výroba, prodej, vývoj, výzkum). 

Tím se tento pojem odlišuje od uţšího pojmu „řízení dílčích procesů”, zejména výrobních, 

technologických, aj., anglická literatura zpravidla v tomto smyslu uţívá termín „control”. [2] 
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2. 2. 1. Základní rozdělení managementu 

 

Existují tři úrovně managementu, do kterých se poté zařazují jednotliví manaţeři: 

Top management (vrcholový management) – odpovídá za úhrnnou výkonnost společnosti. 

Jedná se o ředitele, předsedy představenstva. 

Middle vlase management (střední management) – odpovídá za správu liniových manaţerů, 

zajišťuje taktickou koordinaci výkonů operativních činností. Představiteli jsou např. vedoucí 

výroby, vedoucí provozu aj. 

First line management (liniový management) – odpovídá za kaţdodenní činnosti pracovníků 

a současně řeší problémy, které se běţně vyskytují na pracovišti. Jde o operativní vedení 

rutinních aktivit pracovníků. Jedná se např. o mistry v dílnách. [8] 

 

2. 2. 2. Pojem manaţer 

 

Manaţeři jsou osoby, které řídí, vedou a starají se o práci zaměstnanců. Na druhé straně musí 

také zajišťovat jejich efektivní kontrolu. Prostřednictvím motivace ovlivňují podřízené 

k plnění vlastních vůlí, hledají cesty ke spolupráci s ostatními. Manaţeři musí dále vlastnit 

dostatečné znalosti a dovednosti k zabezpečení kompletní podnikové politiky. [10] 

Pro zmíněnou profesi je potřebné mít několik vlastností, aby byl manaţer schopný jednotlivé 

úkoly dobře zvládnout, zabezpečit. Mezi vrozené vlastnosti se řadí: touha po moci, schopnost 

organizovat, temperament a inteligenci, schopnost vcítit se do pocitů spolupracovníků. Mezi 

získané poté patří: především dobré znalosti dosaţené ve studiích a dovednosti získané 

z praxe. [7] 

 

2. 2. 3. Manaţerské role, dovednosti a funkce 

 

Manaţerské role jsou činnosti různého charakteru, které by měl manaţer v rámci řídicích 

funkcí vykonávat.  

 

Interpersonální role, ve které manaţer vystupuje jako vedoucí či zprostředkovatel 

v mezilidských vztazích. Informační role manaţer získává v interpersonálních vztazích a 

nadále je přenáší. Jedná se tedy o pozorovatele a distributora informací. 
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Rozhodovací role je důleţitá pro vytváření strategických, operativních a taktických 

rozhodnutí, které můţe stanovit na základě zjištěných informací. Manaţer tedy působí jako 

podnikatel, distributor informací, řešitel konfliktů a vyjednávač s partnery. 

 

Administrativní role do sebe zahrnuje spíše ekonomické úkoly. Manaţer tedy přebírá roli 

kontrolora, účetního a administrátora. 

 

Manaţerské dovednosti jsou také velice důleţité pro vykonávání níţe zmíněných funkcí. 

Rozdělují se do následujících skupin: 

Lidské dovednosti, na základě kterých se vytvoří optimální pracovní prostředí, jeţ umoţní 

rozvoj stávajících či potencionálních zaměstnanců. Jde o schopnost pracovat a vést lidi. 

 

Koncepční dovednosti v sobě nesou jak schopnost vést danou skupinu, tak řídit celou 

organizaci, která má stanovený jednotný společný cíl. 

 

Technické dovednosti jsou důleţité pro liniové manaţery. Jedná se o znalosti a 

bezproblémové pouţívání metod a postupů pro realizaci činností a procesů. [8] 

 

Manaţerské funkce jsou náplní práce kaţdého manaţera. Jejich plnění vede k dosahování 

předem stanovených cílů. Rozdělujeme je do dvou základních skupin: 

 

Sekvenční (cyklické) funkce 

Hlavní skupinu tvoří plánování, na základě kterého je stanoven cíl, a zároveň cesty i 

prostředky, které vedou k jeho dosaţení. Mezi další funkci patří organizování. Jde o vytvoření 

takové organizační struktury, kde bude efektivní spolupráce v jednotlivých týmech při dané 

činnosti. Důleţitá funkce manaţera je schopnost správně ovlivňovat, vést, motivovat své 

zaměstnance. Toto vše spadá pod vedení lidí. Mezi podstatné také patří kontrola, při které 

manaţer sleduje, jak a zda jsou dané cíle plněny podle jeho představ a v případě nějakého 

nedostatku či odchylek stanovit různá opatření. Personální práce (řízení lidských zdrojů) se 

zabývá získáváním, udrţením a optimálním vyuţitím nadaných pracovníků. 

 

Paralelní (průběžné) funkce 
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Analýza činnosti je úzce spjatá s funkcí rozhodování. Jde o získávání informací buď 

z externího, nebo interního prostředí. Proces, při kterém vybíráme z jednoho nebo více 

moţnosti řešení, abychom dosáhli daných cílů, se nazývá rozhodování. 

Důleţitou funkci představuje také komunikace. Bez komunikace mezi subjekty a objekty 

rozhodování bychom těţko dospěli ke správným tvrzením. Je-li vše řádně naplánované, je 

třeba začít s procesem realizace. V neposlední řadě se zde zařazuje motivace, která je důleţitá 

pro udrţování a vedení zaměstnanců správným směrem. [8] 

 

2. 2. 4. Sportovní management 

 

Pojmem sportovní management můţeme chápat způsob uceleného řízení tělovýchovných 

svazů, klubů, spolků, jednot, které alespoň z části berou ohled na podnikatelsky vedené 

chování. Jde zde o řízení v podnikatelském sektoru, jeţ se zaměřuje jak na výrobu a prodej 

sportovního zboţí, tak i na poskytování sportovních sluţeb. Zahrnují se do této oblasti také 

např. fitness-centra. Jelikoţ se ve sportu pohybuje stále více peněz, musel být pro práci 

s těmito prostředky zaveden management, který kontroluje pohyb finančních prostředků 

v souvislosti s komerčním zájmem, cílevědomým chováním ve sportovní konkurenci, 

vynakládání prostředků na vedení sportovní mládeţe. Management vyuţívá nejen manaţerské 

funkce slouţící k řízení, jako jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, ale také 

spadá i do oblasti ekonomie, účetnictví, marketingu, financí či práva. [1] 

 

Tělesná kultura 

Tělesná kultura vychází z kultury obecné a je souhrnem a tvorbou norem a hodnot v oblasti 

pohybové činnosti lidského těla, oblasti upevňování zdraví a tělesného a pohybového 

zdokonalování. Sloţky tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova a pohybová rekreace.  

 

Sport 

Sport je zaměřen na dosaţení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a uplatnění 

v soutěţích. Podle výkonnostní úrovně se dále sport dělí na rekreační, výkonnostní a 

vrcholový.  

 

Tělesná výchova 

Tělesná výchova je součástí tělesné kultury i součástí výchovného systému a vzdělávání. Je 

zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti trvalého zájmu o tělesnou kulturu. 
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Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace je jak součástí tělesné kultury, tak vychází z principů rekreace. Je 

zaměřena na obnovu a rozvoj tělesných sil, na udrţení tělesné a duševní kondice, poskytuje 

osvěţení, zábavu i aktivní odpočinek prostřednictvím zájmové pohybové činnosti. Ve světě se 

často pouţívá pojmu „sport” identicky s pojmem „tělesná kultura”. Název „sport” je odvozen 

od latinského „disportate” a starofrancouzského „le désporter”, coţ znamená bavit se, 

příjemně trávit volný čas. Postupně se význam sportu začal vztahovat k pohybovým 

aktivitám, které jsou charakteristické zvláštní formou i obsahem, jsou vymezeny pravidly a 

mají závodivý (soutěţivý) charakter (to by ale znamenalo eliminaci slabších jedinců). [1] 

 

Fitness 

Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehoţ náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení 

na trenaţérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenaţérech, 

dodrţování určitého dietního reţimu včetně pouţití doplňků výţivy a o celkový ţivotní styl, 

jehoţ cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení drţení těla, zlepšení postavy při současném 

působení na upevňování zdraví a rozvoj síly.  

 

Motivy fitness lze rozdělit takto: 

1) Estetické - moţnost změny tvaru a rozměrů vlastního těla, ovlivnění tělesné hmotnosti atd. 

2) Zdravotní - celkové zvýšení odolnosti a výkonnosti, prevence civilizačních nemocí atd. 

3) Sociální - moţnost sociálního kontaktu, moţnost výkonového srovnání atd. 

4) Proţitkové - moţnost odreagování stresu, relaxace v pohybu, nové proţitky vlastního těla 

atd. [13] 

 

 

3.  METODY VÝZKUMU 

Kaţdé informaci, o které se dnes dá někde dočíst, předcházela určitá metoda nebo technika, 

jak k ní autor přišel. Přečtením v knize, na videu či internetu, pozorováním prostředí, 

v laboratoři nebo pouhým dotazem. I já jsem ve své práci některé pouţila, pro získání 

potřebných dat. 
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Metody  

Metoda tvoří formální stránku vědy. Jde o postup, návod či prostředek poznání, jak dosáhnout 

poţadovaných skutečností. Jsou uskutečňovány pomocí technik a nositeli informací. [8] 

 

• Metoda dotazování - patří mezi nejčastěji pouţívané. Je zaloţena na písemném, ústním 

dotazování, a to buď přímém, nebo realizovaném na základě zprostředkovatele. K dotazování 

můţeme pouţít také telefonní přístroj či internet. 

 

• Metoda terénního výzkumu - šetří okolí, ve kterém se následně zkoumají jevy, jenţ  chce 

podnik poznat co nejvíce do hloubky, tedy co nejpodrobněji. 

• Metoda experimentální - umoţňuje, za uměle vytvořených podmínek, pozorovat chování 

subjektů či vztahů mezi nimi. Tyto pokusy se mohou provádět v terénu nebo v laboratořích. 

 

• Metoda statistická – díky této metodě můţeme zkoumat celou populaci nebo určitý vzorek 

na základě matematické statistiky. 

 

• Metoda historická – zkoumá dané jevy, které jiţ prošly určitým vývojem, určitou historií. 

 

• Metoda sociometrická – je zaloţena na zkoumání především mezilidských vztahů. Podrobně 

analyzuje kaţdého jednotlivce, který má souvislost s daným šetřením. 

 

• Metoda monografická, případová (kausální) – jedná se o podrobné zkoumání pouze 

jednoho případu, jedné studie. 

 

• Metoda introspektivní (sebepozorovací) – je zaloţena na zkoumání osobních vnitřních 

proţitků a procesů, které probíhají ve vědomí. Opírá se tedy o vlastní zkušenosti a znalosti. 

 

• Metoda komparace (srovnávací) – porovnávání dvou či více zkoumaných objektů. 

 

• Metoda analytická – je zaloţena na rozboru dané situace. Provádí důkladnou analýzu 

zkoumaného celku. [3]  
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Techniky 

Jedná se o způsob, jakým se sbírají primární data, která nám říkají, jak se lidé chovají. 

Zároveň se mohou získat také jejich názory, postoje a motivy. [5] 

 

• Technika dotazníku – tato technika patří do metody dotazovací. Jedná se o tvorbu dnes 

velice známých dotazníků, anket. 

 

• Technika rozhovoru nebo tzv. interview - jedná se klasický rozhovor, kde máme dva 

účastníky. Respondenta a tazatele. Rozhovor můţe být uskutečněn také prostřednictvím 

telefonu. 

 

• Technika pozorování - je zaloţena na pouhém pozorování okolí, jeho reakcí a chování.[3] 

3. 1. Dotazník 

Dotazník je jedním ze základních nástrojů pouţívaných při získávání primárních informací. Je 

nejčastěji pouţívaný neboť nabízí široké spektrum moţností v kladení otázek, čímţ se stává 

velice pruţným nástrojem. Technika dotazníku má určité výhody a nevýhody. 

 

Výhody dotazníku: 

 je relativně málo nákladný, 

 postihuje velký počet respondentu, 

 je nenáročný na počet výzkumných pracovníku, 

 vyţaduje poměrně málo času na provádění i zpracování výsledků, 

 dává moţnost respondentům rozmyslet si odpověď, 

 udrţuje standardnost situace, za které šetření probíhá. 

 

Nevýhody dotazníku: 

 je neosobní, 

 existuje zde moţnost nepochopení otázky, 

 nezájem účastnit se výzkumu, 

 úmyslné zkreslení odpovědí, 

 omezenost ve výběru odpovědí (zvláště u uzavřených otázek), 

 neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek. [3] 
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Kaţdý dotazník by mel mít pevně stanovenou konstrukci. Tazatel si musí jasně vytyčit   

problém, který chce zkoumat a disponovat podrobnými znalostmi prostředí zkoumaného 

jevu.K tomu, aby dotazník splnil svou funkci řádně, je zapotřebí pokládat otázky správně a 

účelně k dané problematice. Kaţdá otázka by mela být správně, jasně a srozumitelně 

stylizována  a mela by se vztahovat k hlavnímu problému. Všechny otázky tvoří uzavřený 

celek, přičemţ  je vhodné klást jednoduché otázky na začátek dotazníku a choulostivé otázky 

raději na konec. Otázky pouţívané v dotazníku mohou mít různou podobu: 

 

Otevřené (volné) otázky: 

Tazatel klade otázky dotazovanému a ten se k danému tématu vyjadřuje vlastními slovy. 

Právě volnost odpovědí můţe způsobit následnou náročnost při zpracování.  

 

Uzavřené otázky: 

Otázky tohoto druhu nabízejí několik moţností odpovědí, ze kterých si dotazovaný vybírá. 

Uzavřené otázky jsou nejčastěji  ze šesti následujících typů: 

 

Dichotomické: dávají moţnost pouze dvou vzájemně se vylučujících odpovědí. Nejčastěji 

jsou to otázky, na které dotazovaný odpovídá ano-ne. 

 

Polytomické (mnohonásobné): jsou to otázky výběrové, ve kterých má dotazovaný na výběr 

z několika uvedených moţností, ze kterých musí jednu zvolit. 

 

Polytomické, výčtové otázky: dotazovaný má vybrat více neţ jen jednu z moţností.  

 

Polytomické, stupnicové otázky: Respondent vybírá několik odpovědí 

a seřazuje je do poţadovaného poradí (podle oblíbenosti, váţnosti 

a podobně). 

 

Filtrační otázky: Jsou to otázky, které filtrují dotazník a usnadňují 

orientaci. Například kdyţ dotazovaný odpoví na konkrétní otázku 

kladně, následuje pokyn respondentovi, kterou otázkou má pokračovat. 

 

Kontrolní otázky: Těmito otázkami se ověřuje věrohodnost odpovědí 

dotazovaného. 
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Polootevřené (polouzavřené) otázky:  

Jsou otázky, ve kterých je mimo výčtu moţností uvedena ještě jedna alternativa (např.: jiná 

odpověď), kterou můţe dotazovaný vyuţít v případe, jestliţe mu ţádná z předešlých moţností 

nevyhovuje. [3] 

 

Ve fitness centru Top Fitness XXL jsem pouţila techniku dotazníku s otevřenými, 

uzavřenými i polouzavřenými otázkami. Dotazník jsem vytiskla a rozdala padesáti náhodně 

vybraným respondentům respektive klientům Top Fitness XXL. 

 

 

3. 2.  Rozhovor 

Rozhovor je typickým příkladem verbální komunikace. Rozhovor můţe mít různou podobu 

nebo formu. I. Durdová (2010) uvádí několik podob rozhovoru jako například interview,  

konverzaci, debatu, diskuzi, rozpravu, pohovor a další. Vedle dotazníku je rozhovor často 

vyuţívanou technikou při dotazování. Před pouţitím rozhovoru jako výzkumné techniky je 

důleţitá jeho příprava, která zahrnuje výběr vhodné osoby a shromáţdění informací o ní, 

přípravu otázek a prostředí pro průběh rozhovoru. 

 

Typy rozhovoru: 

- Standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný: Tento typ rozhovoru se velice blíţí 

dotazníku, protoţe má pevný rád a předem připraveny otázky. 

 

- Nestandardizovaný, volný: Je také pečlivě připraven předem, ale dává respondentovi prostor 

se projevit. Tento typ se podobá běţnému rozhovoru. 

 

- Polostandardizovaný: Spojuje prvky jak standardizovaného, tak nestandardizovaného typu 

rozhovoru. 

 

- Zjevný: Při takovém rozhovoru je předem znám cíl výzkumníka. Respondentovi je sdělen cíl 

rozhovoru a s jeho souhlasem mu jsou kladeny otevřené otázky, na které odpovídá. 

Výzkumník tyto odpovědi veřejně zapisuje. 
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- Skrytý: Respondent nemá tušení, jaký je cíl rozhovoru a proto není moţný veřejný zápis 

odpovědí. 

 

- Individuální: Je rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Můţe mít podobu některého ze tří 

typu: 

- Měkký: Je zaloţen na navození příjemného stavu a pohody. Otázky i odpovědi jsou volné a 

respondent se tak můţe rozpovídat téměř o čemkoliv. 

 

- Tvrdý: Je opakem rozhovoru měkkého. Dotazovatel se chová přísně a autoritativně. Striktně 

vyţaduje přesné odpovědi na předem stanovené otázky. 

- Neutrální: Tento typ je pouţíván nejčastěji. Je zde obecný předpoklad volnosti ve smyslu 

moţného rozpovídání se respondentem, avšak dotazovatel se snaţí o dosaţení stanoveného 

cíle a rozhovor koriguje. [3] 

 

Rozhovor mi poskytla manaţerka Top Fitness XXL paní Andrea Vašíčková. Pouţila jsem 

polostandardizovaý typ rozhovoru a otázky jsem paní manaţerce pokládala přímo ve fitness 

centru.  

 

3. 4. SWOT analýza  

Technika strategické analýzy, zaloţená na zvaţování vnitřních faktorů společnosti (silné a 

slabé stránky) a faktorů prostředí (příleţitosti a hrozby).  

SWOT analýza je nástroj pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příleţitostem a 

ohroţením. 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak sniţující vnitřní hodnotu 

firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Naproti tomu příleţitosti a ohroţení jsou 

faktory vnějšími, které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. Můţe je však identifikovat 

pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy demografických, ekonomických, 

politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů působících v okolí 

podniku. 

Strengths – silné stránky.  

Weaknesses – slabé stránky.  

Opportunities – příleţitosti.  
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Threats – hrozby, ohroţení. 

 

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: 

- patenty, 

- specialní marketingové analýzy,  

- exkluzivní přístup k informačním zdrojům,  

- nové inovativní produkty a sluţby,  

- umístění podniku,  

- nákladová výhoda,  

- jedinečné know-how,  

- kvalitní procesy a postupy, 

- nové technologie,  

- silná značka a reputace,  

- supply Chin. 

 

Narozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) platí pro slabé stránky pravidlo MINI 

nebol-li snaţíme se o minimalizaci jejich vlivu. 

 

 Slabé stránky podniku: 

- špatná marketingová strategie,  

- nedifencované produkty a sluţby (v závislosti na konkurenci),  

- umístění podnikání,  

- konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům,  

- špatná kvalita produktů a sluţeb,  

- slabá reputace a značka,  

- vysoké náklady a nízká produktivita,  

 

Příleţitosti podniku: 

- přiblíţit přáním zákazníka, 

- rozvoj a vyuţití nových trhů (internet, Čína atd.),  

- strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, strategické partnerství, 

- oslovení nových zakaznických segmentů,  

- nové mezinárodní obchody,  

- odstranění mezinárodních obchodních bariér,  
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- outsourcing některých podnikových procesů (outsourcing procesu předpovědi poptávky).  

 

Hrozby podniku: 

- nová konkurence na trhu,  

- cenová válka,  

- stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem nebo sluţbou,  

- regulace trhu,  

- zvýšení trţních bariér,  

- zavedení zdanění na Vaše produkty nebo sluţby. [12] 

 
 
 
 

Obrázek č. 3.1. grafické znázornění SWOT analýzy 

SWOT 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

Strenghts (silné stránky) Opportunities (příleţitosti) 

MOŢNOSTI 

 

Podmínky, kterými jsme 

schopni spěšnou realizací cíle 

podpořit 

 

Co nám to usnadní? 

PŘÍLEŢITOSTI 

 

Co bude zlepšeno, čeho bude 

realizací cíle dosaţeno 

 

 

Co se tím zlepší? 

N
ed

o
st

at
k
y

 

Weaknesses (slabé stránky) Threats (hrozby) 

 

RIZIKA 

 

Podmínky, které mohou 

dosaţení cíle zmařit 

 

 

Co nám to znesnadní? 

HROZBY 

 

Které nás nutí realizovat, 

nebezpečné moţnosti, které by 

nás čekaly 

 

Co nás k tomu nutí? 

 Vnitřní Vnější 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

4. VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ V TOP FITNESS XXL Z HLEDISKA 

NABÍZENÝCH SLUŢEB 

Top Fitness, dnes jiţ Top Fitness XXL je od 17. ledna na nové adrese, nachází se na ulici 

1. Máje v Ostravě Vítkovicích. Nezměnila se pouze adresa , ale také název, z kterého je jasně 
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zřejmé, ţe se jedná o velké fitness centrum a tím Top Fitness XXL skutečně je. V minulosti 

bylo otevřeno na třech místech, a to v Olomouci (Top Fitness Retail Park Haná) a dvakrát 

v Ostravě (Top Fitness OC Futurum Ostrava a Top Fitness Club Deluxe v nákupní galerii 

Avion). K vybavení Top Fitness XXL byly pouţity stroje ze všech tří fitness center a to 

pomohlo vzniku největšímu fitness centru na Moravě, jehoţ cvičební plocha se rozkládá 

na 3.800 m
2
. Proč jsem si ke své bakalářské práci zvolila právě toto fitness centrum? Členem 

Top Fitness XXL jsem se stala uţ v roce 2008, hned ze startu otevření v nákupní galerii 

Avion. Smlouva umoţňovala navštěvovat také fitness centrum v OC Futurum, kde jsem 

později přešla z důvodu uzavření pobočky v Avionu. Zde jsem později začala vypomáhat 

na recepci. Mou náplní práce bylo připravovat kávu, koktejly, doplňovat nápoje a vůbec 

pomáhat s prací za barem. V lednu roku 2011 bylo uzavřeno i fitness centrum v OC Futurum 

a já jsem tak stála u zrodu nového a přeci stejného fitness centra na ulici 1. Máje. Bude to znít 

moţná trochu pateticky, ale Top Fitness XXL se tak stalo mým druhým domovem a jsem 

velmi vděčná za příleţitost a zkušenosti, které mi byly poskytnuty. Díky tomu tak můţu 

posuzovat věci jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu klienta, protoţe fitness je mým 

největším koníčkem. 

 

Obrázek č. 4.1. Mapa s označením Top Fitness XXL 

 

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby 
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4. 1. Nabízené sluţby 

4. 1. 1. Cardio zóna 

 

Cardio zóna je vybavena špičkovými trenaţéry společnosti STAR TRAC podporující činnost 

kardiovaskulárního systému (posilují srdce a zlepšují kondici). Ke zpestření tréninku je 

klientům nabídnuta moţnost sledovat sportovní či hudební kanály na plazmových televizích. 

Běţecké trenaţéry, crosstrainery, steppery i rotopedy mají širokou škálu nastavení zvoleného 

programu, integrované nastavitelné větráky, u běţeckých a cross trenaţérů tlumící systém 

Soft Trac pro maximální absorpci nárazů. Steppery nabízí motivační programy „Slavné 

schody“ jako například Eiffelova věţ, Velká pyramida nebo Empire State building. [17] 

 

4. 1. 2. Posilovna 

 

Posilovna je vybavena poslední řadou špičkových posilovacích strojů společnosti  

STAR TRAC: 

Impact:  tato prémiová řada je vzorovým příkladem evoluce ve vývoji posilovacích strojů. 

Impact je přímým pokračovatelem řady Flex Platinum, z níţ převzal především špičkovou 

biomechaniku, o exklusivní design Star Trac se postaral BMW Group Designworks USA.  

 

HUMAN SPORT: 

Kladkové stroje, které jsou tou nejlepší alternativou pro kaţdé fitness. Šest dvou-funkčních 

strojů nabízí 12 plnohodnotných cvičebních stanovišť. Kladkový systém umoţňuje přirozený 

pohyb a úţasnou variabilitu cviků. [17] 

4. 1. 3. Výţivový program 

 

Sestavený jídelníček je zaloţený na předpokládaném energetickém výdeji a především 

najedinečné vyváţenosti všech manipulovatelných nutričních parametrů (rozdělení do dávek 

v průběhu dne, vyváţenost nutričních prvků v rámci jednotlivých porcí, sledování energetické 

denzity pouţitých potravin atd.). Významným parametrem nutričního programu je snaha o co 

nejsnadnější zapracovatelnost do kaţdodenního ţivota (kdekoliv dostupné potraviny, 

minimální nároky na přípravu doporučených jídel, snaha o optimální objem potravy, apod.). 

Nutriční program zohledňuje klientovi osobní výţivové preference. [17] 
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4. 1. 4. Diagnostické vyšetření 

 

Diagnostika je nezbytným předpokladem pro nastavení individuálních nutričních i zátěţových 

parametrů kaţdého klienta a pro sledování jejich průběţných výsledků. Diagnostikou zjistíte 

vaše sloţení těla (% tělesného tuku, BMI a WHR index), kondiční a svalovou zdatnost a 

flexibilitu. 

INBODY 230 

Nejrozšířenější model v  InBody centrech České a Slovenské republiky. InBody 230 

poskytuje tyto výsledky analýzy: 

 - tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha, 

- BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR), 

- doporučení minimální kalorické potřeby (BMR), 

- hodnocení tukové a svalové tkáně, 

- měření v jednotlivých tělesných částech stanovené kaţdou frekvencí zvlášť. [17] 

 

4. 1. 5. Badminton 

Tento sport zná řada lidí především ze svého dětství, proto můţe leckoho překvapit, ţe 

badminton patří mezi nejrychlejší raketové sporty, míček můţe dosáhnout rychlosti aţ 300 

km/hod. Na rozdíl od raketových sportů jako tenis či squash se pro badminton pouţívá 

speciální opeřený míček, v praxi se však hojně vyuţívá i plastových míčků. Míček má 

stanovenou hmotnost v rozmezí 4,74 aţ 5,50 gramů a délka per se pohybuje mezi 62 a 70 

milimetry.Hra se hraje na dva vítězné sety, set vyhrajete, pokud získáte 21 bodů. Strana, která 

vyhraje v prvním setu, má ve druhém privilegium podání. Mezi jednotlivými sety bývají 

dvouminutové přestávky.  

Badminton má i speciální hřiště, a to dokonce i zvlášť pro dvouhru a čtyřhru. Pro dvouhru se 

vyuţívá kurtu o délce 13,40 metrů a šířce 5,18 metrů. Síť musí být vyrobena ze šňůry, která je 

spletena do pravidelných ok o velikosti v rozmezí od 15 do 20 mm. Je široká minimálně 6,1 

metru a vysoká 760 mm. Horní okraj sítě musí být umístěn 1,524 metru od povrchu dvorce. 

Pokud soupeř zahraje míček mimo vymezené území nebo míček nestihne odpálit, dělá chybu 

a bod získává protivník. [17] 
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Obrázek č. 4.2. Badmintonové kurty v Top Fitness XXL 

   

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby  

4. 1. 6. LPG masáţe 

 

Obrázek č. 4.3. LPG masáţe 

 

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby  

4. 1. 7. Spinning 

Spinning je energicky účinné skupinové cvičení na stacionárním kole, které spojuje hudbu, 

motivaci a představivost. Dal by se charakterizovat také jako nejúčinnější a vysoce motivující 

kardio-vaskulární cvičení posledního desetiletí. Lekce probíhají na speciálních kolech – 

spinnerech. Kaţdý jezdec si volí zátěţ, která mu vyhovuje. Tempo určuje rytmický hudební 
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doprovod. Hodina probíhá pod vedením zkušených lektorů, kteří jsou drţiteli certifikátu 

J.G.S.I.  

Spinning je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěţuje kloubní systém a směřuje 

k celkovému procvičení svalů nohou a hýţdí, ale také paţí a svalů trupu. Jiţ po několika 

cvičebních hodinách je znát úbytek tukových zásob a zlepšení fyzické kondice. Spinning 

klade důraz na správnou techniku jízdy na kole. Získané návyky lze velmi dobře uplatnit 

v terénu na kole horském i silničním.  Standardní spinningová lekce trvá 55 min. Po krátkém 

rozjetí následuje hlavní část lekce, v závěru se věnujeme protaţení. [16] 

 

4. 1. 8. Zumba 

Zumba fitness program vznikl v daleké Kolumbii, kdyţ si její tvůrce Alberto "Beto" Perez 

na lekci zapomněl tradiční hudbu. Zaimprovizoval tedy a pouţil latinsko-americkou hudbu, 

kterou zrovna poslouchal v autě. [18] 

 

4. 1. 9. Velké míče 

Cvičení na velkých míčích o průměru 65 a 75 cm patří mezi aerobní a zároveň posilovací 

hodiny. Silnou stránkou cvičení je - maximálně šetří klouby a pomáhá k zlepšení rovnováhy, 

vyrovnává svalové dysbalance a maximálně zpevňuje střed těla. Fitt ball je vhodný 

pro kaţdou věkovou skupinu bez hmotnostních omezení. Hodina se skládá s 15 minutové 

aerobní rozcvičky na balóně, pak následuje posilovací část a strečink. [17] 

 

4. 1. 10. T. B. C. 

Hodina zaměřená na posílení celého těla. Pouţívá se různých náčiní – stepy, činky, gumy, 

fitbally, atd. Cvičí se téţ s flexi barem, který nám posiluje stabilizační systém, urychluje 

metabolismus. Hodina začíná 8 min. zahřátí na kole, pak následuje 40 min. Posilovací blok a 

závěrečných 5 min. na kole a strečink. [17] 

 

4. 1. 11. Pilates 

Je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více neţ 100 lety. Inspiroval se 

ve starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí 

koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýţďové 

svalstvo. Účelem je posílení centra – jádra těla tzv.  "Gürtel", nebo "Power house". Celkově 
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vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje 

cirkulaci krve. [15] 

4. 1. 12. Fitbox 

Jedná se o skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně upravených 

boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamţik klienti nacházejí hudbu, motivaci, 

kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální program byl vyvinut tak, aby 

oslovil lidi téměř kaţdého věku a úrovně zdatnosti. [16] 

4. 2. Rozvrh lekcí 

Obrázek č. 4.4. Rozvrh lekcí v aerobním sále 

 

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby 

 

Obrázek č. 4.5. Rozvrh lekcí Fitboxu 

 

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby 
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4. 3. Otevírací doba, ceny vstupného a nabízených sluţeb 

Ceny vstupného jsou v porovnání s ostatními fitness centry o něco vyšší, ovšem musíme brát 

v potaz nabízené sluţby, luxusní prostřed a samozřejmě vybavení.  

 

4. 3. 1. Otevírací doba 

Provozní doba fitness centra je přes všední dny od 6:00 do 22:00 a o víkendech od 8:00 

do 22:00. Otevřeno je 365 dní v roce, dokonce i na Nový rok. 

4. 3. 2. Ceny 

Ať uţ jde o členství či bodovou permanentku, klient je povinen zaplatit 300 ,- 

za jednorázovou registraci, tím získá své klientské číslo, je zaveden v databázi a můţe se 

přihlašovat na lekce přes internet a navíc získá první vyšetření na InBody 230 zdarma. 

Druhým poplatkem je vratná záloha na čipovou kartu v hodnotě 200 ,-. 

 

Jednorázový vstup 

Cena jednorázového vstupu je 195 ,- a je časové neomezená, registrace ani záloha na kartu se 

zde neplatí. 

 

Členství na 12 měsíců 

Posilovna      990,-/měsíc 

Posilovna + Aerobic    1490,-/měsíc 

Posilovna + Badminton   1490,-/měsíc 

Posilovna + Aerobic + Badminton  1950,-/měsíc 

 

Členství se uzavírá na základě roční smlouvy. Klient je povinen platit kaţdý měsíc smluvenou 

částku, můţe platit hotově, kartou či převodem na účet. Výhodou tohoto členství je, ţe klient 

můţe navštěvovat fitness centrum klidně i 6x za den 365 dní v roce. Tato permanentka je však 

nepřenosná. 

 

Akce start 

Akce pro zcela nové klienty, cena této měsíční permanentky je 1490,- (klient je ovšem 

povinen zaplatit jednorázový registrační poplatek a vratnou zálohu na čipovou kartu). 

Součástí akce jsou 4 hodiny s osobním trenérem a vyšetření na InBody zdarma. 
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Týden cvičení zdarma 

Klient zaplatí pouze registrační poplatek a vratnou zálohu na čipovou kartu 

 

 

Permanentka na měsíc 

Měsíc cvičení za 1990 ,-, permanentka je nepřenosná, klient můţe navštěvovat fitness 

centrum měsíc neomezeně. 

 

Basic 

Tři měsíce cvičení za 3950,-, permanentka je nepřenosná, klient můţe navštěvovat fitness 

centrum tři měsíce neomezeně. 

 

Bodové permanentky 

50 x 99,-   cena této permanentky tedy je 4950 ,- 

25 x 125,-  cena této permanentky tedy je 3125 ,- 

10 x 150,-  cena této permanentky tedy je 1500 ,-   

 

Bodová permanentka je přenosná a můţou ji vyuţít i tři osoby najednou. 

 

Aerobní sál – spinning, zumba 

10 x 99,-  cena této permanentky tedy je 990 ,- 

 

Fitbox 

10 x 99,-  cena této permanenty tedy je 990 ,-, vztahuje se pouze na veřejnou lekci 

300 ,-   cena soukromé lekce 

 

Badminton 

Top Fitness XXL nabízí svým klientům 5 badmintonových kurtů. 

10 x 190 cena této permanentky tedy je 1900 ,- 

nebo 

150,- kurt na hodinu v čase od 6:00 do 14:00 

250,- kurt na hodinu v čase od 14:00 do 22:00 

 

Půjčení rakety 50,- 
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Míček 60,- 

 

Osobní trenér 

K dispozici jsou klientům kvalifikovaní osobní trenéři. Hodina tréninku stojí 250 ,-. 

 

InBody 230 

První vyšetření zdarma, další vyšetření 250 ,- 

 

LPG masáţe 

masáţ celého těla (30 minut) 390,-  

 

Solárium 

1 minuta     10,- 

 

4. 4. Dotazníkové šetření 

Ve fitness centru Top Fitness XXL jsem pouţila techniku dotazníku s otevřenými, 

uzavřenými i polouzavřenými otázkami. Dotazník jsem vytiskla a rozdala padesáti náhodně 

vybraným respondentům respektive klientům Top Fitness XXL. 

 

 

Otázka č. 1: Jste muž nebo žena? 

 

1. muţ 

2. ţena 

 

Z padesáti respondentů bylo 28 muţů a 22 ţen, coţ je z procentuálního hlediska 56 % muţů a 

44 % ţen. Top Fitness XXL disponuje širokou škálou nabízených sluţeb od posilovny, přes 

badminton, box, spinning či zumbu, ovšem posilovna by se dala charakterizovat jako jádro 

celého fitness centra, které navštěvuje největší část klientů. Doby, kdy vidět ţenu v posilovně 

bylo téměř nemoţné, jsou dávno pryč, právě naopak. Je čím dál tím více ţen, které vyměnily 

hodiny aerobicu za posilovnu. 
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Graf 4.1. Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů

56%

44%
muž

žena

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 2: Ve které věkové kategorii se nacházíte? 

 

1. 12 – 25 let 

2. 26 – 40 let 

3. 41 – 55 let 

4. 56 let a více 

 

Z grafu vyplývá, ţe Top Fitness XXL navštěvují především klienti ve věku od 26 - 40 let. 

Klienti ve věku od 41 - 55 let věku tvoří čtvrtinu návštěvníků Top Fitness XXL a hned za 

nimi jsou klienti do 25. roku ţivota. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, můţe být i cena 

nabízených sluţeb. O studentech se traduje, ţe nemají peníze. Vzhledem k cenám vstupného a 

nabízených sluţeb, je pro mnoho studentů dosti problematické si toto fitness centrum platit. 

Top Fitness XXL ţádné výhody pro studenty nezavedlo, coţ je škoda, protoţe mají více 

volného času neţ pracující lidé v produktivním věku a mohli by tak do fitness centra docházet 

dopoledne či v době oběda, kdy je v těchto časech nejméně lidí. 
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Graf 4. 2. Věk respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 3: Odkud jste se dozvěděl/a o Top Fitness XXL? 

 

5. z reklam a promo akcí Top Fitness XXL 

6. z internetu 

7. od známých 

8. jiná moţnost 

 

O fitness centru Top Fitness XXL se členové dozvěděli z největší části od svých známých a to 

z 58% z celkového počtu 50 respondentů, dále pak z reklamy a promo akcí a nejméně se 

dozvědělo pouhých 6 % z internetu. Top Fitness XXL se do povědomí lidí dostalo i díky 

bývalým pobočkám v Avionu a v OC Futurum, kde bylo velmi dobře vidět a denně kolem něj 

prošly stovky lidí. Za dobu své existence si vytvořilo dobré jméno, za kterým spousta klientů 

jde. Jiţ ze samotného názvu je patrné, ţe se jedná o něco víc neţ klasické fitness centrum. 

Kaţdý člen obdrţel jako vánoční dárek dva poukazy, které nesly název Vánoční Free, 

principem těchto poukazu bylo, ţe jej klient mohl darovat svým známých (pouze 

nezaregistrovaným) a ti jej mohli vyměnit za měsíc cvičení zdarma, zaplatili pouze vratnou 

zálohu na čipovou kartu 200 ,-. Akce probíhala do konce března tohoto roku. Díky této akci 

počet klientů rapidně vzrostl a velká část z nich vyuţívá sluţeb Top Fitness XXL dále. 

Reklamu je moţno shlédnout také na billboardech, lavičkách či na letácích. Velký důraz Top 
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Fitness XXL klade na promo akce. 16. a 17. dubna probíhal v Tescu v Třebovicích sportovní 

den, kde byl umístěn stánek Top Fitness a kde byly převezeny power platy, bosu, spinningová 

kola. Probíhala zde ochutnávka proteinových tyčinek a proteinových koktejlů, kaţdý zájemce 

mohl ochutnat a vyzkoušet přivezené přístroje pod kontrolou zkušeného instruktora. Dále se 

Top Fitness prezentovalo v Intersportu, v Makru či na motorkářském plese na.Landeku. 

 

Graf 4.3. Informovanost o fitness centru 

Informovanost o fitness centu

28%

6%
58%

8%
reklama a promo akce

internet

známí

jiná možnost

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 4: Jak často navštěvujete Top Fitness XXL? 

 

1. 5x do týdne a více 

2. 2x – 4x do týdne 

3. 1x týdně 

4. příleţitostně 

 

66 % z řad respondentů dochází do fitness centra 2x – 4x do týdne, coţ je podle mnoha 

odborných kníţek vyhovující,, čtvrtina klientů chodí cvičit 5x a více za týden, nejméně z řad 

dotázaných chodí cvičit pouze příleţitostně. Na návštěvnost fitness centra má vliv hlavně 

počasí. Přes léto se počet návštěvníků sniţuje, kdeţto v zimě naopak zvyšuje. 
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Graf 4.4. Návštěvnost fitness centra 

Návštěvnost fitness centra
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 5:  Kdy chodíte cvičit nejčastěji? 

 

1. mezi 6. a 10. hodinou  

2. mezi 11. a  14. hodinou 

3. mezi 15. a 17. hodinou 

4. mezi 18.a 22. hodinou  

 

Velký nápor klientů Top Fitness XXL zaznamenává nejvíce mezi 18. a 22. hodinou, to 

přichází cvičit 38 % dotazovaných a mezi 6. a 10 chodí cvičit zhruba 30 %. Hlavním 

důvodem je pracovní vytíţenost a nedostatek volného času. Spousta klientů tak chodí 

do fitness centra ráno před prací nebo večer po práci. V dopoledních hodinách a v době oběda 

chodí cvičit nejméně klientů. 
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Graf 4.5. Čas návštěvy fitness centra 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 6:  Chodíte cvičit i dvakrát denně? 

 

1. velmi často 

2. často 

3. občas  

4. výjimečně 

5. vůbec 

 

Této moţnosti vůbec nevyuţívá zhruba 67 % dotazovaných, 25 % navštěvuje fitness centrum 

dvakrát denně pouze výjimečně a jen 4 % chodí často cvičit dvakrát denně. Je spousta lidí, 

pro které je problém přinutit se cvičit i dvakrát za týden natoţ dvakrát za den, ale mezi klienty 

Top Fitness patří i sportovci, kteří v rámci tréninku do fitness centra chodí ráno i večer. 
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Graf 4. 6. Návštěva fitness 2x denně 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 7:  Co říkáte cenám vstupného? 

 

1. velmi vysoké 

2. vysoké 

3. odpovídající 

4. nízké  

5. velmi nízké 

 

Mezi respondenty se nenašel nikdo, kdo by povaţoval ceny vstupného na nízké, 54 % 

respondentů je povaţuje za odpovídající a 36 % za vysoké, ovšem cena je přímo úměrná 

kvalitě a proto jsou klienti ochotni za nabízené sluţby stanovené ceny zaplatit. 
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Graf 4.7. Ceny vstupného 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 8:  Co říkáte novým prostorám Top Fitness XXL na ulici 1. Máje? 

 

1. jsem velmi spokojen/a 

2. jsem spokojen/a 

3. jsem nespokojen/a 

4. jsem velmi nespokojen/a 

 

S novými prostorami Top Fitness XXL na ulici 1. Máje v Ostravě – Vítkovicích je spokojeno 

58 % dotázaných a 32 % dokonce velmi spokojeno. Ţádný z klientů nebyl velmi nespokojen. 

Prostory jsou nově zrekonstruovány a přizpůsobeny fitness centru. Zvětšila se cvičební 

plocha, relaxační zóna, kapacita v šatnách je nyní také mnohem větší. Klienti OC Futurum 

byli zvyklí pouze na posilovnu a solárium, nyní se nabídka sluţeb rozšířila i na lekce jako je 

zumba, velké míče, spinning, pilates nebo box a součástí fitness centra je i pět 

badmintonových kurtů, které se staly také hojně vyuţívány. Jediné s čím jsou někteří klienti 

nespokojeni je lokalita. Top Fitness XXL se nachází v Ostravě – Vítkovicích a to je oproti 

nákupnímu středisku OC Futurum mnohem méně lukrativní místo. Výhodou je ovšem 

zastávka MHD přímo před komplexem, ve kterém se fitness centrum nachází. 
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Graf 4.8. Spokojenost s novými prostorami fitness centra 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 9:  Využíváte možnosti rezervování lekcí v aerobním sále a badmintonu přes 

internet? 

 

1. velmi často 

2. často 

3. občas 

4. výjimečně 

5. vůbec 

 

Na otázku, za vyuţíváte moţnosti rezervován lekcí v aerobním sále a badmintonu přes 

internet, odpovědělo 50 % dotázaných záporně. Hlavní příčina můţe být především i to, ţe 

lekce v aerobním sále či badmintonové kurty tito respondenti vůbec nevyuţívají a navštěvují 

pouze posilovnu. Mezi stálé návštěvníky skupinových lekcí, jako jsou především spinning a 

zumba, které se v tomto fitness centru těší velké oblibě, patří především ţenská část klientů. 

39 % dotázaných odpovědělo, ţe moţnosti rezervací přes internet vyuţívají často, 4 % 

dokonce velmi často. Najdou se také i tací, co stále dávají přednost rezervací míst po telefonu 

či přímo v fitness centru. 
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Graf 4.9. Rezervace lekcí a badmintonu přes internet 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 10:  Jste spokojen/a s personálem fitness centra? 

 

6. velmi spokojena 

7. spokojena 

8. nespokojena 

9. velmi nespokojena 

 

Téměř celá část klientů fitness centra na tuto otázku odpověděla kladně. Pouze jeden z řad 

klientů spokojen nebyl. 51 % respondentů je s personálem spokojeno a 47 % dokonce velmi 

spokojeno. K zaměstnancům fitness centra, kteří jsou denně v kontaktu s klienty, patří 

manaţerka Top Fitness, recepční, fitness instruktoři, lektoři lekcí a paní, která v dopoledních 

hodinách uklízí. Manaţerkou je paní Andrea Vašíčková, která se stará o chod fitness centra. 

Práci recepční vykonávají tři ţeny, s výjimkou jednoho muţe, který občas vypomáhá, na stálý 

pracovní poměr a dvě ţeny brigádnice, které do fitness centra docházejí odpoledne, aby 

pomohly s velkým náporem klientů. Fitness instruktory jsou čtyři kvalifikovaní trenéři, z toho 

tři muţi a jedna ţena.  
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Graf 4.10. Spokojenost s personálem fitness centra 

Spokojenost s personálem fitness centra
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

Otázka č. 11:  Jste spokojen/a s nabízenými službami? 

 

10. velmi spokojena 

11. spokojena 

12. nespokojena 

13. velmi nespokojena 

 

Top Fitness nabízí svým klientům širokou škálu sluţeb, 60 % z řád respondentů je 

spokojených a 40 % dokonce velmi spokojených. 
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Graf 4.11. Spokojenost s nabízenými sluţbami 

Spokojenost s nabízenými službami
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 12: Jste spokojen/a s čistotou v šatnách i na cvičební ploše Top Fitness XXL? 

 

14. velmi spokojena 

15. spokojena 

16. nespokojena 

17. velmi nespokojena 

 

Mezi dotazovanými se nenašel nikdo, kdo by byl velmi nespokojen. Nespokojeny jsou 4 % 

z řad respondentů a zbytek na tuto otázku odpověděl kladně. 42 % dotázaných je s čistotou 

v šatnách a na cvičební ploše fitness centra spokojeno a zbylých 54 % velmi spokojeno. Do 

Top Fitness XXL  dochází kaţdý večer po uzavření fitness centra několik uklízeček, tento 

úklid zprostředkovává úklidová firma. Kaţdé dopoledne od pondělí do pátku do fitness centra 

dochází paní na úklid, která se stará o čistotu v šatnách, ve sprchách, za barem a o spoustu 

jiných věcí týkajících se čistoty a úklidu fitness centra. 
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Graf 4.12. Spokojenost s čistotou v šatnách a na cvičební ploše fitness centra 

Spokojenost s čistotou v šatnách a na cvičební 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

 

 

Otázka č. 13: Zdá se Vám počet parkovacích míst pro členy klubu Top Fitness XXL 

dostatečný? 

 

18. ano, počet míst na parkování je dostatečný 

19. ano, ale v určitých časech se parkuje obtíţně 

20. ne, uvítal/a bych větší parkovací plochu 

 

Pouze 16 % klientů povaţuje počet parkovacích míst za dostatečný, 44 % je s parkováním 

spokojen, jen v určitých časech, kdy fitness centrum navštěvuje hodně klientů, uznává, ţe se 

parkuje obtíţně. 40 % respondentů by uvítalo větší parkovací plochu. Tato otázka byla ve 

fitness centru několikrát řešena, ovšem počet míst určených k parkování je omezen a 

v bezprostřední blízkosti fitness centra se volná plocha, která by mohla slouţit k parkování 

nenachází. 
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Graf 4.13. Dostatečnost parkovacích míst u fitness centra 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2011 

 

 

 

Otázka č. 14: Co považujete u klubu Top Fitness XXL za výhodu/nevýhodu? 

 

1. za výhodu povaţuji: 

 

Nejčastěji byly zmiňovány odpovědi jako je široká nabídka sluţeb, příjemné prostředí, velké 

prostory, moderní vybavení, dobré jméno, široká nabídka nabízených suplementů, dlouhá 

otevírací doba a moţnost navštěvovat fitness centrum kaţdý den v roce. Za další výhodu 

respondenti uvedli dobrou dostupnost a zastávku MHD přímo před komplexe, ve kterém se 

Top Fitness XXL nachází. 

 

2. za nevýhodu povaţuji: 

 

Nejčastěji zmiňována byla lokalita, ve které je Top Fitness XXL umístěno a také počet 

parkovacích míst. V nejnavštěvovanější době, to je po šesté hodině večerní, je obtíţné najít 

volné místo k zaparkování. Respondenti také postrádají slevy pro studenty. Ţeny nejsou 

spokojeny s odkládací plochou v šatnách, skříňky jsou úzké s malým prostorem pro odkládání 

věcí. Jako další nevýhodu respondenti uvedli toalety, nacházejí se pouze v šatnách a ty jsou 

umístěny v druhém patře, relativně daleko od cvičební plochy. 
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Otázka č. 15: Jaké jiné služby, které Top Fitness XXL nenabízí byste uvítal/a? 

 

Především klienti Top Fitness Club Deluxe, který měl sídlo v nákupním středisku Avion 

postrádají relaxační zónu s párou, saunou a vyhřívanými lavicemi, na kterou byli zvyklí. 

Ovšem nejsou to jen oni, kteří by tyto sluţby uvítali. V drtivé většině případů je to právě 

wellness, které klienti postrádají. Další z nápadů byl nový cvičební program H. E. A. T. Jedná 

se o chůzi na speciálních trenaţérech, které si klient sám rozchodí. Věřím, ţe toto cvičení by 

se velmi rychle ujalo, ovšem bylo by spojeno s velkými pořizovacími náklady na nákup 

speciálních trenaţérů a problém by byl i s jejich umístěním. V aerobním sále se nacházejí 

spinningová kola. Jedinou moţností by bylo uzavření jednoho badmintonového kurtu a 

zasazení trenaţérů právě tam. Další vítanou sluţbou, která se objevila u dvou respondentů byl 

squash. Jediným moţným řešením, jak jim toto přání splnit, by bylo uzavřít badmintonový 

kurt a postavit místo něj kurt squashový. Velká část respondentů také poukazuje na rozšíření 

nabídky prodávaného občerstvení, po cvičení by uvítali ovocné saláty či jiné lehké 

občerstvení v podobě salátového baru, to by sebou ovšem nesli jisté komplikace s umístěním 

a náročná hygienická opatření. Jeden respondent by uvítal moţnost zakoupení oblečení, 

uvedl, ţe si jiţ párkrát zapomněl tričko na cvičení doma a za slušnou cenu by si jej byl 

ochoten koupit přímo na místě. Ve fitness centru je moţné zakoupit sportovní ponoţky 

s logem Top Fitness za 99 ,- . Jdou relativně dobře na odbyt. Top Fitness XXL spolupracuje 

s prodejnou Little Italy, ve fitness centru se dokonce nacházejí skleněné vitríny, kde je zboţí 

vystavené a připravené k prodeji. Jedná se však o kvalitní a velmi drahé značky, kterým 

odpovídá také cena. 

 

 

Otázka č. 16: Proč navštěvujete právě Top Fitness XXL? 

 

Odpovědi byly zhruba stejné jako v první části čtrnácté otázky. Ve většině případů hraje roli 

především dobré renomé, kvalitní sluţby, velké prostory, příjemný personál, moderní 

vybavení, široká nabídka sluţeb, dobrá dostupnost, dlouhá otevírací doba a také moţnost 

navštěvovat fitness centrum kaţdý den v roce. Několik respondentů uvedlo, ţe chodí cvičit i 

kvůli známým, které si zde našli. 
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4. 6. SWOT analýza 

Obrázek č. 4.6. SWOT analýza Top Fitness XXL 

SWOT 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

Strenghts (silné stránky) Opportunities (příleţitosti) 

 velké prostory  

 moderní vybavení  

 velké mnoţství posilovacích 

strojů 

 velká relaxační zóna 

s podloţkami a různými 

posilovacími pomůckami 

 široká nabídka sluţeb 

 dlouhodobá praxe v oboru 

 příjemné aţ luxusní prostředí 

 zkušený a příjemný personál 

 otevřeno 365 dní v roce 

 dlouhá otevírací doba 

 pozornosti pro klienty 

 rezervace přes internet 

 zastávka MHD  

 

 zlepšit propagaci nabídky sluţeb  

 slabá současná konkurence 

v okolí 

 slevy pro studenty, seniory 

 přijímání Flexi pasů na 

pokladně 

 zlepšit propagaci 

 otevřít nové lekce  

 wellness 

 

N
ed

o
st

at
k
y

 

Weaknesses (slabé stránky) Threats (hrozby) 

 

 

 relativně vysoké ceny 

vstupného  

 omezený počet parkovacích 

míst 

 absence odkládacích ploch 

v ţenských šatnách 

 

 

 nebezpečí vstupu dalších 

konkurenčních podniků na trh  

 nepříznivé legislativní předpisy  

 negativní vliv ekonomické krize  

 

 Vnitřní Vnější 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011 
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K silným stránkám fitness centra Top Fitness patří především velké prostory spolu 

s moderním vybavením a širokou škálou různých posilovacích strojů, běţeckých trenaţérů a 

jiných nástrojů určených ke cvičení. Široká nabídka sluţeb je další výhodou, klient můţe 

navštívit různé lekce od spinningu, přes box či zumbu. Top Fitness XXL si zakládá na dobrém 

jménu a snaţí se svým klientům, pokud moţno, vyjít vţdy vstříc. Fitness centrum profituje 

také z toho, ţe jej můţete navštívit kterýkoli den v roce, má také dlouhou otevírací dobu, coţ 

je jen další plus. K silným stránkám patří samozřejmě také kvalifikovaný personál, fitness 

trenér, který je k dispozici po celou otevírací dobu a vţdy čisté sportoviště, šatny i koupelny. 

Klient si můţe vybrat z široké nabídky suplementů a náhrad stravy, teplých i studených 

nápojů. Sice za příplatek, ale je zde zaveden i ručníkový servis, takţe není problém si jej 

zapůjčit, pokud jej zapomenete doma. Za silnou stránku povaţuji také moţnost rezervací lekcí 

a badmintonu přes internet, hezky a přehledně řešené internetové stránky, které jsou často 

aktualizovány. Top Fitness také čas od času připravuje pro své klienty dárečky. V poslední 

době to byly malé šampóny, Fitness lupínky, obaly na telefon či nakrájené čerstvé ovoce na 

baru. Výhodu vidím také v umístění zastávky MHD přímo před komplexem, ve kterém se 

fitness centrum nachází. Stojí zde tramvaj č. 12 a tramvaj č. 3. 

 

Ke slabým stránkám Top Fitness XXL patří omezený počet parkovacích míst, kde je 

v nejnavštěvovanější době, to je po šesté hodině večerní, obtíţné najít volné parkovací místo a 

také lokalita, jde především o ne příliš atraktivní prostředí Vítkovic, kde se kolem dokola nic 

zajímavého nenachází, na rozdíl od předešlého sídla fitness centra v OC Futurum či Avion, 

který byl často vyhledávaným místem. Do slabých stránek bych zařadila i nedostatečnou 

odkládací plochu v ţenských šatnách. 

 

Příleţitosti pro Top Fitness XXL vidím v zavedení studentských slev a slev pro seniory, 

fitness centrum by tak mohlo nalákat nové zákazníky, kteří by jej navštěvovali i v ne tak 

frekventovaných časech. Další příleţitostí by mohlo být otevření nových lekcí například na 

power platu. Top Fitness XXL disponuje šesti power platy, které spousta ţen neumí vyuţít a 

bojí se na nich cvičit. Ve specializovaných studiích se cena za třiceti minutovou lekci 

pohybuje nad sto korun a výše. Další lekcí je pilates. Je to velice oblíbené cvičení a v různých 

studiích jsou tyto hodiny plně obsazeny. V tomto fitness centru je otevřena jen jedna hodina 

pilates v nevhodně zvolený čas v pátek v devět hodin ráno, kdy klienty přijdou cvičit jen stěţí. 

Doporučila bych tedy tuto hodinu přesunout do večerního času, kde by si určitě získal své 

klienty. Ovšem hlavní příleţitost vidím ve wellness, které by bylo jistě hojně vyuţíváno. 
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Hrozbou pro Top Fitness XXL je nebezpečí vstupu nových konkurenčních podniků na trh, 

které by mohly pozici tohoto fitness centra ohrozit. Velkou hrozbou je také ekonomická krize, 

která by fitness centrum připravila o část klientů. 

 

4. 7. Průřez fitness centrem 

Top Fitness XXL má otevřeno 365 dní v roce a navštěvuje jej zhruba 6.000 zákazníků, 

ovšem jsou dny, kdy fitness centrum navštěvuje klientů málo a dny, kdy je jich naopak hodně. 

Roli zde hraje především roční období. Doba od října do dubna by se dala charakterizovat 

jako nejsilnější, fitness centrum navštěvuje nejvíce klientů a doba prázdnin, jako je červenec, 

srpen je nejslabší. Spousta lidí vyuţívá hezkého počasí a chodí sportovat do přírody. Top 

Fitness si pro tento rok připravilo akci s názvem „Postava do plavek za 3.235 ,- ”, která bude 

probíhat od června do srpna. Permanentka na tyto tři měsíce bude stát 3.235 ,-. 

 

Za měsíc duben se prodalo:  60 Bodovek 

     70 Ročních smluv 

     18 Akce start 

     16 Permanentek na Badminton 

 

Vybavení posilovny přišlo Top Fitness XXL na 7.500.000 ,-. 

Stavba  fitness centra stála 3.000.000 ,-. 

Průměrná trţba fitness centra za měsíc je 1.100.000 ,-. 

 

Několik vybraných poloţek za měsíc duben pro rok 2011: 

 

Zisky z prodeje: tyčinky   27.000 ,- 

   nápoje   79.000 ,- 

   solárium   29.000 ,- 

   badminton   70.000 ,- 

   osobní trenéři  15.000 ,- 

   box    13.000 ,- 

   LPG    15.000 ,- 
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Náklady na: reklama   75.000 ,- 

   nájem   270.000 ,- 

   elektřina   60.000 ,- 

   voda    40.000 ,- 

   zaměstnanci  200.000 ,- 

   SZP    24.000 ,- 

   telefon   3.000 ,- 

   leasing   50.000 ,- 

   LPG leasing  30.000 ,- 

   čistící prostředky  15.000 ,- 

   prádelna   5.000 ,- 

 

 

Manaţerka Top Fitness XXL předpokládá, ţe v červenci tohoto roku by fitness centrum 

mohlo dosahovat zisku a návratnost investic je odhadována zhruba do osmi let.. 

 

 

Partneři Fitness centra Top Fitness XXL 

   

  

Zdroj: TOP FITNESS. CZ [online] [cit. 24. 4. 2011] Dostupné z WWW: 

http://topfitness.cz/c-sluzby 

 

 

5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Klientem Top Fitness jsem od června roku 2008 a je to jiţ téměř 3/4 roku, kdy jsem zde 

začala vypomáhat na recepci jako pomocná recepční. Právě díky tomu, se mohu na věci dívat 

jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu zaměstnance. Díky této práci jsem získala řadu 

zkušeností a také moţnost se dozvědět více informací o fungování fitness centra. Výsledky 

šetření naprosto potvrdily mé očekávání. Top Fitness XXL je fitness centrum na úrovni a 
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snaţí se svým zákazníkům nabídnout co moţná nejlepší sluţby. Vstřícný přístup je zde 

samozřejmostí, ať uţ je to z řad recepčních, fitness instruktorů či sportovní manaţerky paní 

Andrey Vašíčkové. Velké nadstandardní prostory, široké spektrum moderních posilovacích 

strojů, čistota na cvičební ploše či v šatnách jsou základem spokojenosti zákazníků. Velmi 

oblíbené a často navštěvované jsou lekce spinningu, zumby či boxu. Naopak lekce pilates jsou 

klienty málo vyuţívány. Dle mého názoru je hodina špatně umístěná do týdenního rozvrhu, 

cvičí se v pátek,  v devět hodin ráno. Pilates je z globálního hlediska velice oblíbená hodina a 

v ostatních fitness centrech, jako je například Aerobic studio či Fit a Funn studio, jsou tyto 

lekce plně obsazeny. Myslím si, ţe i v Top Fitness XXL by se hodiny naplnily, stačí  je pouze 

přesunout do večerního času. 

Fitness centrum také profituje z jedinečnosti, co se týče provozní doby. Top Fitness je 

otevřeno 365 dní v roce a jeho silnou stránkou je také dlouhá otevírací doba, která klientům 

umoţňuje chodit cvičit i v šest hodin ráno například před prací nebo naopak pozdě večer. 

 

Jak uţ jsem zmínila klienti si mohou vybrat z velkého mnoţství různorodých moderních 

strojů a netvoří se tak na zvolený stroj fronty ani při větší návštěvnosti. Právě moderní stroje 

jako je Cybex či Power Plate jsou ve fitness centru velmi oblíbené. Po celé ČR jsou 

rozmístěny studia, kde jsou na Power Platech vedeny přímo lekce. Věřím, ţe i zde by klienti, 

obzvláště ţeny, tuto hodinu pod vedením fitness instruktora velmi rádi uvítali. Spousta z nich 

neví, jak správně na tomto stroji cvičit a praktikují jen pár základních cviků. 

 

Pýchou fitness centra je také obrovský devíti metrový moderní bar, který zároveň slouţí i jako 

recepce. Zde si klienti mohou vybrat z široké nabídky nealkoholických nápojů (voda, čaj, 

káva, ţenšenová káva, L-carnitin drink, Iso-drink, Power rade, iontové střiky, fresch z čerstvé 

mrkve, jablek a pomeranče, dále Coca cola, ledový čaj a další), proteinových tyčinek značek 

Wider nebo Nutrend, také proteinových koktejlů, gainerů, spalovačů, nabuzovačů a spousty 

jiných suplementů. Vyuţít mohou posezení, které je zde pro klienty připraveno. Obsluha u 

baru zákazníkovi objednaný nápoj připraví a donesen přímo ke stolečku. Klient si zde také 

můţe zakoupit bagetu, zeleninový salát, banán nebo jablko. Z dotazníkového šetření vyplývá, 

ţe by klienti také uvítali salátový bar, ten by byl ovšem spjat s přísnými hygienickými 

opatřeními a s vyšší pořizovací cenou. Jako dobrou cestu bych viděla balené ovocné saláty, 

které by byly umístěny vedle salátu zeleninového a dle mého názoru by šly rychle na odbyt. 
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Top Fitness XXL má i pár nedostatků, těmi jsou především omezená parkovací místa, jejichţ 

nedostatek je patrný především v době největší návštěvnosti a to kolem šesté hodiny večerní, 

kdy do fitness centra přichází nejvíce klientů. Otázka parkovacích míst byla ve fitness centru 

několikrát řešena, ovšem počet míst k tomuto účelu určených je omezen a v bezprostřední 

blízkosti fitness centra se volná plocha, která by mohla slouţit k parkování nenachází.  

 

Ne příliš vyvedenou částí fitness centra jsou ţenské šatny. Mám na mysli malé odkládací 

plochy. Šatnu tvoří zbytečně velké mnoţství skříněk, které jsou z části nevyuţity, ovšem 

velmi malé prostory na odloţení věcí. Situace by se dala vyřešit odstraněním několika skříněk 

a jejich nahrazením jednoduchými lavicemi, kde by bylo moţné si dané věci odloţit. 

 

Dalším mým doporučením je zavést slevy či zvýhodněné vstupy pro studenty a důchodce. 

Fitness centrum by tak nalákalo i jinou část ne tak početné klientely. Senioři, respektive lidé 

v důchodu a studenti mají více volného času, tudíţ předpokládám, ţe by docházeli cvičit i 

v dopoledních hodinách, kdy je návštěvnost fitness centra oproti odpoledním hodinám niţší. 

 

Sluţbou, která ve fitness centru chybí je wellness. Na tom se shoduje i drtivá většina 

respondentů, kteří by uvítali především saunu, páru a whirpool. Právě wellness má ale Top 

Fitness v plánu otevřít zhruba v období letních prázdnin coţ ještě zvýší na jeho atraktivitě. 

K celkové regeneraci organizmu po fyzické námaze by jistě prospěly i masáţe. Prostory jsou 

pro tuto činnost k dispozici avšak nevyuţity. Top Fitness XXL sice poskytuje LPG masáţe, 

avšak sportovní či klasická masáţ by byla jistě klienty četně vyuţívaná.  

 

6. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat sportovní centrum Top Fitness  XXL z hlediska 

sluţeb, které nabízí. Zajímalo mě také do jaké míry jsou klienti s nabízenými sluţbami 

spokojeni, s čím spokojeni nejsou a co by chtěli po případě změnit. Dozvěděla jsem se také 

podstatné informace o hospodaření fitness centra a ţe vše není tak jednoduché jak to na první 

pohled vypadá. Za úspěchem a oblíbeností tohoto sportovního centra stojí tým zaměstnanců a 

dobré vedení managementu, pro které je práce zároveň i koníčkem. 

 

Top Fitness XXL si díky kvalitním sluţbám, loajálnímu přístupu a nadstandardní péčí získalo 

za dobu své existence stálé klienty a neustále se rozšiřuje o klienty nové. Bez pochyby jde 
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o největší fitness centrum na Severní Moravě, které doposud nemá konkurenta. Fitness se 

v dnešní době stalo velmi oblíbeným a široká veřejnost má o něj stále větší zájem. Je to 

způsob jak si člověk můţe vyčistit hlavu, jak se odreagovat, zlepšit svou fyzickou kondici, 

formovat postavu, ale také jak trávit volný čas a poznávat nové lidi. Fitness centrum je 

otevřeno široké veřejnosti. Navštěvují jej mladí i staří, hubení i tlustí.  

 

Podmínkou pro splnění mnou stanovených cílů, bylo získání potřebných dat. V teoretické 

části jsem vyuţívala především odbornou literaturu a internet a ve vlastním šetření jsem 

informace získávala v samotném fitness centru, kde jsem zároveň klientem i zaměstnancem a 

kde trávím většinu svého času. Tato skutečnost mi umoţnila lépe nahlédnout do problematiky 

fungování fitness centra a mohla jsem se tak vţít jak do role klienta, tak i do role 

zaměstnance. 

 

Domnívám se, ţe tato práce můţe slouţit jako ucelený přehled o nabízených sluţbách fitness 

centra a také by mohla být nápomocná managementu. Můţe také slouţit jako zdroj informací 

pro studenty studijních oborů zaměřených na sport a rekreaci. Dle mého názoru by tato práce 

mohla být pouţita jako podklad k dalšímu zpracování. Cíl, který byl vymezen se mi dle mého 

názoru podařilo naplnit. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BMI   body mass index 

BMR  doporučené minimální kalorické potřeby  

LPG  lipomasáţ 

SWOT  analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení 

WHR  index poměru pasu k bokům 
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Příloha č. 1: Dotazník pro klienty Top Fitness XXL 

 

Dotazník pro klienty Top Fitness XXL 
 

Vámi zvolenou odpověď zakrouţkujte či slovně vypište. Předem děkuji za Váš čas. 

 

Jste muţ nebo ţena? 

1. muţ 

2. ţena 

 

Ve které věkové kategorii se nacházíte? 

1. 12 – 25 let 

2. 26 – 40 let 

3. 41 – 55 let 

4. 56 let a více 

 

Odkud jste se dozvěděl/a o Top Fitness XXL? 

1. z reklam a promo akcí Top Fitness XXL 

2. z internetu 

3. od známých 

4. jiná moţnost 

 

Jak často navštěvujete Top Fitness XXL? 

1. 5x do týdne a více 

2. 2x – 4x do týdne 

3. 1x týdně 

4. příleţitostně 

 

Kdy chodíte cvičit nejčastěji? 

1. mezi 6. a 10. hodinou  

2. mezi 11. a  14. hodinou 

3. mezi 15. a 17. hodinou 

4. mezi 18.a 22. hodinou  

 

Chodíte cvičit i dvakrát denně? 

1. velmi často 

2. často 

3. občas  

4. výjimečně 

5. vůbec 

 

Co říkáte cenám vstupného? 

1. velmi vysoké 

2. vysoké 

3. odpovídající 

4. nízké  

5. velmi nízké 

 

Co říkáte novým prostorám Top Fitness XXL na ulici 1. Máje? 

1. jsem velmi spokojen/a 
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2. jsem spokojen/a 

3. jsem nespokojen/a 

4. jsem velmi nespokojen/a 

Vyuţíváte moţnosti rezervování lekcí v aerobním sále a badmintonu přes internet? 

1. velmi často 

2. často 

3. občas 

4. výjimečně 

5. vůbec 

 

Jste spokojen/a s personálem fitness centra? 

1. velmi spokojena 

2. spokojena 

3. nespokojena 

4. velmi nespokojena 

 

Jste spokojen/a s nabízenými sluţbami? 

1. velmi spokojena 

2. spokojena 

3. nespokojena 

4. velmi nespokojena 

 

Jste spokojen/a s čistotou v šatnách i na cvičební ploše Top Fitness XXL? 

1. velmi spokojena 

2. spokojena 

3. nespokojena 

4. velmi nespokojena 

 

Zdá se Vám počet parkovacích míst pro členy klubu Top Fitness XXL dostatečný? 

1. ano, počet míst na parkování je dostatečný 

2. ano, ale v určitých časech se parkuje obtíţně 

3. ne, uvítal/a bych větší parkovací plochu 

 

Co povaţujete u klubu Top Fitness XXL za výhodu/nevýhodu? 

3. za výhodu povaţuji: 

 

 

4. za nevýhodu povaţuji: 

 

 

 

 

Jaké jiné sluţby, které Top Fitness XXL nenabízí byste uvítal/a? 

 

 

 

 

Proč navštěvujete právě Top Fitness XXL? 
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Příloha č. 2: Rozhovor s manaţerem Top Fitness XXL 

 

Rozhovor s manaţerem 

 

Rozhovor mi poskytla manaţerka Top Fitness XXL paní Andrea Vašíčková. Pouţila jsem 

polostandardizovaý typ rozhovoru a otázky jsem paní manaţerce pokládala přímo ve fitness 

centru.  

 

 

1. Jak dlouho vykonáváte práci manaţera? 

 

Uţ je to devět let. 

 

2. Dělala jste manaţera i někde jinde? 

 

Ano, u firmy Scausolar – Praha. Vedla jsem tým patnácti lidí. Pořádala školení v oblasti 

marketingu a zastávala jsem pozici obchodního zástupce pro Severní Moravu. 

 

3. Co vás na této práci baví, chtěla jste ji vţdy dělat nebo jste se k ní dostala náhodou? 

 

 V roce 2002 jsem vyhrála konkurz, kterého se zúčastnilo celkem 90 lidí. 

 

4. V čem přesně spočívá Vaše práce? 

 

Řízení provozu, marketing, reklama, objednávání zboţí, vyřizování banky, zpracování 

podkladů pro mzdovou účetní 

 

5. Je Vaše práce časově náročná? 

 

Ano, práce se Vám musí stát koníčkem, jinak to nemá smysl, pracuji zhruba čtrnáct hodin 

denně. 

6. Setkáte se při své práci i se zahraničními obchodními partnery? 

 

Někdy ano, pokud probíhá nějaká sportovní akce v rámci Ostravy, tak se se zahraničními 

partnery setkávám. Naposledy to bylo v rámci Davis Cupu. 

 

7. Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít dobrý manaţer? 

 

Příjemné vystupování, při jednání s partnery musí být vděčný posluchač a nesmí být 

emocionální a náladový. 

 

8. Máte sama vztah k fitness, vyuţíváte nějakých sluţeb Top Fitness XXL? 

 

Ano mám, ale jako správný manaţer Top Fitness se nehodí, abych navštěvovala toto fitness. 

Maximálně vyuţívám o víkendu badminton. Jinak chodím do jiných fitness center a sleduji, 

jestli opravdu patříme mezi top. 
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9. Mohla byste říct přednosti Top Fitness, kterými disponuje oproti jiným fitness 

centrům? 

 

V jiných fitness se setkávám s nepříjemnou obsluhou. Já vyţaduji příjemnou obsluhu, protoţe 

lidé se zde chodí odreagovat. 

 

10. Líbí se vám nové prostory nebo jste byla spokojenější v OC Futurum? 

 

Ano, prostory jsou luxusní, je při jedno, ale samozřejmě náklady jsou větší a práce je o něco 

časově náročnější. 

 

11. Jaká jsou podle Vás rizika spjatá s podnikáním v oblasti fitness center? 

 

Pomalá návratnost. 

 

12. Kdy očekáváte návratnost investic? 

 

Zhruba do osmi let. 

 

13. Jaké propagační metody pouţíváte? 

 

Reklamy v rádiu, v tisku, na lavičkách a billboardech, pořádání soutěţí jako je například 

Zumba Maratón. 

 

14. Jaké jsou plány do budoucna, mám na mysli nové lekce, nové vybavení, celkově 

rozšíření nabídky sluţeb? 

 

Pro naše členy připravujeme otevření wellness zóny se saunou a whirlpoolem. 

 

 

 


