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Abstrakt
Název: Výzkum spokojenosti žáků středních škol s nabídkou a kvalitou sportovních
zařízení v Klatovech

Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak jsou žáci klatovských středních škol
spokojeni s nabídkou a kvalitou sportovních zařízení v Klatovech. Na základě zjištěných
výsledků vypracovat návrhy na zlepšení současné situace.
Metody: V praktické části bakalářské práce je použita kvantitativní metoda písemného
dotazování. Respondenty jsou žáci středních škol v Klatovech.

Výsledky: Výsledky výzkumu jsou zpracovány pomocí koláčových a sloupcových grafů.
Výsledky ukázaly, že respondenti jsou se sportovišti spíše spokojeni či konkrétní faktory
spokojenosti hodnotí neutrálně. U sportovišť byla nejhůře hodnocena čistota především
WC a sprch.

Klíčová slova: sport, sportovní vyžití, volný čas, dotazník, sportoviště

Abstract
Title: Marketing research of high school students‘ satisfaction with the offer and quality
of sports facilities in Klatovy

Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to evaluate, whether the high school

students are satisfied with the offer and with the quality of sporting facilities
in Klatovy. Based on the findings of the research, there will be measures suggested
in order to improve the discussed factors.

Methods: There is used a quantitative method of written questioning in the practical part
of the bachelor thesis. The respondents are high school students studying in Klatovy.

Results: The outcomes of the research are illustrated using pie charts and bar charts.

The results showed that the respondents are rather satisfied with the offer of sporting

opportunities. Some specific factors were evaluated as neutral. The worst score was given
to the cleanliness of the toilets and showers.

Keywords: sport, sports activities, free time, questionnaire, sport field
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1 ÚVOD
Zájem o sport u lidí každoročně roste. Pohybová aktivita je v dnešní moderní době

neodmyslitelnou součástí života většiny lidí. Sport přispívá k rozvoji celé společnosti.
Tělesná aktivita má pozitivní vliv na zdraví a výchovu populace. Současně je však
zaznamenáván i celosvětový nárůst obezity. Alarmující je tento poznatek zejména
u mládeže – na jedné straně způsobený nevhodnými stravovacími návyky, na straně druhé
daný výrazným omezením každodenní pohybové aktivity zapříčiněné rostoucím
množstvím volného času tráveného mládeží u počítačů, s mobilními telefony a podobně.
Neustále však vznikají nové druhy sportů, které si získávají stále více nadšenců.
Zájmem dnešní společnosti by proto měla být podpora a rozvoj pohybové aktivity.
Výrazně k tomu může přispět jak stát, tak město či kraj jakožto zřizovatel sportovních
zařízení a pořadatel sportovních akcí.

Tato bakalářská práce je zaměřena na zjišťování spokojenosti středoškoláků se
sportovními zařízeními v Klatovech. Na základě těchto informací se bude moci odvodit

i množství stráveného času mládeže aktivním sportováním a zjistit, zda by v Klatovech
uvítali nějaké změny. Podle zjištěných nedostatků a připomínek bude vypracován
návrh na zlepšení situace a předán provozovatelům sportovních zařízení, aby o těchto
nedostatcích měli přehled a mohli je řešit.
Jelikož se sportu aktivně věnuji a navštěvuji některá klatovská sportoviště, vybrala jsem

si toto téma, abych zjistila, zda jsou mladí lidé z Klatov a okolí s místní nabídkou
a kvalitou spokojeni, jaká sportoviště nejvíce navštěvují a popřípadě jaké změny by
uvítali.
Myslím si, že se v Klatovech nachází dostatečné množství sportovišť dobré kvality
za přijatelnou cenu. Celkový počet nových sportovišť se neustále rozšiřuje. Působí zde
mnoho sportovních klubů a organizací. Ve městě se každoročně koná několik
mezinárodních sportovních událostí, díky kterým se Klatovy dostávají do povědomí nejen
místních občanů, ale získávají si oblibu i u cizinců, kteří díky těmto událostem mohou
poznat město a jeho okolí.
Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce zahrnuje informace

o sportu, volném čase, sportovním produktu, kvalitě, spokojenosti zákazníka a podobně.
Praktická část se zabývá samotným výzkumem spokojenosti formou dotazníkového
9

šetření. Respondenty výzkumu jsou žáci klatovských středních škol, jelikož provozování
pravidelné pohybové aktivity u těchto dospívajících jedinců výrazně ovlivňuje jejich

budoucnost z hlediska zdraví a umístění ve společnosti. Předpokládá se, že si lidé v tomto
věku sami zvolí, zda a jakou pohybovou aktivitu budou provozovat, na rozdíl od mladších
dětí, které provozují sport většinou z podnětu rodičů.

Aktivní sportování dětí a mládeže přináší důležitý předpoklad pro dlouhý, zdravý
a aktivní život. Přitom spokojenost s množstvím a kvalitou sportovišť v místě bydliště je
podle mého názoru zcela zásadní a ovlivňuje množství stráveného času sportováním.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Sport
Sport je spjat s celým vývojem lidské společnosti, přičemž v 21. století se řadí mezi
nejvýznamnější kulturně-sociální jevy (Kunz, 2018).
V současné době plní sport sociálně-výchovnou, preventivně-zdravotní, ekonomickou
a politickou funkci. Sport, na rozdíl od ostatních oblastí lidské činnosti, odstraňuje
sociální, fyzické, rasové a etnické rozdíly ve společnosti (Sekot, 2004). Pomáhá budovat
přátelství, ochraňovat lidská práva, bojuje proti rasismu a vytváří národní identitu
(Slepička s kol., 2018).

Pohybová aktivita byla vždy významným faktorem životního stylu. Význam sportu
neustále roste díky jeho organizovanému i neorganizovanému šíření (Rychtecký,
Tilinger, 2017).

Zejména rekreační sport vykonávaný pro zábavu pozitivně působí na uvolnění psychiky
sportujících jedinců. Sport slouží jako prostředek k získávání nových kontaktů
a usnadňuje proces začleňování se do sociální skupiny, poskytuje emoční i estetické
zážitky, přináší možnost překonávat překážky a dosahovat úspěchu. Tyto faktory jsou
důležité zejména u dětí a mládeže (Slepička a kol., 2018).
Sport však s sebou nepřináší pouze pozitivní aspekty. Pravděpodobně největším

problémem je zvyšující se množství sportovců užívajících doping. Nejen, že je doping
v rozporu s fair play, představuje i výrazné riziko vzniku zdravotních problémů. Dalším
negativním aspektem jsou vysoké nároky kladené především na děti provozující
výkonnostní a vrcholový sport. Příliš vysoká fyzická zátěž neodpovídající věku jedince
a nedostatečná regenerace organismu se může negativně odrazit na zdravotním stavu.
2.1.1 Sport mládeže
Pro člověka je zcela přirozené se již od dětství dostatečně hýbat. Z toho plyne přirozeně
kladný vztah k pohybovým aktivitám. S příchodem školních povinností však pohybová
aktivita ustupuje do pozadí a do popředí se dostává plnění školních úkolů. K zachování

času věnovaného pohybu přispívá zejména škola v rámci povinné tělesné výchovy
11

či sportovní kluby. Provozování pohybové aktivity se tudíž částečně přesouvá z volného
času do času „pracovního“.
Největšími přínosy sportu pro mládež jsou jeho socializační účinky vycházející

z rozvoje osobnosti v souladu s hodnotami dané společnosti (Sekot, 2003). Neméně
významné je působení na rozvoj pohybové schopnosti jedince, mezi které patří rychlost,
obratnost, síla, vytrvalost a pohyblivost (Došla, 1999).
Sociální prostředí bezesporu ovlivňuje sportovní budoucnost mladistvého. Hlavním
faktorem je zde rodina a škola. Rodinné prostředí působí na jedince jak ve vyváženosti
sezónního sportování, tak i sportování v rytmu týdne. Rodina přidává sportovní činnosti
navíc emocionální prvek (Sekot, 2003).
Škola taktéž přispívá k vytvoření celoživotního zájmu o pohybové aktivity. Hlavním
cílem školní tělesné výchovy je učení se pohybovým dovednostem v příznivé atmosféře,
které bude jedinec využívat v budoucnu (Dvořáková a kol., 2017).
S věkem, pohlavím a dalšími aspekty, jako je sociální či kulturní prostředí, dochází
ke změnám v pohybových aktivitách. S rostoucím věkem přibývá počet mladistvých,
kteří přestávají aktivně sportovat (Rychtecký, Tilinger, 2017).
Úskalími, která sport mládeže přináší, jsou zvyšující se výkonnostní požadavky, stále
větší specializace sportu a s tím spojený nárůst stále nových rizikových sportovních
aktivit (Slepička a kol., 2018).

2.2 Volný čas
Slepičková (2005, s. 14) definuje volný čas jako „dobu, časový prostor, v němž jedinec
nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého
vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví,
přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“
Se zvyšující se produktivitou práce narůstá i množství volného času. Zároveň stále
vznikají nové formy, jak lze volný čas využít. Den člověka se rozděluje na pracovní
a volný čas. Může být však těžké rozlišit, zda určitá činnost je spíše pracovní
či volnočasovou aktivitou (Sekot, 2003).
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Dalším termínem objevujícím se v literatuře bývá nezbytný čas, což je čas potřebný
pro činnosti, které jedinec musí vykonávat. Jedná se například o uspokojování
fyziologických potřeb, péči o domácnost či cestu do práce (Slepičková, 2005).

Na rozdíl od pracovního času, kdy dochází k tvorbě prostředků pro nákup produktů,
ve volném čase dochází k jejich spotřebě (Sekot, 2003).
Volný čas má několik funkcí. Do jaké míry jsou jednotlivé funkce zastoupeny, závisí
na konkrétní sociální skupině. Instrumentální funkce souvisí se zvyšující se produktivitou
práce, které je dosaženo, pokud jedinci věnují dostatek času regeneraci sil. Humanizační
funkce volného času se týká výchovy, vzdělávání a socializace. Zábavná funkce souvisí
se sociálně-psychologickými a psychologickými aspekty volného času. Čas je věnován

zálibám a neřeší se každodenní povinnosti. Právě radost, prožitek a zábava jsou hlavními
symboly volného času (Slepičková, 2005).
Jak bylo autory zmíněno, volný čas je doba, kterou jedinec využívá dle svých představ.

Sám si určuje aktivity, kterým se bude věnovat. Během volného času dochází k regeneraci
sil, rozvoji dovedností a k psychickému zklidnění. Během činností provozovaných
ve volném čase mohou lidé navazovat nové sociální kontakty a utužovat stávající.
2.2.1 Mládež, sport a volný čas
Tělesná cvičení jsou důležitou součástí života a zábavy mládeže ve volném čase.

S rostoucím věkem mladistvého se zvyšuje podíl volného času věnovaný poslechu hudby,
vydělávání peněz, navštěvování diskoték či neorganizovanému sportu. Naopak klesá
množství času, který je věnováno hře na hudební nástroj, sledování televize apod. Toto
zjištění vyplývá z výzkumu Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě

v České republice z roku 2006, kterého se účastnili respondenti ve věku od 9 do 19 let
a který byl zaměřen na účast mládeže ve sportu a pohybových aktivitách. Výsledky
trávení volného času byly shodné pro respondenty různého věku i pohlaví. Pro všechny
představuje rekreační, organizovaný i neorganizovaný sport ve volném čase důležitou
roli.

Z šetření z roku 2006 vyplývá, že sport zaujímá v žebříčku volnočasových aktivit
mládeže poměrně vysoké postavení. U chlapců je na čtvrtém místě, zatímco u dívek
na místě sedmém (Rychtecký, 2006).
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Volný čas poskytuje možnost pro realizaci rekreační a výkonnostní pohybové aktivity
(Sekot, 2003). Ve většině případů slouží jako nástroj pro relaxaci a odpočinek. Rekreační
sport je prováděn dobrovolně ve volném čase a má spontánní charakter. Výkonnostní
sport spočívá v pravidelných trénincích v řádu několika hodin týdně. Vyžaduje registraci
ve sportovním klubu a účast v soutěžích s cílem dosažení úspěchu. I v rekreačním sportu
jsou pořádány soutěže, které zesilují prožitkovost sportu a rozvíjí mezilidské vztahy
(Choutka, 1983).

Volný čas je v dnešní době nedílnou součástí života mládeže. K tomu, aby mládež sama
vyhledávala pohybové aktivity, je zapotřebí ji o sportu dostatečně informovat
a ve sportu ji podporovat. S rozvojem moderních technologií se mládež na jednu stranu

od aktivního pohybu odklání, na druhou stranu některé technologie, například mobilní
aplikace či sportovní stroje a náčiní, mohou k pohybovým aktivitám motivovat.

Sportování ve volném čase by mělo přinášet především radost a uspokojení. Tyto pocity
mohou být doplněny dalšími faktory, například zlepšení postavy, kondice a zdraví
(Slepičková, 2005).
To, jaké faktory převládají, závisí především na věku a pohlaví jedince. Mladší jedinci
upřednostňují radost ze sportu a soutěžení. Starší lidé se věnují pohybu především
k upevnění zdraví či udržení kondice.

2.3 Sportovní produkt
Podle Kotlera (1998, s. 24) je produkt „cokoli, co může být nabízeno někomu proto,
aby byla uspokojena jeho potřeba nebo přání.“ Může to být tedy fyzický produkt, služba
či myšlenka.
K uspokojení lidské potřeby dochází využitím hodnoty, kterou každý produkt disponuje.
Hodnota je určena vlastnostmi produktu. Objektivní vlastnosti jsou spotřebitelem
vnímány subjektivně.
Dle Čáslavové (2009, s. 116) lze za sportovní produkty považovat „veškeré hmotné
a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících
se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“

K hmotným produktům ve sportovním prostředí patří nářadí, náčiní, oděvy, obuv nebo
speciální sportovní výživa, která se těší oblibě mnoha aktivních sportovců. Nehmotné
14

produkty zahrnují celou škálu subjektivních užitků a pocitů jedince od uspokojení
ze sportovního prostředí, vybavení sportoviště i výstroje sportovce až po prožitky
z dosaženého výkonu. Tyto subjektivní vjemy mohou být kladné i záporné.
Existuje mnoho dělení sportovního produktu. Čáslavová dělí sportovní produkty
na základní produkty tělesné výchovy a sportu, produkty vázané na osobnost sportovce
či trenéra, myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu, produkty v oblasti podmínek
a vedlejší produkty a klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu. Základními
produkty tělesné výchovy a sportu jsou nabídka tělesných cvičení, nabídka sportovních
akcí a nabídka turistických akcí.
Chelladurai (1994) dělí sportovní produkty na sportovní zboží, služby zákazníkům,
divácké služby, sponzorské služby, psychický prospěch a sociální myšlenky. Služby
zákazníkům dále dělí na služby orientované na požitky, služby orientované na zdraví
a zdatnost, lidské dovednosti, lidskou výkonnost, výživu a rehabilitaci. Grafické
znázornění je na obrázku 1.
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Obrázek 1 – Klasifikace sportovních produktů podle Chelladuraie

Zdroj: Čáslavová, 2009

Sportovní produkty představují celou škálu dělení. Od sportovních produktů materiálních
až po nemateriální. Materiální zahrnují produkty, kterými se vybavují sportoviště,

sportovní kluby i sportující jedinci a týmy. K nemateriálním produktům patří sportovní
služby všeho druhu.
Pro sportovní produkty jsou podle Freyera (1991) charakteristické tyto vlastnosti:
subjektivní oceňování tělovýchovných a sportovních produktů, jejich abstraktnost
a nemateriálnost, nepředvídatelný vývoj, malá možnost kontroly složení produktů, sport
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jako komplex výkonů a jeho univerzální nabídka, sport jako veřejné zboží a zčásti
neexistující tržní cena u produktů tělovýchovy a sportu (Čáslavová, 2009).
2.3.1 Sportovní služba
Kotler (2007, s. 710) definuje službu takto: „Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda,
kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví.
Její produkce může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“
Poskytnutím služby vzniká nehmotný užitek, nikoli hmotný produkt.
Sportovní služby se dělí na služby poskytující spotřebiteli potěšení, služby pro zdraví,
služby rozvíjející schopnosti a dovednosti, služby pro dosažení vrcholových výkonů,
služby zlepšující kvalitu života a léčebné služby (Chelladurai, 2014).
Za rozmachem sportovních služeb stojí především společnost a její stále větší prostor
pro činnosti spojené se sportem jako je nárůst volného času, ekonomický a právní rámec

a dále globalizace sportu, která je umocňována sdělovacími prostředky. Díky těmto
skutečnostem se sportovní služby začaly nejvíce rozšiřovat od 60. let 20. století
(Slepičková, 2005).
Stejně jako ostatní služby, jsou i sportovní služby charakteristické určitými znaky.
Janečková a Vaštíková (2000) rozlišují nehmotnost, neoddělitelnost produkce a spotřeby,
heterogenita, zničitelnost a nemožnost jejich vlastnictví. Nehmotnost znamená
nemožnost si službu před zakoupením prohlédnout či si ji předem vyzkoušet. Spotřebitel
získává zkušenost se službou až po jejím proběhnutí. Základem toho, zda nákup
proběhne, je subjektivní hodnocení ceny potenciálním zákazníkem a osobní zdroje
informací. Řadu sportovních služeb je však možné využívat spotřebiteli bezplatně.
Například

za

návštěvu

cyklostezky

či

volně

přístupného

hřiště

sportovec

na místě neplatí. Dalším znakem je neoddělitelnost produkce a spotřeby služby. Zákazník
se na poskytování služby spolupodílí. U většiny služeb musí být zákazník přítomen

v dohodnutý čas na dohodnutém místě, jedině tak může být služba realizována. Na rozdíl
od zboží, služba bývá zpravidla nejprve zaplacena, poté až současně produkována

a spotřebována. Heterogenita služeb souvisí s jejich kvalitou. Dává možnost vzniku

situace, kdy totožná služba může být poskytnuta v odlišné kvalitě. Zničitelnost souvisí
s nehmotností služby. Služby nelze skladovat, tudíž jsou v určitý moment zničeny.
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Nemožnost vlastnictví služby je spojena s její nehmotností a zničitelností. Směnou peněz
a služby nevzniká žádné vlastnictví, pouze nárok na její poskytnutí (Janečková,
Vaštíková, 2000).
Služby pro aktivní sport mají různý charakter. Pravidelné lekce probíhající jednou
či vícekrát v týdnu slouží zpravidla k udržování tělesné zdatnosti či zlepšování
výkonnosti. Příkladem jsou kondiční cvičení, aerobik, jóga nebo tréninky ve sportovních
klubech. Dalšími druhy služeb pro aktivní sport jsou kurzy, veřejné sportovní školy
a víkendové akce o dovolených a prázdninách (Slepičková, 2005).
Všechny tyto druhy služeb mohou být využívány širokou veřejností i vrcholovými

sportovci. Jsou nabízeny různými sportovními organizacemi, kluby, provozovateli

sportovních zařízení či jednotlivci. Z dlouhodobého hlediska je pro zdraví nejefektivnější
navštěvování právě pravidelných sportovních lekcí.

2.4 Kvalita
Kvalita představuje jakost či hodnotu. Pokud je výrobek či služba kvalitní, odpovídá
svými vlastnostmi očekávání zákazníka nebo jeho očekávání převyšuje (Kvalita, 2018).
2.4.1 Kvalita služeb
Kvalita poskytované služby představuje jednu z nejdůležitějších oblastí řízení služeb
a marketingu. Zákazníci neustále zvyšují své nároky a je potřeba, aby poskytovatel služby
byl schopen tyto nároky co nejlépe uspokojit. Existují různé definice kvality služeb.
Bitner a Hubbert (1994, s. 77), popisují kvalitu služeb jako „souhrn vlastností

a znaků, které se podílejí na schopnosti plnit požadavky“. Kvalitu poskytnuté služby

značně ovlivňuje chování, přístup a zkušenosti poskytovatele. Záleží tudíž na tom, kdo
kvalitu posuzuje, neboť ji lze chápat jako dokonalost, určitou hodnotu, očekávání
zákazníka atd. (Chang, Chelladurai, 2000; Reeves, Bednar, 1994).

Samotná služba však není záměrem nákupu, tím je až užitek z ní plynoucí. V oblasti
sportu je užitkem nejčastěji zákazníkův prožitek (Šíma, 2016).
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S poskytováním služeb bezprostředně souvisí i hmotné prvky s nimi spojené.
Ve sportovním prostředí se může jednat o vybavení sportovišť či jejich
stavebně-technické řešení s cílem dosažení dobrého prožitku v příjemném prostředí.
Kvalita služeb je v dnešní době jedním z nejdůležitějších požadavků, který u řady
zákazníků představuje základní kritérium spokojenosti převažující nad cenou
či kvantitou.
2.4.1.1 Vlastnosti kvality služeb
Vlastnosti kvality služeb lze rozdělit do tří oblastí. Potenciální vlastnosti představují
předpoklady osob, které službu nabízejí. Procesní vlastnosti vznikají během procesů
souvisejících s poskytováním služby. Výsledkové vlastnosti souvisí s hodnocením
výsledku služby na konci procesu poskytnutí služby (Mateides, 2002).
Dělení podle Gronrosse (1984) rozlišuje vlastnosti kvality služeb na technické, kdy jsou
posuzovány měřitelné prvky služby, a funkční. Úroveň technické kvality služby mohou
však někdy hodnotit nestranně jen odborníci. Hodnotí se v delším časovém horizontu
po poskytnutí služby. Funkční vlastnosti představují formu, jakou je služba poskytnuta.
Jedná se o subjektivnější hodnocení, které je ovlivňováno prostředím poskytování služby,
chováním zaměstnanců, délkou čekací doby atd.
Berry (1986) dělí vlastnosti na rutinní, kdy je služba poskytována za normálních
podmínek a zákazník očekává standardní průběh, a výjimečné, pokud při běžném průběhu
služby působí nepředvídatelné vlivy.
Zákazníkem je nejčastěji posuzováno 10 následujících vlastností kvality služeb. Jsou jimi

spolehlivost, odpovědný přístup, kompetentnost, dostupnost, zdvořilost, komunikace,
důvěryhodnost, bezpečnost, porozumění a hmotné zajištění (Parasuraman, Zeithamlová,
1985).

Z výše uvedeného vyplývá, že vlastnosti služeb lze dělit podle mnoha aspektů v závislosti
na konkrétních autorech. Jedná se o složitou tématiku, v praxi mají některé vlastnosti
větší význam než jiné. Pro každého jedince představují jednotlivé vlastnosti kvality
služeb odlišnou důležitost.
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2.4.1.2 Měření kvality služeb
Kvalitu služeb lze měřit jak z pohledu poskytovatele služby, tak z pohledu zákazníka.
Snahou poskytovatelů služby je docílit co největší objektivnosti. Naopak zákazník
hodnotí vlastnosti služby na základě vlastního očekávání a potřeb subjektivně (Šíma,
2014).

Kvalitu hmotného zboží lze posoudit snadněji již před samotným nákupem, na rozdíl
od služby, kterou lze zhodnotit až po jejím využití. Existuje zde tedy riziko,
že po dokončení služby nebude naplněno očekávání. Riziko lze snížit sběrem informací

a referencí před samotnou službou. Nejvěrohodnějšími zdroji jsou poznatky z okruhu
přátel a známých.

2.5 Zákazník
Každý člověk se ve svém životě ocitá v roli zákazníka. Toho, kdo objednává, nakupuje
a platí za zboží a služby. Zákazník je veden určitým spotřebním chováním, které

představuje „souhrn vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu“ (Hartl,
1993). Spotřební chování je rozlišováno na instinktivní, návykové a rozumové
(Vysekalová a kol., 2011).
Marketing dělí zákazníky dle dvou charakteristik – demografických a psychografických.
Mezi demografické charakteristiky se řadí například pohlaví, věk, vzdělání, majetkový
status a velikost rodiny. Psychografickými faktory jsou osobnost, životní styl a další
(Čáslavová, 2009).
Každý zákazník má specifické požadavky na rozdílné produkty. Různí se s věkem,
sociálním statutem, pohlavím apod. Pro zákazníka je v dnešní době velmi těžké se na trhu
orientovat vzhledem k rozmanitosti produktů, nabídek a reklamě.
2.5.1 Chování zákazníka
Howard a Sheth (1968) vytvořili model spotřebního chování. Do první části patří fáze
učení spotřebitele. Zde si jedinec utváří motivy, postoje a očekávání. Ve druhé fázi již
na spotřebitele působí podněty kvality, ceny či dostupnosti produktu. Do třetí fáze řadí
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vnější faktory, jako je působení rodiny, přátel a sociální skupiny. Ve čtvrté fázi
se uplatňuje stupňovaný proces chování spotřebitele začínajícího u zaměření pozornosti,
kupních úmyslů a vyúsťující v nákup (Vysekalová a kol., 2011).
Zákazník se pohybuje uvnitř spotřebitelského trhu, jehož součástí jsou všichni jedinci,
kteří nakupují zboží či službu pro osobní spotřebu. Jelikož se spotřebitelé od sebe liší
věkem, pohlavím, dosaženým vzděláním, způsobem života atd., rozdělují se také trhy
a produkty podle požadavků určité skupiny spotřebitelů.
Spotřebitel vždy reaguje na stimuly trhu skrze nitro, tzv. „černou skříňku“ zákazníka
a proces vyúsťuje v nákup. Kromě nástrojů marketingu (produkt, cena, propagace,
distribuce) reaguje spotřebitel na vnější faktory, jimiž jsou demografické, ekonomické,
technologické, přírodní a politicko-právní činitelé (Horáková, 1992).
Zákazník se na trhu při nákupu rozhoduje nejčastěji podle potřebnosti, dostupnosti
produktu, jeho kvality, značky, referencí a ceny. Každý upřednostňuje jiná kritéria
v závislosti na demografických faktorech a druhu produktu.

V roli spotřebitele se ocitá každý již od narození. Ve věku od 13 do 18 let se začínají
tvořit první spotřebitelské návyky. Jedinec v tomto období napodobuje chování lidí
ze svého okolí a tím si vytváří blízkost k určitým značkám produktů. Mladí lidé
se nejsnadněji nechají ovlivnit reklamou. Kladou důraz především na image a aktuální
trendy (Underhill, 2000).

Dnešní dospívající generace ve věku od 13 do 18 let se odklání od klasického nakupování
svých rodičů v kamenných obchodech a upřednostňuje nákupy na internetu. Obchodníci
si jsou vědomi výhodnosti internetového obchodování, tudíž svou podnikatelskou
aktivitu vytvářejí i zde (Schiffman a Kanuk, 2004).
Mladiství dávají v oblasti sportovních služeb přednost sportům, které jsou aktuálně
moderní či je vykonávají jejich vrstevníci. Informace o sportech i sportovištích získávají
nejčastěji na internetu, kde je snadno ovlivní design webových stránek a reklama. Další
skupina mládeže se věnuje takové pohybové aktivitě, kterou vykonává jejich rodina. Jiní
pokračují ve sportovních aktivitách, se kterými začali již v dětství.
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2.5.2 Rozhodování při koupi
Výsledek rozhodování, zda dojde ke koupi, je závislý na druhu produktu. Pokud je
kupovaný produkt složitější či dražší, vyžaduje proces rozhodování zákazníka více času

a soustředění. Délka rozhodovacího procesu závisí dále na osobnosti zákazníka

a naléhavosti jeho potřeby. Rozhodovací proces se při každém rozhodování o nákupu
nemusí uskutečnit celý.
Při procesu rozhodování o koupi prochází jedinec určitými kroky. Podle Horákové (1992)
začíná proces tím, že si uvědomí určitou potřebu. Uvědomí si, že požaduje něco,

co v současnosti postrádá. Potřebu může způsobit vnější či vnitřní faktor. Následuje
shromažďování informací o produktu či službě. Informace jsou nejčastěji získávány
od rodiny či přátel, z komerčních prostředků, z veřejně přístupných zdrojů
a ze zkušeností. Nejúčinnějším zdrojem informací je rodina či přátelé, jelikož zde působí
faktor důvěry. Sesbírané informace je potřeba následně vyhodnotit a porovnat užitky
plynoucí z využití výrobku či služby. Vyhodnotí-li zákazník nejvhodnější variantu,
dochází zpravidla ke koupi.
Marketingoví pracovníci sledují chování zákazníka i po koupi produktu. Největší význam
zde představuje odstranění případné nespokojenosti zákazníka s produktem a tím
odvrácení negativního hodnocení prodejce (Horáková, 1992).
2.5.3 Spokojenost zákazníka
Spokojenost je stav, kdy zákazník pociťuje štěstí z odstraněného nedostatku. Potřeby
člověka jsou znázorněny v Maslowově pyramidě potřeb na obrázku 2. Jestliže je nižší
potřeba uspokojena, přichází druhá, na vyšší úrovni. Pouze neuspokojené potřeby mohou

ovlivnit chování člověka. Uspokojenými potřebami se člověk zpravidla již nezabývá.
Z pyramidy vyplývá, že nejprve člověk uspokojuje své základní fyziologické potřeby,
kterými jsou zejména potřeba jídla a pití, potřeba spánku a další. Jedná se tedy jednak
o hmotné potřeby a jednak o nehmotné potřeby. Těmto potřebám odpovídají motivy jako

je zdraví, jistota, pohodlí. Až poté, co jsou fyziologické potřeby uspokojeny, si jedinec
uvědomí neuspokojené potřeby postavené výše v pyramidě a snaží se o jejich uspokojení.
Zde se jedná o potřeby zejména nehmotného charakteru. Příkladem může být potřeba
jistoty místa, ochrany či péče. Tyto potřeby jsou souhrnně označovány jako potřeby
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bezpečí. Třetí stupeň v teorii potřeb zaujímají potřeby sociální, pod které se řadí pocit
sounáležitosti k určité sociální skupině včetně přijetí do ní, osobní kontakt s dalšími
jedinci nebo například láska. Následuje další stupeň potřeb, a to potřeby uznání. Do této
skupiny se řadí potřeby uznání, prestiže, respektu či ocenění. Vrchol pyramidy potřeb
zastřešují potřeby seberealizace, které je možné uspokojit až po uspokojení všech
předešlých stupňů. Mezi tyto potřeby se řadí vlastní rozvoj jedince, vůle učit se a poznávat

nové věci či estetika. Motivem potřeby seberealizace může být dosažení pocitu prestiže
či objevování nových věcí a zkušeností.
Obrázek 2 – Maslowova pyramida potřeb

Zdroj: Nový, Petzold, 2006

Dlouhodobě spokojený zákazník zakoupený výrobek, službu či prodejce doporučuje

svým známým, k danému prodejci se vrací při dalších nákupech a trvale je spokojen
se svým nákupem. Při nakupování zákazník klade čím dál tím větší důraz na zážitky
vznikající při nákupu.
Cílem většiny firem a organizací je spokojenost jejich zákazníků. Realita však taková být
nemusí. Špatně vyškolený personál a nezájem zaměstnanců, kteří přicházejí se zákazníky
do kontaktu, často dotyčného od nákupu odradí.

23

Zákazníkovu spokojenost je nutné neustále monitorovat a hledat cesty k jejímu

dosahování. Toho lze docílit dotazováním zákazníků jak vlastními zaměstnanci, tak
popřípadě i nezávislou osobou (Nový, Petzold, 2006).
Spokojenost zákazníka se zakoupeným zbožím či službou je závislá na jeho osobnosti,
preferencích, dále na kvalitě produktu a dalších faktorech.
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3 CÍLE A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Cílem této práce je na základě zjištěné spokojenosti žáků středních škol s množstvím
a kvalitou sportovních zařízení v Klatovech vypracování návrhů na zlepšení současné
situace. Návrhy na zlepšení budou předány provozovatelům sportovních zařízení
pro budoucí řešení.

Dílčími úkoly této práce jsou:
•

analýza stávající situace sportovišť,

•

stanovení metodiky pro marketingový výzkum,

•

příprava otázek pro tvorbu dotazníku,

•

sestavení dotazníku, pilotáž, vypracování elektronické podoby,

•

sběr dat,

•

zpracování a analýza dat,

•

vyhodnocení výsledků dat,

•

vypracování návrhů na zlepšení současné situace,

•

závěrečná zpráva.
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4 METODIKA PRÁCE
Teoretická část této bakalářské práce se stala východiskem pro praktickou část. Praktická

část zahrnuje názory a hodnocení sportovních zařízení v Klatovech z pohledu žáků
středních škol. Stěžejním krokem je definování cíle výzkumu a vyhodnocení jeho
naplnění. Pro zpracování dat potřebných k praktické části bakalářské práce byla použita
kvantitativní metoda sběru dat. Data byla sesbírána pomocí písemných dotazníků
na středních školách v Klatovech.

4.1 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek
Pohybová aktivita je důležitým činitelem pro rozvoj fyzické i psychické stránky člověka.
Pohybové návyky se nejvíce vytvářejí v mladém věku. V období dospívání však děti
často ztrácí zájem o pohybovou aktivitu a dávají přednost jiným způsobům zábavy
a trávení volného času. Spokojenost se sportovišti v místě bydliště mladistvého souvisí
s jejich větší návštěvností i s větším množstvím času žáků stráveného aktivním
sportováním.
Z výše uvedeného vyplývá cíl výzkumu, kterým je vypracování návrhů na zlepšení

sportovní situace v Klatovech na základě zjištěné spokojenosti místní mládeže
se sportovišti.
Ze stanoveného cíle výzkumu lze vyvodit výzkumné otázky, které určují výzkumu bližší
směr. Výzkumnými otázkami jsou:
1. Jak hodnotí žáci středních škol kvalitu sportovních zařízení v Klatovech?
2. Uvítali by středoškoláci v Klatovech více příležitostí pro sportování?

4.2 Přínos výzkumu
Přínosem výzkumu je zjištění nedostatků v množství a kvalitě sportovních zařízení
v Klatovech, které vnímají žáci středních škol v souvislosti s jejich využíváním. Tato data

a návrhy na zlepšení situace dále předat provozovatelům sportovišť, kteří budou schopni
případné nedostatky dále řešit.
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4.3 Zdroje dat
Při marketingových výzkumech lze pracovat se dvěma zdroji dat – primárními
a sekundárními. Rozdíl mezi těmito zdroji dat je dán záměrem, se kterým byla data

shromážděna. Sekundární data pocházejí z již existujících zdrojů, zatímco data primární
shromažďuje autor práce pro svůj vlastní konkrétní výzkum.
Pro výzkum v této bakalářské práci jsou shromažďována primární data. Zdroji primárních
dat jsou žáci klatovských středních škol jako koneční spotřebitelé sportovních služeb.

4.4 Metody a techniky sběru dat
Data pocházejí z kvantitativní metody sběru dat – písemného dotazování. Tato metoda
patří mezi nejstandardnější formy kvantitativního výzkumu. Následné vyhodnocení je
provedeno pomocí elektronického dotazníku Survio.

Mezi výhody písemného dotazování patří nízké náklady, nižší náročnost na organizaci
a poměrně vysoká rychlost provedení. Obecně mezi nevýhody patří nízká míra
návratnosti odpovědí a problémy s kontrolou výběrového souboru. V tomto výzkumu

jsou dotazníky předkládány přímo respondentům ve vyučovací hodině a po jejich
vyplnění ihned sesbírány, tudíž tyto nevýhody odpadají.

4.5 Určení velikosti vzorku
Základním souborem výzkumu jsou žáci všech středních škol v Klatovech. Konkrétně se
jedná o žáky Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Střední školy zemědělské a potravinářské a Střední průmyslové školy
v celkovém počtu

1 790. Ve výzkumu

se

pracuje

s výběrovým

souborem,

tj. dotazovanými žáky, kteří byli vybráni stratifikovaným náhodným výběrem. Tento typ
výběru pracuje s respondenty rozdělenými do několika podskupin na základě vhodně

zvolených znaků. V tomto výzkumu jsou znaky ročník a zaměření školy. Respondenti
z podskupin jsou voleni náhodně, jejich počet činí 185.
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4.6 Struktura dotazníku
Struktura dotazníku vychází z formulovaného cíle bakalářské práce v souladu

se zvolenými výzkumnými otázkami. Dotazník obsahuje otevřené, polouzavřené,

uzavřené otázky a Likertovy škály. Úvod dotazníku slouží k navázání kontaktu
s respondentem a k představení účelu dotazování. Následují věcné a filtrační otázky.

Závěr dotazníku zahrnuje otázky identifikační. Otázky jsou konstruovány v logické
návaznosti a s vhodnou slovní zásobou. Pro ověření dotazníku v praxi byla před

zahájením dotazování provedena pilotáž u 10 žáků středních škol z řad známých.

Po pilotáží byly v dotazníku opraveny následující nedostatky: byly doplněny vysvětlivky
k vyplňování tabulek s faktory spokojenosti a odstraněna otázka týkající se průměrných
měsíčních žáky vynaložených finančních prostředků na sportovní aktivity.

4.7 Sběr dat
Sběr dat probíhal během února 2019 na středních školách v Klatovech. Předložení
písemného dotazníku žákům předcházela příprava otázek, testování dotazníku a jeho
uvedení do finální podoby. Po předchozí domluvě s řediteli jednotlivých středních škol
žáci vyplňovali dotazník v prostorách školy během vyučovací hodiny. Vyplňování
dotazníků žákům zabralo v průměru 10 minut. V úvodu dotazníku byli žáci seznámeni
s anonymitou jejich odpovědí a se skutečností, že jejich odpovědi budou sloužit pro tuto
bakalářskou práci.

4.8 Zpracování a analýza dat
Po ukončení sběru dat, které probíhalo v únoru 2019 následovalo jejich zpracování. Bylo
získáno 185 odpovědí, z toho bylo 6 vyřazeno z důvodu nesrozumitelnosti odpovědí.

4.9 Závěrečná zpráva
Vypracování závěrečné zprávy probíhalo formou analýzy zjištěných informací

ze sesbíraných dotazníků. Shromážděná data jsou uvedena v grafech 1 – 31 v kapitole
5.4.
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5 ANALYTICKÁ ČÁST
5.1 Město Klatovy
Klatovy se nachází v Plzeňském kraji v šumavském podhůří. V roce 1260 byly Klatovy
povýšeny Přemyslem Otakarem II. na město královské. V roce 1751 se staly Klatovy
krajským městem. Působili zde někteří známí buditelé, například Václav Matěj
Kramerius, který se v Klatovech narodil.

V současnosti město upoutá pozornost opevňovacími hradbami ze 13. a 14. století. Mezi
další dominanty patří především Černá věž, Bílá věž, barokní lékárna, radnice, jezuitský
kostel, katakomby a mnoho dalších. Známé jsou klatovské karafiáty, které jsou

prezentovány na mnoha světových výstavách. Dnes jsou Klatovy centrem kulturního
i sportovního dění (Historie Klatov, 2019).

5.2 Sport v Klatovech
Historie sportu v Klatovech sahá až do poloviny 19. století, kdy všeobecně docházelo
k zakládání tělocvičných sokolských jednot.

V současné době mají obyvatelé a návštěvníci města široké spektrum možností
k provozování sportovních aktivit ať již samostatně nebo organizovaně. Mohou se
scházet a věnovat se nesoutěžním pohybovým aktivitám na venkovních i vnitřních
sportovištích či se zapojit do organizovaného sportování v rámci některého kroužku,
spolku či oddílu. Výběr sportovišť ve městě je různorodý. Mezi významná sportovní
zařízení na území města, kromě školních tělocvičen a školních venkovních hřišť, která
jsou určena především pro sportování dětí a žáků v hodinách tělesné výchovy, patří:
•

zimní stadion – krytý stadion pro hokej i volné bruslení veřejnosti,

•

plavecký areál – zastřešený bazén a tři venkovní bazény pro soutěžní plavání
i koupání veřejnosti včetně hřišť na míčové hry,

•

fotbalové hřiště – hřiště s travnatým povrchem využívané především oddíly
kopané,

•

městská sportovní hala – víceúčelová hala umožňující provozovat míčové hry,

•

tenisové kurty – určené především členům oddílu tenisu,
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•

skateboardové hřiště – hřiště pro jízdu na skateboardu či kolečkových bruslích,

•

workoutové hřiště – moderní venkovní hřiště pro veřejnost pro posilování,

•

parkurové cvičiště – určené zejména pro nácvik parkurového skákání koní,

•

BMX areál – dráha pro BMX cyklistiku, jejíž parametry jsou na světové úrovni,

•

MONDO centrum míčových sportů – areál pro většinu míčových sportů,

s volným přístupem,

badminton včetně lezecké stěny,
•

sokolovna TJ Sokol Klatovy – objekt určený pro vybrané míčové sporty,
gymnastiku, silový trojboj, stolní tenis, šachy a mnoho dalších sportů,

•

sportovní hala BK Klatovy – objekt využívaný převážně basketbalovým oddílem,

•

atletické stadiony – dva stadiony pro atletické disciplíny a tréninkovou kopanou.

Na rozvoji sportu v Klatovech se dlouhodobě významně podílí mimo jiné město Klatovy,

jehož Zastupitelstvo na svém zasedání 11.12.2018 aktuálně schválilo tzv. Plán rozvoje
sportu města Klatov na další léta (Plán rozvoje sportu města Klatov).

5.3 Sportovní zařízení v Klatovech
Práce je zaměřena na průzkum využití a spokojenosti vybraných sportovišť. Jedná se
o následující sportoviště:
Plavecký areál
Plavecký areál v Klatovech je majetkem města Klatovy a provozuje ho příspěvková
organizace města – Technické služby města Klatov. Jedná se o sportovně-relaxační
centrum

při

klatovském

bazénu

s novou

saunou,

vířivkou,

divokou

řekou

a mimoúrovňovým tobogánem. Plavecký bazén má rozměry 25 m x 12,5 m. Je určen pro
rekreační i kondiční plavání. Lze zde využít služeb výuky plavání pro školy. S krytým
plaveckým areálem bezprostředně sousedí venkovní areál, který je v provozu každoročně
od června do září a zahrnuje kromě zázemí tři bazény (dětský, pro výuku plavání,
plavecký), dále hřiště pro plážový volejbal, nohejbal, vodní fotbal, stolní tenis, badminton
a drobná dětská hřiště (Krytý plavecký areál, 2019).
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Cyklostezky
Město Klatovy se v minulých letech významně podílelo na výstavbě úseků mezinárodní

dálkové cyklotrasy Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Deggendorf – Mnichov,
tzv. „cyklotrasy č. 38“ spolufinancované z prostředků Evropské unie. Prostřednictvím
tohoto projektu byla podpořena výstavba celkem šesti nových úseků cyklostezek

a přístupových komunikací včetně nové lávky pro cyklisty na Tylovo nábřeží. Tyto nové
úseky propojují dříve vybudované cyklostezky v Klatovech a Lubech. Samotným městem
prochází podél Drnového potoka cyklostezka, na niž navazuje několik dalších cyklotras,

které spojují Klatovsko se Šumavou a okolními oblastmi. Celková délka cyklostezek
ve městě činí asi 20 km (Cykloturistická mapa Klatovska).

Zimní stadion
Zimní stadion, provozovaný HC Klatovy, nabízí využití ledové plochy pro tréninky
a zápasy všech svých mužstev (žákovských, dorosteneckých i mužských A a B),
krasobruslařů, pro pořádání hokejových zápasů na všech úrovních od okresních

po mezinárodní (HC Klatovy, 2019). Samozřejmostí je organizování soustředění
pro hokejové kluby a krasobruslaře, bruslení škol a veřejné bruslení. Dále je nabízen
pronájem ledové plochy pro jednotlivce i skupiny z řad veřejnosti a pro hobby týmy.
Stadion má kapacitu 3 250 diváků. Součástí zimního stadionu je také turistická ubytovna,
která se nachází v areálu zimního stadionu a nabízí ubytování v průběhu celého roku
(Zimní stadion, 2017).

Atletický stadion
Atletický stadion ve vlastnictví spolku Atletika Klatovy je v provozu od roku 1990.
Historie klatovské atletiky sahá však až do roku 1898, kdy byl založen sportovní klub
a nedlouho poté zde byly uskutečněny závody atletického charakteru. V příštím roce tedy
klatovská atletika oslaví 100 let od svého vzniku. Veřejnost má možnost pronájmu celého
stadionu či jednotlivých částí, například dráhy nebo travnaté plochy (Atletický areál,
2017).
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Workoutové hřiště
Workoutové hřiště v Klatovech je v provozu od roku 2016 a je určeno široké veřejnosti.
Jedná se o zpevněnou plochu s hrazdami, bradly a dalším náčiním sloužícím pro venkovní
posilování (Klatovy otevřely první hřiště pro venkovní posilování, 2016).

BMX areál
BMX areál v lokalitě Za Vodojemem má rozlohu asi 1 ha. Parametry a vybavení má
na světové úrovni. Za dobu své existence se na trati odjelo na 150 významných závodů,
například 1x závěrečné Mistrovství České republiky, 20x Českomoravský pohár a mnoho

dalších. Trať v Klatovech se stala v cyklistickém světě pojmem vynikajícího zázemí pro
závody i pro přípravu jezdců (Nový betonový skatepark v Klatovech, 2012).

Lanová stezka
Lanová stezka byla otevřena v roce 2018 v městském parku, tzv. Mercandinových
sadech. Je majetkem města Klatovy a provozují ji Technické služby města Klatov.

Nachází se v prostoru za Kolonádou a má dvě části – stezku v korunách stromů pro starší
děti a dospělé a dětské lanové hřiště. Cestu v korunách stromů tvoří 11 plošin umístěných
na stromech, které jsou propojeny lanovými mosty. Stezka má délku 102 m a převýšení
1,2 m. Výška upevnění lana ke sloupu nad terénem je 2,5 m. Dětské lanové překážky
tvoří soustava šesti různých překážek zavěšených nízko nad zemí na sloupech. Délka je

zhruba 24 m. Lanové stezky jsou zdarma přístupné všem zájemcům od jara do podzimu
(Klatovy budou mít novou atrakci, lanová stezka otevře za pár dní. Podívejte se, 2018).

Tenisové kurty
Počátky tenisu se v Klatovech datují od roku 1893, ale veřejné tenisové kurty byly
vybudovány až v roce 1911 a následně postupně upravovány a rozšiřovány. Kurty
provozuje LTK Klatovy. V současné době areál zahrnuje 11 antukových dvorců,

tréninkovou zeď a zázemí včetně klubovny a klubové restaurace. Zabezpečí konání
tenisového turnaje „na klíč“ nebo firemního večírku s rautem (LTK Klatovy, 2013).
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Lezecká stěna
Lezecká stěna je umístěna ve sportovní hale pro míčové sporty v areálu Centra míčových
sportů, které provozuje SPORT CLUB Klatovy z. s. Stěna je ve tvaru písmene L
o rozměrech 5 m x 7 m a výšky 10 m. Stěna umožňuje 26 lezeckých cest o různé délce
a obtížnosti. Provozovatel nabízí i instruktáže lezení, jednorázové časově neomezené
vstupy i permanentky (Lezecká stěna, 2018).

Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště provozuje fotbalový klub SK Klatovy 1898, z. s. v lokalitě Rozvoj. Areál
má zastřešenou tribunu se 480 místy na sezení, zázemím, sekretariátem a restaurací. Hrací

plocha o rozměrech 75 m x 90 m je využívána pro tréninky a utkání. V současné době
se připravuje rekonstrukce tréninkového hřiště na Plánickém předměstí (O nás, 2019).

Tělocvičny
V Klatovech jsou kromě školních tělocvičen pro každou základní a střední školu i další
tělocvičny. Jedná se o sokolovnu v ulici Kpt. Jaroše, halu Centra míčových sportů

na Domažlickém předměstí a sportovní halu BK ve Voříškově ulici. Ve městě se nachází

celkem 11 tělocvičen. Všechny tělocvičny lze využívat mimo svého hlavního účelu i pro
veřejnost, vždy za určitých podmínek.
Fitness centra

V Klatovech působí více fitness center, která nabízí více možností sportovních činností.
Mezi nejznámější patří Fitness Dragoun v Dragounské ulici, New Lady Fitness

v Randově ulici, Fitness Jan Davídek v ulici Dr. Sedláka, Fitness centrum a squash Milan
Podráský v Čapkově ulici, Fitness Gym v Nerudově ulici a další.
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5.4 Výzkum spokojenosti žáků středních škol s nabídkou a kvalitou
sportovních zařízení v Klatovech
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 185 klatovských středoškoláků. Jak již bylo
zmíněno v kapitole 4 Metodika práce, z celkového počtu vyplněných dotazníků bylo
6 vyřazeno z důvodu nejasnosti odpovědí.
Data získaná z písemných dotazníků byla zpracována pomocí online dotazníku Survio.
Ze 179 respondentů bylo 104 dívek a 75 chlapců ve věkovém rozpětí 15 až 20 let,
tj. 1. až 4. ročník střední školy. Nejvíce dotazovaných bylo ve věku 17 let, konkrétně
56 respondentů. Zjištěné výsledky jsou procentuálně znázorněny v grafu 1.
Graf 1 – Pohlaví respondentů

41,9%
58,1%

Muž

Žena

Z grafu 2 lze zjistit, kolik procent respondentů navštěvuje jednotlivé ročníky střední
školy. 1. ročník navštěvuje 40 účastníků výzkumu, 2. ročník navštěvuje 57 respondentů,
3. ročník 52 respondentů a ze 4. ročníku bylo dotazováno 30 žáků.
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Graf 2 – Ročník

16,8%
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29,1%

1. ročník

31,8%

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Graf 3 obsahuje informace v procentech o bydlišti respondentů. V Klatovech bydlí 49
respondentů. Mimo Klatovy žije 130 respondentů, z toho 12 je ubytováno v Klatovech
na internátě.
Graf 3 – Bydliště respondentů

6,7%
27,4%

65,9%

Klatovy

Mimo Klatovy

Klatovy internát

Úvodní otázka dotazníku byla zaměřena na zjištění, jak často dotyčný aktivně sportuje,
což zobrazuje graf 4. Vybrat bylo možno ze šesti možností, přičemž odpověď „Vůbec
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nesportuji“ byla doplněna o otázku důvodu. Dotazníky přinesly informace, že vůbec

nesportuje 14 respondentů. Důvody jsou především jejich pohodlnost, nedostatek času

a zdravotní důvody neumožňující aktivně sportovat. Nepravidelně sportuje 21 účastníků
výzkumu. 29 sportuje pouze v rámci školy při tělesné výchově, 51 se věnuje sportu
1 – 2x týdně, 3 – 4x týdně sportuje 42 a 22 sportují 5x nebo vícekrát týdně.
Graf 4 – Sportovní aktivita

12,3%

7,8%
11,7%

23,5%

16,2%

28,5%
Vůbec nesportuji

Sportuji 1 – 2x týdně

Sportuji nepravidelně
Sportuji 3 – 4x týdně

Sportuji v rámci školy na TV
Sportuji 5x týdně a více

Následující otázka byla zaměřena na nejvyšší sportovní úroveň respondentů. Nejvíce

žáků, 104, sportuje na rekreační úrovni, výkonnostně sportuje 52 žáků a vrcholově
10 respondentů. Procentuální údaje obsahuje graf 5.
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Graf 5 – Sportovní úroveň
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Jak lze zjistit z grafu 6, dotazovaní se nejčastěji věnují sportovní aktivitě s kamarády
(43,4 %, 72 respondentů), poté sami (54 respondentů), poté v rámci sportovního klubu

(30 respondentů). Nejméně respondentů (10 respondentů) sportuje s rodinou. Na tuto
i následující otázky již neodpovídali respondenti, kteří vůbec nesportují. Nesportující byli
odkázáni až na identifikační otázky na konci dotazníku.
Graf 6 – Preferované sportování
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V rámci sportovního klubu

Následovaly otázky týkající se frekvence navštěvování klatovských sportovišť spolu
s hodnocením konkrétních faktorů kvality.

Ze 165 sportujících respondentů žáci nejčastěji navštěvují cyklostezky, poté plavecký
bazén a stejně často tělocvičny.
Hodnocení faktorů kvality sportovišť uváděli jen ti respondenti, kteří alespoň
nepravidelně sportoviště navštěvují. U každého z faktorů vybírali hodnocení od 1 (zcela
nespokojen) do 5 (naprosto spokojen).
Cyklostezky

Ze sportujících jedinců cyklostezky nenavštěvuje vůbec 57 dotazovaných. Nepravidelně

je navštěvuje 57 žáků, několikrát měsíčně 27, 1 – 2x týdně je navštěvuje 14 respondentů

a alespoň 3x týdně 10 respondentů. Zmíněné informace v procentech jsou shrnuty
v grafu 7.

Graf 7 – Návštěvnost cyklostezek
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Hodnocenými faktory kvality zde byly atmosféra, dopravní dostupnost, čistota
a úprava tras, bezpečnost a dostupnost informací na webových stránkách
www.klatovskonakole.cz.

Cyklostezky navštěvuje celkem 108 respondentů. Jejich hodnocení je znázorněno
v procentech v grafu 8.
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Trasy cyklostezek procházející městem směřují do blízkého i vzdáleného okolí.

Sportujícím jedincům poskytují možnost poznat přírodu zdejšího kraje. S atmosférou
na tomto sportovišti a dopravní dostupností jsou respondenti, kteří cyklostezky
navštěvují, spokojeni nebo faktory hodnotí neutrálně. Spokojenost u faktoru atmosféry
uvedlo 60 respondentů a neutrální hodnocení 46 respondentů.

S dopravní dostupností je spokojeno 55 žáků a neutrální hodnocení uvedlo 51 žáků.

Pouze 2 respondenti jsou nespokojeni s čistotou sportoviště. Důvody jsou povalující

se plasty a žvýkačky na trase cyklostezky a neupravenost tras. Spokojeno je s čistotou 65
respondentů. Zbylých 39 vnímá tento faktor neutrálně. Čistota tras však závisí především
na chování návštěvníků.
Co se týká dostupnosti informací o tomto sportovišti, nespokojeno je 5 žáků. Ti uvedli,
že stránky obsahují nedostatečné informace. Pozitivně hodnotí dostupnost informací 28
žáků a 72 neutrálně. Webové stránky obsahují mnoho užitečných informací, jako jsou

tipy na výlety, přehled cyklotras či cyklistické bezpečnostní desatero, což se jeví jako
dostačující.
Pouze 1 respondent je zcela nespokojen s bezpečností sportoviště, neuvedl však z jakého
důvodu. Spokojeno je 52 respondentů a 53 uvedlo neutrální hodnocení.
Graf 8 – Spokojenost s cyklostezkami
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Dotazovaným respondentům chybí na trase cyklostezky stánky s občerstvením a WC.
Tuto připomínku uvedl 1 respondent. Jiní by zde uvítali delší souvislou trasu vhodnou
pro in-line bruslení.

Trasy cyklostezek vedou jednak centrem města, městským parkem či podél Drnového
potoka. Jedná se o příjemné a bezpečné prostředí. V blízkosti tras se nacházejí restaurace
či jiné provozovny s občerstvením, tudíž další objekty s těmito službami by nebyly
dostatečně využívány.

Plavecký bazén
Plavecký bazén vůbec nenavštěvuje 55 respondentů. Nepravidelně jich chodí plavat

72, několikrát do měsíce 26, 1 – 2x týdně 9 a 3 respondenti bazén navštěvují alespoň
3x týdně. Procentuální údaje jsou uvedeny v grafu 9.
Graf 9 – Návštěvnost plaveckého bazénu
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U tohoto sportoviště hodnotilo 110 respondentů celkem 18 faktorů. Hodnocení
respondentů je znázorněno v grafu 10.

S cenou je spokojeno 64 žáků a 41 ji hodnotí neutrálně. Žádný z respondentů nehodnotí
cenu negativně. Při návštěvě lze uplatnit studentskou slevu či zakoupit zvýhodněnou
permanentku. Hodnocení ceny spotřebitelem je však vždy subjektivní.
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Nespokojeni jsou žáci (5) s kvalitou vybavení, jelikož je zastaralé. To se konkrétně týká
sprch a šaten. Naopak pozitivně vybavení hodnotí 57 a neutrálně 43.

S moderností sportoviště není spokojeno 6 žáků. Uvedený důvod obsahoval pouze

informaci, že existují lepší bazény. Spokojeno je 40 respondentů a nejvíce (59)
respondentů hodnotí neutrálně.
S atmosférou uvedli nespokojenost 3 respondenti z důvodu subjektivního vnímání hluku
na sportovišti. V areálu sportoviště se vyskytuje také zábavní centrum s tobogánem

a zážitkovými jeskyněmi. Podle mého názoru při využívání těchto prostor je určitá míra
hluku neoddělitelnou součástí. Pozitivně atmosféru na sportovišti vnímá 45 žáků
a neurčitě 57.
S dopravní dostupností je spokojeno 45 žáků. Výhradu k nevhodné lokalitě sportoviště
uvedlo 12 respondentů, jelikož se nachází na okraji města a daleko od centra.

Co se týče obsluhy, 10 respondentů ji komentuje jako neochotnou či nepříjemnou, z toho
1 respondent dále uvádí, že mu nebyla uznána studentská sleva. Výrazně pozitivní ani
negativní zkušenosti nemá s obsluhou 59 respondentů, 36 má zkušenosti pozitivní.
Z vlastních návštěv plaveckého bazénu mám s obsluhou pozitivní zkušenosti.

S otevírací dobou je 75 žáků spokojeno, 2 uvedli možnost „spíše nespokojen“. Zbytek

(29) vyjádřilo neutrální postoj. Otevírací doba je dostatečně dlouhá a neomezuje možnost
návštěv.
S čistotou sportoviště a interiéru není spokojeno 5 žáků. Domnívají se, že by
se sportoviště mělo častěji uklízet. Šatny jako špinavé hodnotí 7 respondentů a s čistotou

WC a sprch není spokojeno 11 respondentů. Na druhou stranu spokojenost s čistotou
sportoviště projevilo 70 žáků, s čistotou šaten 63, s čistotou WC a sprch
59 a s čistotou interiéru 64. Zbytek respondentů čistotu vnímají jako průměrnou.
Hodnocení čistoty je ovlivněno množstvím návštěvníků a periodou prováděného úklidu.
Úschovu osobních věcí hodnotí 59 respondentů jako bezpečnou. Jen 1 respondent je spíše
nespokojen, důvod však neuvedl. Neurčitý názor má 46 žáků.
Webové

stránky

bazénu

www.klatovynet.cz

poskytují

dostatečné

množství

aktualizovaných informací. Dostupnost těchto informací kladně hodnotí 61 žáků
a neutrálně 43, 1 žák je spíše nespokojen, jelikož se podle jeho názoru na webové stránce
vyskytuje nedostatek informací.
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Pro 52 respondentů je sportoviště bezpečné, 1 respondent zvolil možnost „spíše
nespokojen“, jelikož je u bazénu kluzká podlaha. 53 hodnotí faktor neutrálně.

Občerstvení v rámci areálu je nedostatečné, což uvedlo 11 respondentů. Jsou zde příliš

vysoké ceny a občerstvení není chutné. Spokojenost projevilo 45 respondentů
a průměrné hodnocení zvolilo 50.

Širší nabídku možnosti zapůjčení vybavení by v bazénu uvítali 4 respondenti. Naopak
spokojeno je 38 a 62 hodnotí neutrálně.

Graf 10 – Spokojenost s plaveckým bazénem
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Areál plaveckého bazénu je poměrně starší, ale většina prostor je po nedávné
rekonstrukci. To se odráží i v hodnocení respondentů, kteří nejsou spokojeni se sprchami,
které touto rekonstrukcí neprošly. Cena vstupu je na velmi přijatelné úrovni, respondenti
jsou s ní tudíž spokojeni. Co se týká lokality a dopravní dostupnosti, plavecký areál se
nachází na okraji města se spojením autobusové linky či je možné se sem dopravit
po cyklostezce. Přímo v areálu se vyskytuje občerstvení s nabídkou nápojů, pokrmů
rychlého občerstvení a sladkostí.
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Zimní stadion
Necelá polovina respondentů (80) nenavštěvuje zimní stadion vůbec. Počet
nepravidelných návštěvníků činí 66. Několikrát za měsíc navštěvuje zimní stadion
15 respondentů a 1 – 2x týdně 3 respondenti. Pouze 1 ho navštěvuje alespoň 3x týdně.
Uvedené informace v procentech lze vyčíst z grafu 11.
Graf 11 – Návštěvnost zimního stadionu

1,8%

9,1%

0,6%

40,0%

48,5%

Vůbec

Nepravidelně

Několikrát za měsíc

1 – 2x týdně

3x týdně a více

85 respondentů navštěvující zimní stadion hodnotilo faktory následovně.
S cenou je spokojeno 47 respondentů a neutrální hodnocení volilo 31. Ti, kteří s cenou
spokojeni nebyli, jsou 2, důvod však neuvedli.

Co se týká modernosti prostředí, 10 respondentů zvolilo možnost „zcela nespokojen“
či „spíše nespokojen“. Zařízení je podle nich zastaralé či ho komentují „nic moc“.

Hodnocení souvisí s tím, že stavba pochází z roku 1973 a prozatím neprošla výraznější
rekonstrukcí zázemí. Dosavadní úpravy se týkaly pouze zastřešení sportoviště, přístavby
hlediště a v roce 2000 rekonstrukce ledové plochy. Kladně ani záporně nehodnotí 45 žáků
a pouze kladně hodnotí 25.
Pro 40 žáků není atmosféra sportoviště výrazně pozitivní ani negativní, 36 je s ní
spokojeno a 4 jsou nespokojeni.

Dopravní dostupnost kladně hodnotí 50 žáků, neurčitě 28 a negativně jen 2.
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Na nepříjemný personál si stěžuje 5 respondentů, 1 respondent dokonce uvedl,
že se s personálem na sportovišti vůbec nesetkal.
S otevírací dobou je spokojeno 36 účastníků výzkumu a 7 je nespokojeno. Stěžují
si na nepravidelnou a nedostačující otevírací dobu. Uvítali by delší čas volného bruslení.

Zbytek respondentů (41) hodnotí faktor neutrálně. Mimo časy volného bruslení je stadion
využíván především pro tréninky sportovních klubů. Není tudíž tolik časového prostoru
pro vyžití široké veřejnosti.

S čistotou sportoviště nemá problém 74 jedinců, 6 by však uvítalo častější úklid.

Čistota šaten je dostačující podle 75 respondentů. Jejich častější a pečlivější úklid by
uvítalo 9 respondentů.
Nejhůře respondenti hodnotili čistotu WC a sprch. Důkladnější úklid prostor by
preferovalo 9 respondentů, 32 respondentů však je s čistotou spokojeno. Neutrálně tento
faktor hodnotí 39 respondentů.

S čistotou interiéru sportoviště je spokojeno 33 žáků, nestěžuje si 42 a 5 je s úklidem spíše
nespokojeno.

Kladně hodnotí bezpečnost úschovy věcí 35 žáků, neutrálně 44 a negativně pouze
1 respondent. Důvod neuvedl.
S dostupností informací jsou spíše nespokojeni 3 žáci. Na webových stránkách jsou podle
nich mylně uvedeny časy volného bruslení.
Bezpečnost sportoviště hodnotí kladně 35 respondentů, neutrálně 44 a spíše negativně 1.
Horší hodnocení se vyskytuje u doplňkových služeb, konkrétně u občerstvení, s tím není
spokojeno 6 respondentů. Některým respondentům u občerstvení vadí občasné delší
fronty a nedostatečná nabídka.
Co se týká služby zapůjčení vybavení, spokojeno je 27 žáků, nespokojeni jsou
3 a neurčitě hodnotí 50 žáků. Půjčovnu bruslí by zde uvítal 1 nespokojený respondent.
V grafu 12 je procentuálně znázorněno hodnocení respondentů.
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Graf 12 – Spokojenost se zimním stadionem
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Otázka č. 5 v dotazníku cílila na informaci, zda u sportoviště respondentům chybí nějaká

další služba. Občasnou změnu směru jízdy a obměnu hudby při volném bruslení by uvítal
1 z nich.

Hodnocení interiéru jako zastaralé a nemoderní je oprávněné, neboť se jedná o starší
objekt před připravovanou rekonstrukcí. Celkově stávající prostředí působí na člověka
nekomfortně. Rekonstrukcí se zlepší atmosféra tohoto sportoviště.

Atletický stadion
Ze všech dotázaných sportujících žáků jich 100 atletický stadion vůbec nenavštěvuje,

40 ho navštěvuje pouze nepravidelně, 14 několikrát do měsíce, 7 1 – 2x týdně a jen 4 ho
navštěvují 3x týdně nebo častěji. Zmíněná data v procentech jsou obsažena v grafu 13.
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Graf 13 – Návštěvnost atletického stadionu
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Následující faktory zhodnotilo 65 žáků, kteří atletický stadion navštěvují (viz graf 14).
Z důvodu starého zázemí Sokolského stadionu, který Atletika Klatovy využívá, hodnotí
4 respondenti faktor modernost spíše negativně. Neutrální postoj zaujímá 36 a pozitivní
postoj 24 dotázaných.

V návaznosti na nespokojenost s předchozím faktorem zhodnotil 1 respondent atmosféru
sportoviště taktéž spíše negativně. Podle 26 respondentů je atmosféra sportoviště
příjemná a podle 37 je průměrná.

Nespokojenost s dopravní dostupností nezmínil ani jeden respondent. Spokojených jich
je 38.

Možnost „naprosto nespokojen“ vybral u faktoru spokojenosti s obsluhou 1 respondent.
Ten však konkrétní důvod svého výběru neuvedl. Obsluhu pozitivně hodnotí pouze
10 respondentů. Ostatní hodnotí personál neutrálně.

Čistota sportoviště má negativní hodnocení od 1 respondenta. Naopak spokojeno
je 35 a bez pozitivního ani negativního hodnocení je 27 respondentů.
O něco hůře je hodnocena čistota šaten. 6 žáků není spokojeno.
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Graf 14 – Spokojenost s atletickým stadionem
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Co se týká dalších připomínek u atletického stadionu, 1 žák by zde uvítal samostatné
moderní zázemí s WC a sprchami a dále možnost občerstvení.
Prostředí atletického stadionu je v podstatě příjemné. Tuto skutečnost však částečně
narušuje absence vlastního sociálního zázemí včetně možnosti občerstvení. Díky tomu
působí sportoviště neuceleně. Vyřešením tohoto nedostatku by jistě přilákalo další
příznivce atletického sportu.

Venkovní workoutové hřiště
Graf 15 znázorňuje frekvenci návštěv workoutového hřiště. Celkem ho navštěvuje
37 žáků. Sportovat sem chodí 3 žáci 3x týdně a více, 2 ho navštěvují 1 – 2x týdně,
7 několikrát za měsíc, 25 nepravidelně. Z celkového počtu sportujících středoškoláků
hřiště vůbec nenavštěvuje 128.
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Graf 15 – Návštěvnost workoutového hřiště
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Dle procentuálních hodnot v grafu 16, s vybavením sportoviště je spokojeno

25 respondentů, 7 hodnotí vybavení jako průměrné a pouze 1 respondent uvedl „spíše
nespokojen“. Hodnocení odpovídá dobré úrovni vybavení sportoviště. Hřiště je nově
vystavěno a moderně vybaveno.
Žádný z respondentů neuvedl nespokojenost s moderností sportoviště. Ti, kteří faktor
ohodnotili (33), jsou spokojeni.

Podobných výsledků je dosaženo, co se týká atmosféry, s tou je spokojeno všech
34 hodnotících žáků.

Dopravní dostupnost kladně hodnotí 34 dotazovaných. Nespokojený není nikdo.
Čistější sportoviště by uvítal 1 respondent, zároveň uvádí, že se na sportovišti občas
vyskytují narkomani. Odlišný názor projevilo 33 respondentů, kteří jsou spokojeni.

Zcela nespokojen s dostupností informací o sportovišti je 1 respondent. Důvod však
nezmínil. Neutrálně hodnotí 26 a pozitivně 7 respondentů. Možnost „naprosto spokojen“
neuvedl nikdo.

K bezpečnosti sportoviště se vyjádřilo 34 žáků, kteří jsou s faktorem spokojeni.
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Graf 16 – Spokojenost s workoutovým hřištěm
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Jedná se v podstatě o mladou sportovní aktivitu, kterou provozuje úzký okruh sportovních
nadšenců preferujících formování postavy. To se odráží i v celkovém hodnocení, které je
pozitivní.

BMX areál
BMX areál navštěvuje pouze 8 respondentů. To představuje ze všech sportujících 4,8 %.
Podrobnější přehled informací přináší graf 17.

49

Graf 17 – Návštěvnost BMX areálu
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U všech faktorů, kromě čistoty sportoviště, respondenti volili možnosti „neutrální
postoj“, „spíše spokojen“ a „naprosto spokojen“. Hodnocení je spjato s tím, že sportoviště
je nové a v dobré kvalitě.
Se zmíněnou čistotou sportoviště je spíše nespokojen 1 respondent. Uvádí, že se
na sportovišti povalují odpadky.
Všechny faktory ohodnotilo 100 % sportoviště navštěvujících žáků. Zastoupení
jednotlivých hlasů v procentech přináší graf 18.

50

Graf 18 – Spokojenost s BMX areálem
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Tento sport vyznává pouze malá skupina nadšenců s vyhraněným zájmem o dané
sportovní odvětví. Objektivně lze hodnotit toto sportoviště jako zdařilé a dle mého názoru
poskytující očekávané služby.

Lanová stezka
Procentuální zastoupení respondentů navštěvujících lanovou stezku v různé frekvenci je
znázorněno v grafu 19. 2 respondenti stezku navštěvují 1 – 2x týdně, 6 několikrát za měsíc

a 25 nepravidelně. Celkem navštěvujících žáků je 33. Lanovou stezku vůbec nenavštěvuje
132 respondentů.
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Graf 19 – Návštěvnost lanové stezky
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Co se týká vybavení, 1 respondent vyjádřil negativní hodnocení. Uvítal by delší stezku.

S moderností, atmosférou, dopravní dostupností, čistotou a bezpečností sportoviště jsou
respondenti spokojeni. Liší se pouze procentuální zastoupení nabízených možností
spokojenosti.

Zcela nespokojen je 1 žák s obsluhou a 2 s dostupností informací. Informovanost může
být nedostatečná vzhledem k dosavadnímu krátkému provozu sportoviště.
Spíše nespokojeni jsou 2 respondenti s otevírací dobou. Tato negativní hodnocení nebyla
doplněna o jejich komentář. Graf 20 nabízí přehled spokojenosti s uvedenými faktory
v procentech.
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Graf 20 – Spokojenost s lanovou stezkou
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Lanová stezka je v provozu velmi krátkou dobu, nelze ji tedy zatím objektivně hodnotit.
Určitě bude hojně využívána i vzhledem k tomu, že je umístěna v nově revitalizovaném
městském parku, který nabízí i další sportovní či kulturní aktivity včetně občerstvení.
Pro mnohé návštěvníky se bude jednat o atraktivní využití volného času.
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Venkovní tenisové kurty
Jak lze vyčíst z grafu 21, tenisové kurty navštěvuje 15,1 % (25) žáků.
Graf 21 – Návštěvnost tenisových kurtů
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Cenu ohodnotilo 23 respondentů, všichni jsou s ní spokojeni. To samé hodnocení platí
pro modernost a atmosféru sportoviště, dopravní dostupnost, otevírací dobu, čistotu šaten,
WC a sprch, interiéru, dostupnost informací a bezpečnost sportoviště.
Tenisové kurty jsou umístěny v blízkosti několika středních škol a internátů, takže je
sportoviště mládeži snadno dostupné v docházkové vzdálenosti. Prostředí a nabídka
aktivit odpovídá dnes kladeným nárokům na sportoviště tohoto typu. Kladně lze hodnotit
také možnosti využití osobního trenéra.
Ke kvalitě ani množství vybavení nemá výhrady 22 dotazovaných, 1 je spíše nespokojen.
S instruktory, obsluhou i samotným počtem personálu je spíše nespokojen 1 respondent.
Tento respondent se však slovně k hodnocení nevyjádřil.

Naprosto nespokojen je 1 respondent s čistotou sportoviště. Uvádí, že vzrostlá zeleň

v okolí kurtů není udržována. Ta se však nachází až za oploceným areálem, tudíž nespadá
do hodnoceného areálu.
K doplňkovým službám, jak k občerstvení, tak i k možnosti zapůjčení vybavení, mají
výhradu 3 žáci. Svůj názor nespecifikovali.

54

Procenta respondentů hodnotících jednotlivé faktory kvality, jsou uvedena v grafu 22.
Graf 22 – Spokojenost s tenisovými kurty
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Lezecká stěna
Lezeckou stěnu navštěvuje 11 středoškoláků, přičemž 9 nepravidelně, 1 několikrát
měsíčně a 1 středoškolák 1 – 2 týdně (viz. procentuální hodnoty v grafu 23).
Graf 23 – Návštěvnost lezecké stěny
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1 – 2x týdně

3x týdně a více

Celkově jsou s kvalitou spokojeni všichni navštěvující sportovci. Negativní hodnocení
se neobjevilo u žádného z faktorů. Sportoviště je poměrně nové a nabízí mnoho lezeckých
cest různé obtížnosti.
Nejvyššího hodnocení dosáhl faktor dopravní dostupnosti.
Konkrétněji je hodnocení zobrazeno procentuálně v grafu 24.
Graf 24 – Spokojenost s lezeckou stěnou
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Nízká návštěvnost tohoto sportoviště je zarážející, jelikož by se dalo předpokládat, že
právě mladí lidé budou vyhledávat tento, poměrně adrenalinový, sport. Avšak lezectví
není zatím dostatečně rozšířený sport. Lze říci, že sportoviště lze hodnotit ve všech
faktorech kladně, neboť jde o nové a moderní sportovní zařízení.

Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště na okraji města pravidelně navštěvuje 13, nepravidelně 27 a vůbec 125
žáků, jak je uvedeno v procentech v grafu 25.
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Graf 25 – Návštěvnost fotbalového hřiště
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S kvalitou vybavení je nespokojen 1 respondent, jelikož je podle něj naprosto
nevyhovující pro tým hrající divizi.
S ostatními faktory jsou, až na malé výjimky, respondenti spokojeni. Konkrétnější
hodnocení je uvedeno v grafu 26.

Modernější fotbalové hřiště s kvalitním trávníkem by uvítali 3 respondenti (7,5 %).
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Graf 26 – Spokojenost s fotbalovým hřištěm
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Fotbalové hřiště je zázemím klatovské fotbalové veřejnosti včetně mládeže. Hřiště je sice
staršího data, ale potřebám fotbalistů vyhovuje bez nutnosti výraznějších změn, což je
zřejmé i z názorů respondentů.

Tělocvičny
Klatovské tělocvičny vůbec nenavštěvuje 92 středoškoláků. 23 je navštěvuje
nepravidelně, 22 několikrát do měsíce, 18 je navštěvuje 1 – 2x týdně a 10 alespoň

3x týdně. Nutno brát v úvahu, že žáci hodnotili pouze tělocvičny, které navštěvují v rámci
sportovní aktivity ve svém volném čase.
Četnost návštěv je uvedena v procentech v grafu 27.
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Graf 27 – Návštěvnost tělocvičen
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Průměrné hodnocení tělocvičen je procentuálně uvedeno v grafu 28. Obecně horší
hodnocení uváděli respondenti u faktoru kvalita vybavení, obsluha, dostupnost informací
a doplňkové služby – občerstvení. Kladně hodnotili otevírací dobu a bezpečnost
sportoviště.
Zde hodnocení závisí na konkrétní tělocvičně. V Klatovech se jich nachází celkem 11,
proto se výzkum nezabýval každou zvlášť, ale celkovou spokojeností. Výsledky ukazují,
že jsou klatovské tělocvičny na dobré úrovni.
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Graf 28 – Spokojenost s tělocvičnami
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Fitness centra
Klatovská

fitness

centra

navštěvuje

50

dotázaných

středoškoláků.

Z toho

19 nepravidelně, 17 jen několikrát do měsíce, 6 žáků 1 – 2x týdně a 8 žáků 3x týdně
a častěji. Naopak fitness centra vůbec nenavštěvuje 115 sportujících žáků (viz
procentuální hodnoty v grafu 29).

Graf 29 – Návštěvnost fitness center
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Žáci navštěvují v Klatovech celkem 7 fitness center či posiloven.
Nejčastěji jsou navštěvována fitness centra New Lady Fitness, Fit body club a Fitness
Dragoun. Za zmínku stojí, že někteří respondenti navštěvují více než 1 fitness centrum.
New Lady Fitness navštěvuje celkem 13 respondentů (7,9 %). Alespoň 3x týdně ho
navštíví 3 žáci, 1 – 2x týdně 1, několikrát měsíčně 5 a nepravidelně 4.

Pokud jde o toto konkrétní fitness centrum, naprosto nespokojený s cenou je 1 respondent

a spíše nespokojeni jsou 4. Cenu jako průměrnou hodnotí 5 žáků a spokojeni jsou 3.
Nespokojeným respondentům vadí předražené studentské vstupy či vysoké ceny na to,
jak málo vybavení se v centru nachází. Cena 1 vstupu se pro studenty pohybuje

na úrovni cen větších měst než jsou Klatovy (70 Kč za 1 vstup), ale ostatní fitness
v Klatovech nabízejí služby ještě za vyšší ceny. Středoškoláci navštěvující toto fitness
centrum tudíž nejsou s cenami plně spokojeni.

S množstvím vybavení nejsou spokojeni 4 respondenti, jelikož se v centru vyskytuje málo
strojů na cvičení. Občasnou neochotu instruktorů poradit zmiňuje 1 respondent (7,7 %).

Naprosto spokojeno s instruktory je však 8 dotázaných. Co se týká otevírací doby, 2 žáci
by ji uvítali delší, a to především ve večerních hodinách. Otevírací doba se pohybuje
od 8:00 až do 20:00.
Webové stránky sportoviště mají jednoduchý a nemoderní design a nedisponují příliš
velkým množstvím informací, 2 respondenti vytýkají právě nedostatek informací.

U občerstvení by 1 respondent uvítal širší nabídku. Na základě toho, že ve výzkumu
negativně hodnotil pouze 1 respondent, lze toto hodnocení považovat za zcela
subjektivní. Nejvyšší hodnocení respondenti přisuzují dopravní dostupnosti a čistotě

celého sportoviště. Výsledky hodnocení New Lady Fitness jsou zobrazeny v procentech
v grafu 30.
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Graf 30 – Spokojenost s New Lady Fitness
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Obecně jsou se všemi fitness centry v Klatovech respondenti až na ceny a vybavení více
či méně spokojeni, jak je možno vidět na grafu 31. Horší hodnocení se konkrétně týká

absence prodeje občerstvení v posilovně Fitness Gym Klatovy. Fitness Dragoun má podle
několika respondentů drahé vstupy a u Fitness Jan Davídek jsou žáci nespokojeni
se sprchami, které jsou umístěny mimo posilovnu.
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Graf 31 – Průměrná spokojenost s fitness centry
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Na otázku, zda respondentům u klatovských sportovišť chybí nějaká služba, odpovědělo

93,9 % (115 respondentů) „Ne“ a 6,1 % (10 respondentů) „Ano“. Mezi zmíněnými
požadovanými službami byly půjčovna bruslí u zimního stadionu, občerstvení a WC
u cyklostezek, občerstvení u atletického stadionu a další.

Další otázka zjišťovala, zda žákům v Klatovech chybí určité sportoviště. Odpověď „Ano“
zvolilo 12,8 % (23 respondentů). V komentářích se vyskytlo hřiště pro americký fotbal,
MMA, wrestling, agility cvičiště, beach volejbalové hřiště dostupné po celý rok, golfové
hřiště, jízdárna a další. Jedná se o moderní a „trendy“ sporty, tudíž přitahují zájem

mladých lidí. Každé z těchto sportovišť však chybí pouze 1 – 2 respondentům.

Širší nabídku kvalitních fitness center by v Klatovech uvítali 3 respondenti a taktéž
3 respondenti krytou atletickou halu.
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6 DOPORUČENÍ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ
Přestože je většina dotázaných středoškoláků s nabídkou i kvalitou sportovních zařízení
v Klatovech spokojena, uvádím konkrétní návrhy na zlepšení současné situace. Návrhy
vycházejí z komentářů a připomínek především nespokojených žáků.
Provozovateli cyklostezek, Technickým službám města Klatov, doporučuji zaměřit se
na častější údržbu tras cyklostezek a jejich blízkého okolí. Důkladněji odstraňovat z tras
odpadky zanechané sportujícími návštěvníky a udržovat kvalitu asfaltu na vhodné úrovni.

Přispět ke zlepšení situace by mohla instalace několika tabulek s upozorněním „UDRŽUJ
ČISTOTU A POŘÁDEK“. Grafické podoby jsou znázorněny na obrázku 3.
Obrázek 3 – Návrhy tabulek s upozorněním

Pořízení tabulek včetně instalace odhaduji asi na 15 000 Kč za 10 kusů. Dále doporučuji

na trasy umístit 10 odpadkových košů v celkové hodnotě asi 10 000 Kč. Jistě není zcela
nutné a ekonomické budovat nové rovné a dlouhé trasy vhodné pro in-line bruslení, ale
skutečnost by jistě potěšila několik stávajících sportovců využívající cyklostezky či by na
ně přilákala sportovce prozatím trasy nevyužívající. Dále doporučuji provést důkladnější
výzkum spokojenosti nejen středoškoláků s dostupností a kvalitou informací uvedených
na webových stránkách. Pokud by obyvatelé města byli výrazněji nespokojeni se stávající

situací, navrhuji modernizovat webové stránky a doplnit je o další informace.
Momentálně však změnu nedoporučuji. Ačkoli by někteří respondenti uvítali na trasách

cyklostezek stánky s občerstvením, obávám se, že by nebyly dostatečně využívané. Proto
umístit stánky nedoporučuji.
Technickým službám města Klatov na základě připomínek k plaveckému bazénu
doporučuji se zcela jistě zaměřit na zlepšení čistoty celého sportoviště, speciálně na WC

a sprchy v dámské i pánské části. Podle mého názoru by provozovatel plaveckého areálu
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měl zvážit rekonstrukci WC a sprch. Po získání informací v této oblasti odhaduji
rekonstrukci na 800 000 Kč. Návrh je zobrazen na obrázku 4.
Obrázek 4 – Návrh sprch

Zdroj: Nuclears, 2019
Dále by se provozovatel měl zaměřit na personál, konkrétně obsluhu pokladny, na jeho
ochotu vůči zákazníkům. Přestože se pouze 1 respondent vyjádřil negativně k bezpečnosti

prostředí z důvodu kluzké podlahy v okolí bazénu, doporučuji podlahu častěji udržovat,
aby nedošlo k případným úrazům. Poskytovateli občerstvení v rámci areálu radím rozšířit
sortiment a zlepšit kvalitu potravin.
Co se týká zimního stadionu, HC Klatovy zcela jistě doporučuji častěji provádět úklid
celého sportoviště včetně WC a šaten. Poměrně mnoho respondentů si stěžovalo

na zastaralé prostředí. Zde vlastní návrh neuvádím, neboť v současné době se
rekonstrukce připravuje. Plán zahrnuje rekonstrukci WC pro diváky i hráče, šaten

a schodiště z ochozu. Odhad nákladů na realizaci činí přibližně 6 000 000 Kč.
Přes uvedené připomínky nedoporučuji výrazně měnit otevírací dobu volného bruslení
veřejnosti, jelikož v ostatních časech je stadion využíván pro hlavní účel stadionu,
tj. tréninky sportovních týmů.

Atletický stadion nedisponuje vlastním zázemím se šatnami, WC a sprchami. Sportující
mají možnost využívat zázemí v přilehlé budově Sokolského stadionu, kde má Atletika
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Klatovy využívání zajištěno smluvně. Bylo by vhodné vybudovat vlastní zázemí. Dále se
zde nenachází zařízení s nabídkou občerstvení, tento nedostatek také Atletice Klatovy

doporučuji odstranit. Návrh zázemí i s občerstvením je zobrazen na obrázku 5. Náklady
na tuto stavbu odhaduji na 2 000 000 Kč. Doporučuji řešit projekt pomocí dotace.
Obrázek 5 – Návrh zázemí s občerstvením

Zdroj: Rearchitekti, 2016
S ostatními faktory jsou sportovci spíše spokojeni, proto by měl provozovatel úroveň
sportoviště zachovat.

Venkovní workoutové hřiště, BMX areál, lanová stezka a tenisové kurty obdržely
až na drobné výjimky pozitivní hodnocení. Domnívám se, že zde není potřeba nic měnit.
Na fotbalovém hřišti není výměna trávníku dle mého názoru nutná.

Hodnocení tělocvičen bylo prováděno komplexně a nezohledňovalo hodnocení
konkrétních sportovišť. Z výzkumu vyplynula spíše celková spokojenost, tudíž neuvádím
žádná konkrétní opatření.
Nejvíce respondentů navštěvující fitness centra v Klatovech využívá služby New Lady
Fitness. I přes připomínky k výši cen vstupného se doporučuji zaměřit na rozšíření

nabídky posilovacích strojů a zkvalitnění vzhledu webových stránek a informací na nich
uváděných. Návrh je znázorněn na obrázku 6.
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Obrázek 6 – Návrh webových stránek

Finanční kalkulace navrhovaných úprav sportovišť zachycuje tabulka 1.
Tabulka 1 – Finanční kalkulace navrhovaných úprav sportovišť
Cyklostezky – tabulky
Cyklostezky – odpadkové koše
Rekonstrukce WC a sprch plaveckého bazénu
Atletické zázemí
Rekonstrukce zimního stadionu
Nové webové stránky New Lady Fitness
Celkem

Náklady
15 000 Kč
10 000 Kč
800 000 Kč
2 000 000 Kč
6 000 000 Kč
5 000 Kč
8 830 000 Kč

Co se týká požadavků na sportoviště, která v současné době v Klatovech nejsou,
do budoucna navrhuji výstavbu kryté atletické haly. Její umístění je závislé na územním
plánu města a realizace na finančních možnostech. Návrh zachycuje obrázek 7.
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Obrázek 7 – Návrh atletické haly

Zdroj: Vítkovice aréna, 2019

Výstavbu dalších sportovišť, jako je hřiště na americký fotbal, golfové hřiště a dalších,
mohu doporučit až na základě případného budoucího výrazněji narůstajícího zájmu z řad
sportujících obyvatel Klatov.
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7 DISKUZE
Výzkum spokojenosti žáků středních škol s nabídkou a kvalitou sportovních zařízení

v Klatovech byl uskutečněn pomocí písemného dotazování žáků přímo ve školách
ve vyučovacích hodinách během února 2019. Při předchozí pilotáži u 10 středoškoláků

byly zjištěny nedostatky v dotazníku, které byly následně odstraněny. Jednalo
se o doplnění vysvětlivek k vyplňování tabulek, které sloužily pro získání informací
o spokojenosti se sportovními zařízeními a byla odstraněna otázka týkající se průměrných
měsíčních finančních prostředků, které žáci vynaloží na provozování sportovních aktivit.
Po domluvě s řediteli škol, byly dotazníky na jejich žádost předány vyučujícím, kteří je
ve svých hodinách předložili žákům k vyplnění. Tato skutečnost zajistila velmi rychlý
sběr dat.
Dotazování se zúčastnilo 185 žáků středních škol v Klatovech, použitelných dotazníků

k výzkumu bylo 179, ostatní byly vyřazeny z důvodu nesrozumitelnosti odpovědí. Přesto,

že výzkumný vzorek není příliš velký, výzkum odhalil nedostatky u sportovišť, které se
nabízejí k řešení.
Výzkumný vzorek byl zvolen na základě stratifikovaného náhodného výběru podle
2 znaků: škola a ročník. Limitem výzkumu může být fakt, že přes 60 % dotazovaných

bydlí mimo Klatovy a za sportem do města dojíždí. Nemusí sportoviště navštěvovat tak

často jako jejich spolužáci, kteří v Klatovech bydlí, a proto hodnotit faktory spokojenosti
na základě opakovaných a ověřených zkušeností se zařízením. Naopak mohli konkrétní
sportovní zařízení porovnat s tím, které se nachází v místě jejich bydliště a vznést
připomínky na základě komparace.
Použitím písemného dotazníku došlo k situaci, kdy někteří žáci jednu či více otázek
přeskočili. Tento problém by nenastal, kdyby byl použit dotazník elektronický, u kterého
lze provést nastavení, že přes důležité otázky dotazník respondenta bez vyplnění dál
nepustí. Elektronické dotazování by však bylo hůře aplikovatelné ve vyučovacích
hodinách, kdy žáci dotazníky vyplňovali, jelikož v běžných hodinách nemají přístup

k počítačům či tabletům. Proto jsem po skončení písemného dotazování vytvořila

dotazník elektronický, kam jsem jednotlivé odpovědi přenesla a server odpovědi
přehledně vyhodnotil. Tento způsob dosažení výsledků celý proces výzkumu naopak
zdržel, jelikož zaznamenávání odpovědí ze všech dotazníků bylo časově náročně.
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Možnost vybrat „neutrální postoj“ při hodnocení konkrétních faktorů spokojenosti

na jednu stranu ukázala, že mnoho žáků nevnímá určité faktory jako důležité či mají podle
nich průměrnou kvalitu. Na druhou stranu takto zvolená možnost nikterak neobohatila
výsledky o informaci, zda respondent vnímá faktor spíše pozitivně či negativně.

Tím, že spokojenost s faktory hodnotili pouze žáci, kteří dané sportoviště navštěvují
alespoň nepravidelně, neměli nesportující jedinci možnost se ke sportovištím vyjádřit
a projevit svůj názor.
Z vyplněných písemných dotazníků bylo zřejmé, že respondenti odpovídali zodpovědně
a dali si na hodnocení faktorů záležet. Z toho, že žáci své hodnocení u některých otázek
v průběhu vyplňování přepisovali bylo patrné, že o svém postoji dostatečně přemýšleli.

Jelikož se jedná o prvotní výzkum, při dalších případných výzkumech by bylo vhodné
dotazovat se nejen klatovské mládeže, ale široké veřejnosti pro objektivnější hodnocení
a cílit na podrobnější aspekty spokojenosti. Tento výzkum přinesl, podle mého názoru,

nástin problémů, které je potřeba konkretizovat. Z tohoto výzkumu vyplývá, že většina
středoškoláků je s klatovskými sportovními zařízeními spíše spokojena.
Je důležité vzít v úvahu skutečnost, že odpovědi získané dotazníkovým šetřením,
na jejichž základě je vyvozen závěr a vyhodnoceny výzkumné otázky, není možné

z důvodu velikosti vzorku a náhodného výběru respondentů zobecnit na všechny žáky
klatovských středoškoláků, výzkum tedy není reprezentativní.

Vyhodnocení výzkumných otázek
V práci je nezbytné provést vyhodnocení výzkumných otázek. Z celkového počtu 1 790
klatovských středoškoláků se výzkumu zúčastnilo 185 z nich, což je 10,3 %.
1. výzkumná otázka: Jak hodnotí žáci středních škol kvalitu sportovních zařízení
v Klatovech?

Ze sloupcových grafů je zřejmé, že většina klatovských středoškoláků je s místními
sportovními zařízeními spíše spokojena, naprosto spokojena či je hodnotí neutrálně.

Ve všech uvedených faktorech kvality převažuje u všech sportovišť (až na cenu ve fitness
centru New Lady Fitness) kladné hodnocení nad záporným. Z toho plyne, že žáci
středních škol jsou s kvalitou sportovních zařízení v Klatovech spokojeni.
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2. výzkumná otázka: Uvítali by středoškoláci v Klatovech více příležitostí pro
sportování?
Na otázku č. 6 v dotazníku – Chybí Ti v Klatovech nějaké sportoviště? – odpovědělo
87,2 % respondentů „Ne“. Procentuální zastoupení odpovědí lze vidět v grafu 32.
Graf 32 – Absence sportoviště

12,8%

87,2%

Ne

Ano

Ti, kteří zvolili možnost „Ano“ by v Klatovech uvítali hřiště pro americký fotbal, MMA,
wrestling, atletickou halu, golfové hřiště a další.
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8 ZÁVĚR
Význam sportu neustále roste. Výrazný vliv má sport především na děti a mládež, pomáhá

budovat zdravé návyky, má výchovnou a socializační funkci. Spokojenost se sportovními
zařízeními se odráží ve sportovních aktivitách jedinců. Spokojení zákazníci využívají
nabízené služby opakovaně, častěji a dále je doporučují.
Tato bakalářská práce se věnuje spokojenosti žáků středních škol s množstvím a kvalitou
sportovních zařízení v Klatovech. Žáci středních škol, jako výzkumný soubor, byli

vybráni z důvodu, že se u nich stále formuje vztah ke sportu. Mladší žáci základních škol
jsou většinou ovlivněni výběrem sportovišť, které navštěvují, svými rodiči. Naopak starší
jedinci, studenti vysokých škol, odcházejí za vzděláním mimo město. Žáci středních škol

byli vybráni stratifikovaným náhodným výběrem. Celkem se do výzkumu zapojilo

185 žáků, ale k vyhodnocení bylo použito 179 vyplněných písemných dotazníků, z nichž
58,1 % vyplnily dívky a 41,9 % chlapci.

Výsledky výzkumu přinesly zjištění, že alespoň nepravidelně sportuje 92,2 %
dotázaných. Žáci navštěvují všechna sportovní zařízení, která byla uvedena v dotazníku.
Někteří respondenti využili možnosti doplnit v dotazníku další sportoviště, která
navštěvují a ohodnotit jejich kvalitu. Jelikož se jedná o velmi zřídka žáky navštěvovaná
sportoviště, výsledky hodnocení v této práci nejsou uvedeny.

Z výzkumu je zřejmé, že většina sportujících klatovských středoškoláků je s nabídkou
i kvalitou místních zařízení spokojena. Přes zmíněnou spokojenost, někteří žáci
upozornili na nedostatečnou čistotu sportovišť, neochotný personál či nedostatečnou
informovanost prostřednictvím webových stránek. Vždy však u všech faktorů kvality
výrazně převažovalo hodnocení kladné.
Zmíněná nespokojenost s čistotou se týkala nepořádku podél tras cyklostezek, proto byla
navržena opatření spočívající v umístění odpadkových košů a informačních tabulek

vyzývajících k udržování pořádku na trasách cyklostezek, která by měl provozovatel,
Technické služby města Klatov, zvážit.
U plaveckého bazénu bylo na základě připomínek k nedostatečné čistotě sportoviště
a zastaralému sociálnímu zařízení navrženo častěji provádět úklid veškerých prostor
a zrekonstruovat sprchy a WC. Toto doporučení je taktéž určeno Technickým službám
města Klatov.
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Z výsledků hodnocení zimního stadionu je zřejmé, že někteří respondenti jsou

nespokojeni s jeho čistotou. Provozovateli stadionu, HC Klatovy, bylo navrženo zaměřit
větší pozornost na úklid. Na základě připomínek k zastaralosti sportoviště, nebyla
doporučena jeho rekonstrukce, jelikož je již v plánu.
Někteří respondenti navštěvující atletický stadion projevili nespokojenost se zastaralým

zázemím, které využívají v rámci blízkého sokolského stadionu. V návrhu je uvedeno
zvážit výstavbu vlastního moderního zázemí. Na základě připomínek v dotazníku
doporučuji taktéž zvážit výstavbu kryté atletické haly, která se v Klatovech dosud

nenachází a která by umožnila provozovat sportovní aktivity v každém ročním období
a nezávisle na počasí. Doporučení se týká Atletiky Klatovy, jako vlastníka
a provozovatele.

Provozovateli fitness centra New Lady Fitness doporučuji doplnit informace, popřípadě
zkvalitnit webové stránky na základě nespokojenosti s nimi.

Někteří respondenti by v Klatovech uvítali sportoviště na americký fotbal, MMA, golf
a další. Jedná se však o zlomek z celkového počtu dotázaných.
Jednotlivým provozovatelům sportovních zařízení doporučuji před zásadními mnou
navrženými změnami vyžadujícími větší finanční investice provést důkladnější výzkum,
který by zahrnoval názory širší klatovské, popř. i mimoklatovské veřejnosti a potvrdil by
výhodnost realizace navrhované změny.
Při dalším bádání by bylo možné zahrnout témata účasti obyvatel Klatov v místních
sportovních klubech či se zabývat nabídkou sportovních akcí pořádaných ve městě.
Hlavní cíl práce, zjistit spokojenost žáků středních škol s množstvím a kvalitou
sportovních zařízení v Klatovech a vypracovat návrhy na zlepšení, byl splněn.

73

POUŽITÁ LITERATURA A OSTATNÍ ZDROJE
1. BERRY, L. L. Retail Businesses are Service Businesses. Journal of Retailing.
1986, vol. 62, no. 1, s. 3-6.

2. BITNER, M. J. et al. A. R. HUBBERT. Encounter Satisfaction versus Overall
Satisfaction versus Quality: The Customer’s Voice. In R. T. Rust & R. L. Oliver

(Eds.), Service Quality: New Directions in Theory and Practice, s. 72-94.
Thousand Oaks, CA: Sage. 1994.

3. Cykloturistická mapa Klatovska.

4. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN
978-80-7376-150-9.

5. Český rozhlas. Klatovy otevřely první hřiště pro venkovní posilování [online].
2016 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/klatovy-otevrelyprvni-hriste-pro-venkovni-posilovani-6737051.

6. Deník. Klatovy budou mít novou atrakci, lanová stezka otevře za pár dní.
Podívejte

se [online].

2018

[cit.

2019-03-17].

Dostupné

https://www.denik.cz/cestovani/podivejte-se-otevreni-lanove-stezky-v-

z:

klatovskem-parku-se-blizi-20180720.html.

7. DOŠLA, J. Role predeterminovaných sociálních celků v procesu motivace
mládeže ke sportovním činnostem. Brno, 1999. 120 s. Diplomová práce na PedF
MU.

8. DVOŘÁKOVÁ, H. a Z. ENGELTHALEROVÁ. Tělesná výchova na 1. stupni
základní školy. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN
978-80-246-3308-4.

9. Fitness Australia. CEC Courses [online]. 2019 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z:
https://fitness.org.au/courses.

10. Fotbal Klatovy. O nás [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://www.fotbal-klatovy.cz/.

11. FREYER, W. Handbuch des Sport-Marketing. Wiesbaden: Forkel-Verlag, 1991.
ISBN 3-7719-6420-2.

12. GRONROSS, Ch. Service Quality Model and Its Marketing Implication.
European Journal of Marketig. 1984, vol. 18, no. 4, s. 36-44.

13. HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: J. Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.
74

14. HC Klatovy. HC Klatovy [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://www.hc-klatovy.cz/.

15. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. ISBN
80-85424-83-5.

16. HOWARD, J.A. & J. N. STETH. A Theory of Buyer Behaviour. In: Perspectives
in Consumer Behaviour, 1968.

17. CHANG, K. et al. P. CHELLADURAI. Targets and Standards of Quality in Sport
Services. Sport management Review, 2000, vol. 3, no. 1, s. 1-22.

18. CHELLADURAI, P. Sportmanagement. Definning the field. European Journal
of Sportmanagement. 1994, vol. 1, no. 1, s. 7–15.

19. CHELLADURAI, P. Managing organizations for sport and physical activity: a

systems perspective. Fourth edition. Scottsdale Arizona: Holcomb Hathaway,
Publishers, 2014. ISBN 978-1-62159-014-9.

20. CHOUTKA, M. Teorie a didaktika sportu: Vysokoškolská učebnice. 2. uprav.
vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1983. ISBN (váz.).

21. JANEČKOVÁ, L. a M. VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. Praha: Grada, c2000.
Manažer. ISBN 80-7169-995-0.

22. Klatovy. Historie Klatov [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
https://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=2364&burl=&pt=HS.

23. Klatovy. Nový betonový skatepark v Klatovech [online]. 2012 [cit. 2019-03-17].
Dostupné z: https://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=mukt&id=7136&burl
=&pt=XP.

24. Klatovynet. Krytý plavecký areál [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
https://www.klatovynet.cz/ts/bazen-zakladni.asp.

25. KOTLER, P. Marketing a management: analýza, plánování, využití, kontrola.
Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-600-5.

26. KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN
978-80-247-1545-2.

27. KUNZ, V. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing,
2018. Expert: Grada. ISBN 978-80-271-0560-1.

28. LTK Klatovy. LTK Klatovy [online]. 2013 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://ltk-klatovy.cz/.

29. Management Mania. Kvalita [online]. 2018 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost.
75

30. MATEIDES, A. a J. ĎAĎO. Služby. Bratislava: Epos, 2002. ISBN 80-8057-4529.

31. NOVÝ, I. a J. PETZOLD. (Ne)spokojený zákazník - náš cíl?!: jak získat zákazníka
špičkovými službami. Praha: Grada, 2006. Manažer. ISBN 80-247-1321-7.

32. Nuclears. Historie areálu [online]. 2019 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z:
http://www.nuclears.cz/demo/arealHistory.php.

33. PARASURAMAN, A. et al. A Conceptual Model of Service Quality and Its

Implications for Future Research. Journal of Marketing. 1985, vol. 49, no. 4, s.
41-50.

34. Plán rozvoje sportu města Klatovy.

35. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-3.

36. Rearchitekti. Zázemí v parku na ostrově [online]. 2016 [cit. 2019-03-24].
Dostupné z: http://rearchitekti.cz/projects/zazemi-parku-na-ostrove.

37. REEVES, C. A. et al. D. A. BEDNAR. Defining Quality: Alternatives and
Implications. Academy of Management Review, 1994, vol. 19, no. 3, s. 419-445.

38. RYCHTECKÝ, A. a P. TILINGER. Životní styl české mládeže: pohybová
aktivita, standardy a normy motorické výkonosti. Praha: Univerzita Karlova,
nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3746-4.

39. RYCHTECKÝ, A., ed. Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové
aktivitě v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné
výchovy a sportu, 2006. ISBN 80-86317-44-7.

40. SEKOT, A. Sociologie v kostce. 2., rozš. vyd. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315077-8.

41. SEKOT, A. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-047-6.

42. SCHIFFMAN, L. G. a L. L. KANUK. Nákupní chování. Brno: Computer Press,
2004. Business books: Computer Press. ISBN 80-251-0094-4.

43. SLEPIČKA, P., I. SLEPIČKOVÁ a J. MUDRÁK. Rizikové chování ve sportu dětí
a mládeže. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN
978-80-246-3995-6.

44. SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas: vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum,
2005. ISBN 80-246-1039-6.

45. Sport club Klatovy. Lezecká stěna [online]. 2018 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://www.sportclubklatovy.cz/index.php?page=lezecka-stena.
76

46. ŠÍMA, J. Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-2463326-8.

47. ŠÍMA, J. Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v pražských fitness
centrech z pohledu zákazníka. Praha, 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova.
Vedoucí práce Eva Čáslavová.

48. UNDERHILL, P. Proč nakupujeme: jak merchandising ovlivňuje nákupní

rozhodnutí a zvyšuje prodej. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-0554.

49. Vítkovice aréna. Atletická hala [online]. 2019 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z:
http://www.arena-vitkovice.cz/atleticka-hala/.

50. VYSEKALOVÁ, J. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky".
Praha: Grada, 2011. Expert: Grada. ISBN 978-80-247-3528-3.

51. Zimák Klatovy. Atletický areál [online]. 2017 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://zimak.klatovynet.cz/zimak/fr.asp?tab=zimak&id=229&burl=&pt=DS.

52. Zimák Klatovy. Zimní stadion [online]. 2017 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:
http://zimak.klatovynet.cz/zimak/.

77

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ
Obrázek 1 – Klasifikace sportovních produktů podle Chelladuraie ............................... 16
Obrázek 2 – Maslowova pyramida potřeb ...................................................................... 23
Obrázek 3 – Návrhy tabulek s upozorněním .................................................................. 64
Obrázek 4 – Návrh sprch ................................................................................................ 65
Obrázek 5 – Návrh zázemí s občerstvením .................................................................... 66
Obrázek 6 – Návrh webových stránek ............................................................................ 67
Obrázek 7 – Návrh atletické haly ................................................................................... 68
Tabulka 1 – Finanční kalkulace navrhovaných úprav sportovišť ................................... 67
Graf 1 – Pohlaví respondentů ......................................................................................... 34
Graf 2 – Ročník............................................................................................................... 35
Graf 3 – Bydliště respondentů ........................................................................................ 35
Graf 4 – Sportovní aktivita ............................................................................................. 36
Graf 5 – Sportovní úroveň .............................................................................................. 37
Graf 6 – Preferované sportování ..................................................................................... 37
Graf 7 – Návštěvnost cyklostezek .................................................................................. 38
Graf 8 – Spokojenost s cyklostezkami ............................................................................ 39
Graf 9 – Návštěvnost plaveckého bazénu ....................................................................... 40
Graf 10 – Spokojenost s plaveckým bazénem ................................................................ 42
Graf 11 – Návštěvnost zimního stadionu ........................................................................ 43
Graf 12 – Spokojenost se zimním stadionem ................................................................. 45
Graf 13 – Návštěvnost atletického stadionu ................................................................... 46
Graf 14 – Spokojenost s atletickým stadionem .............................................................. 47
Graf 15 – Návštěvnost workoutového hřiště .................................................................. 48
Graf 16 – Spokojenost s workoutovým hřištěm ............................................................. 49
Graf 17 – Návštěvnost BMX areálu ............................................................................... 50
Graf 18 – Spokojenost s BMX areálem .......................................................................... 51
Graf 19 – Návštěvnost lanové stezky ............................................................................. 52
Graf 20 – Spokojenost s lanovou stezkou ....................................................................... 53
Graf 21 – Návštěvnost tenisových kurtů......................................................................... 54
Graf 22 – Spokojenost s tenisovými kurty...................................................................... 55
78

Graf 23 – Návštěvnost lezecké stěny .............................................................................. 55
Graf 24 – Spokojenost s lezeckou stěnou ....................................................................... 56
Graf 25 – Návštěvnost fotbalového hřiště ...................................................................... 57
Graf 26 – Spokojenost s fotbalovým hřištěm ................................................................. 58
Graf 27 – Návštěvnost tělocvičen ................................................................................... 59
Graf 28 – Spokojenost s tělocvičnami ............................................................................ 60
Graf 29 – Návštěvnost fitness center .............................................................................. 60
Graf 30 – Spokojenost s New Lady Fitness .................................................................... 62
Graf 31 – Průměrná spokojenost s fitness centry ........................................................... 63
Graf 32 – Absence sportoviště ........................................................................................ 71

79

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Dotazník
Příloha č. 2: Operacionalizace

80

Příloha č. 1: Dotazník
Ahoj,
prosím Tě o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se Tvého zájmu o sportovní aktivity v Klatovech. Tvé
odpovědi budou sloužit pro vypracování mé bakalářské práce na téma Výzkum spokojenosti žáků středních
škol s nabídkou a kvalitou sportovních možností v Klatovech na UK FTVS. Výsledky dotazníku jsou
anonymní.
Děkuji za Tvůj čas.
Lenka Kudrnková – studentka 3. ročníku Managementu TVS na UK FTVS
____________________________________________________________
1.

Jak často sportuješ?
• vůbec nesportuji
Proč? __________________________
• sportuji nepravidelně
• sportuji v rámci školy na TV
• 1-2x týdně
• 3-4x týdně
• 5x týdně a více

Pokud jsi uvedl/a „vůbec nesportuji“, odpověz pouze na otázky č. 6, 10, 11, 12, 13 na poslední stránce
dotazníku.
Pokud sportuješ, odpověz na všechny otázky.
2.

3.

4.

Na jaké úrovni sportuješ?
• rekreační
• výkonnostní (jsi člen sportovního klubu, účastníš se zájmové soutěžní činnosti)
• vrcholové (soutěžíš na národní či mezinárodní úrovni, reprezentuješ stát)
S kým nejčastěji sportuješ?
• sám / sama
• s kamarády
• s rodinou
• v rámci sportovního klubu

Jak často navštěvuješ klatovská sportoviště a jak jsi s uvedenými faktory sportovišť
spokojen/a?
VYPLŇ TABULKY NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRANÁCH.
vysvětlivky (platí pro následující tabulky):
U otázky „Jak často navštěvuješ?“, vyber možnost 1 – 5:
1 = vůbec
4 = 1-2x týdně
2 = nepravidelně
5 = alespoň 3x týdně
3 = několikrát do měsíce
U faktorů spokojenosti vyber z možností 1 – 5:
1 = zcela nespokojen
4 = spíše spokojen
2 = spíše nespokojen
5 = naprosto spokojen
3 = neutrální postoj

5.

6.

7.

8.
9.

Chybí Ti v Klatovech nějaké sportoviště?
• Ne
• Ano – Jaké? ________________
___________________________
Postrádáš u konkrétního sportoviště nějakou službu?
• Ne
• Ano – U kterého sportoviště a jakou službu?
___________________________________
___________________________________
Kde bydlíš?
• V Klatovech
• Mimo Klatovy
• V Klatovech na internátě
Jaké je Tvé pohlaví?
• Muž
• Žena
Jaký ročník navštěvuješ?
• 1. ročník
• 2. ročník
• 3. ročník
• 4. ročník

10. Kolik Ti je let?
_____

Příloha č. 2: Operacionalizace

