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Abstrakt 

 

Název:     Komparace marketingového mixu dvou konkurenčních jóga studií  

 

Cíle:     Cílem bakalářské práce je zhodnocení a porovnání marketingového     

   mixu dvou konkurenčních jóga studií. Na základě získaných dat je třeba    

   mezi sebou jednotlivá studia porovnat a poté rozhodnout, jaké studio je    

   výhodnější pro zákaznickou skupinu, kterou tvoří studentky a které by  

   podpořilo jejich loajalitu. 

 

Metody:     Výzkum využívá kvalitativních metod, konkrétně hloubkových       

                           rozhovorů s osmi nově příchozími zákaznicemi. Dále je v práci využita   

                           metoda komparace. U hloubkových rozhovorů je využita                                                     

         metoda polostrukturovaného rozhovoru. 

      

Výsledky:      Z výsledků výzkumu bylo vyvozeno, že respondentky jsou vcelku  

       spokojeny s nabízenými službami. Nelze jednoznačně stanovit, které      

         studio je výhodnější. Respondentky uvedly připomínky k oběma     

       studiím, které byly dále zpracovány a doporučeny k vylepšení. 

 

Klíčová slova: zákazník, marketing, sportovní služby, hloubkové interview, kvalita  

                           služeb 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:         The comparison of marketing mix of two yoga studios in the role  

                           of competitors.   

 

Objectives:      The aim of this work is to find out which yoga studio is advantageous          

      for students and which would boost their loyalty. The comparison is       

      made by analysis of marketing mix of these studios.  

 

Methods:        In our research we used a method of comparison and a qualitative    

      method of in-depth interview with eight respondents, who tried both    

      studios for the first time. There is used a method of semi-structured  

      interview. 

  

Results:       There was drawn that respondents are quite satisfied with services  

      of both studios from results of the research. There is no clear     

      conclusion, which studio is more advantageous. Nevertheless,     

      respondents said some remarks which should be rectified in order  

      to improve services of both studios. 

 

Keywords:       customer, marketing, sports services, in-depth interview, service quality 
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1  ÚVOD 

Zdravý životní styl a s ním spojený i pravidelný sport a zdravý pohyb se stále častěji dere 

do popředí potřeb vyspělé společnosti. V dnešní době, kdy se spousta lidí žene za 

úspěchem a penězi, chce zaopatřit sebe, popř. svou rodinu, se člověk jen pramálo stíhá 

zajímat o zdravý způsob života. Čas mu to mnohdy ani nedovoluje, neboť musí jeho 

většinu trávit v práci. Avšak být zdravý, fit a prožívat svůj život naplno v kombinaci 

s každodenními povinnostmi, by mělo být významným životním kritériem. Pomalu roste 

zájem téměř o všechny druhy sportu od silových až po vytrvalostní. Zdaleka ne všichni 

ale mají ty nejvyšší sportovní ambice. Lidstvo pomalu začíná chápat, že alespoň rekreační 

fyzická aktivita je pro tělo nezbytná. Její zanedbávání vede nejen ke vzniku nespočtu 

civilizačních chorob, ale i k celkové psychické nepohodě, jíž důsledkem je stres, 

nespavost a nervozita. 

Ideálním pomocníkem v boji s nedostatkem pohybu by mohla být jóga. Její celková 

filosofie nenabádá pouze k rutině opakujícím se cvikům a neorientuje se pouze na výkon 

či výsledek. Zaměření jógy je široké – vyzývá k úctě přírody a celkovému zvolnění 

životního stylu. Člověk není stroj a přílišné životní tempo ho může stát zdraví  

a jeho honba za úspěchy může tedy přijít vniveč. Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle 

se nachází zdravý duch.  

Jóga je celosvětový fenomén, který se i u nás v České republice těší velké popularitě. 

Důkazem budiž obrovský nárůst všelijakých druhů a odnoží jógy, které  

je možně navštívit v téměř každém fitcentru či studiu v rámci skupinových lekcí. V drtivé 

většině případů je kapacita sálů, kde se jóga cvičí naplněna a jistotu volného místa zaručí 

pouze včasná rezervace. A právě tato práce se zabývá porovnáním jedné lekce ve dvou 

různých provozovnách ve stejné lokalitě. V lokalitě, kde je bujný studentský život.  

Již existující vysokoškolské koleje nedaleko zkoumaných provozoven již brzy doplní 

právě probíhající stavba novodobých studentských kolejí u zastávky Nádraží Holešovice. 

Počet studentů a studentek se tak v této lokalitě ještě zvýší. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pro přiblížení tématu bakalářské práce je třeba si v této kapitole vymezit a představit 

několik pojmů, které se bakalářské práce týkají. Práce začíná představením samotných 

služeb,  od kterých se následně odvíjí jejich vlastnosti a poté sportovní služby. Následuje 

pojem marketing, marketing sportu a marketingový mix, pokračuje zákazník a vše 

uzavírá pojem jóga. 

2.1  Služby 

V důsledku růstu životní úrovně a s ní zvyšujícím se podílem volného času, zaujímají 

služby a jejich poskytování důležité postavení v životě lidí. Stále větší procento převážně 

mladší populace si například na nejrůznější opravy či úpravy ve svých domovech najímají 

profesionály, aby dále pak ušetřený čas investovali k vlastní seberealizaci či odpočinku. 

V zásadě by se služba dala definovat jako „jakýkoliv úkon nebo výkon, který jedna strana 

poskytuje druhé straně a který je ve své podstatě nehmatatelný a nezakládá žádná 

vlastnická práva. Její výroba může, ale nemusí být vázána na fyzický výrobek“ (Kotler, 

Keller, 2013, s. 394). Pakliže její výroba není vázána na fyzický výrobek, jedná  

se například o zážitek nebo vědomosti, jež po užití dané služby člověk nabyde.  

2.1.1  Vlastnosti služeb 

Autoři dále uvádí 4 vlastnosti služeb: 

 Nehmotnost 

Služby nemají fyzický charakter, a tudíž není možné je před nákupem vyzkoušet 

jakýmkoli smyslovým vjemem. Firmy by proto měly klást velký důraz na prostředí 

provozovny, ve které k poskytování služby dochází nebo v budoucnu dojde, neboť právě 

to velmi ovlivní celkový užitek jedince. 

Právě nehmotnost služeb je dle Vaštíkové (2014) příčinou, že „zákazník obtížně hodnotí 

konkurující si služby, a proto jako základ pro hodnocení kvality služby využívá zejména 

doporučení známých a rodiny“ (s. 17). Jinými slovy šíří povědomí word of mouth.  

 Nedělitelnost 

Služby jsou vytvářeny a spotřebovávány současně, zároveň jsou vázány na konkrétního 

poskytovatele té služby. Jak zákazník, z důvodu své přítomnosti při vytváření dané 
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služby, tak poskytovatel nakonec ovlivní, jak kvalitní je služba poskytnuta. Proto je zde 

důležitá vzájemná interakce a komunikace. (Kotler, Armstrong, 2004). 

 Proměnlivost 

Proměnlivost a s ní spojená rozmanitost služby je dána tou skutečností, že velmi záleží 

kdy, kde, jakým způsobem a hlavně kdo danou službu poskytuje (Kotler, Armstrong, 

2004). Chování účastníků při poskytování služby nelze předvídat, takže hovoříme o tzv. 

„variabilitě služeb“ (Janečková, 2000, s. 16). 

Jednu a tutéž službu může i v jedné provozovně poskytovat více zaměstnanců. Každý 

poskytovatel, v našem případě můžeme uvést konkrétně lektora jógy, zároveň klade důraz 

na rozdílné cvičební figury. Nehledě na rozdílné nálady či osobnosti lektorů, kdy jeden 

rád pracuje v příjemné až uvolněné atmosféře a klientům nechává volnost a druhý dbá  

na přesné dodržování jednotlivých poloh, ale zase je velmi komunikativní a ochotný. 

 Pomíjivost 

Službu nelze skladovat pro pozdější využití (Vaštíková, 2014). Pokud tedy zákaznice 

nepřijde na rezervovanou hodinu jógy, znamená to zničení a propadnutí služby v daný 

moment. Zároveň dochází k neúplnému využití kapacity daného lektora nebo studia.  

2.1.2  Sportovní služby 

Sportovní služby se stejně jako klasické služby, které byly představeny v minulé kapitole, 

dají charakterizovat jako nehmotné, neb je není možné ohmatat ani okusit předem.  Dle 

Smithe (2008) „sportovní organizace nebo sportovci provádí činnost,  

aby zákazníkům poskytli zážitek. Tito zákazníci tu konkrétní službu nevlastní (nemohou  

si ji přinést domů), nýbrž ji pouze prožijí po vymezený čas“ (s. 232). Není tedy možné  

si například fotbalový zápas či v našem případě jednu lekci jógy přivlastnit a odnést 

domů.  

Šíma (2014) dále ve své disertační práci rozdělil sportovní služby na dva následující 

hlavní směry. 

Dle charakteru služeb: 

• činnost sportovních zařízení poskytujících služby zákazníkům (např. fitness centra, 

sportovní provozovny, wellness, sauna apod.)  
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• sportovní zboží a poradenství (např. prodej sportovního vybavení, servis, sportovní 

výživa apod.) 

• korporátní služby (např. sponzoring, televizní práva, licence a jiné). 

Z pohledu zapojení zákazníka do sportovní akce:  

• služby s aktivní účastí zákazníka (např. sportovní soutěžení, návštěva sportovní 

provozovny apod.) 

 • služby s pasivní účastí zákazníka (např. návštěva sportovního týmu na stadionu, 

sledování sportovního přenosu v TV či na internetu a jiné). 

V tomto výzkumu se provoz jógového studia řadí do činností sportovních zařízení 

poskytujících služby zákazníkům. Zároveň se jedná o služby s aktivní účastí zákazníka. 

2.2  Marketing 

Marketing by se dal definovat, jako „společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby  

a směny výrobků či jiných hodnot“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 30). 

Jakubíková (2013) popisuje marketing jako „uvědomělé, na trh orientované vedení firmy 

a organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou i omegou podnikatelského procesu.  

Je rozhodující součástí tvorby a realizace firemní strategie, směřující k naplnění cílů“  

(s. 51). Tato definice se dá chápat jako skutečnost, že marketing  a jeho vhodné zvolení 

má značný podíl na konečných ziscích společností.  

S touto tezí přichází i Karlíček (2013), jenž tvrdí, že „uspokojování zákaznických potřeb 

musí být pro firmu ziskové, a proto je samotný marketing klíčová podnikatelská funkce, 

neméně významná, než jsou finance, personální management, logistika či výroba“ (s. 18). 

Jinými slovy by se marketing dal charakterizovat jako disciplína, která se snaží najít  

a vytvořit co nejlepší vztah mezi zákazníkem a produkty nebo službami. 

2.2.1  Marketing sportu 

V důsledku stále rostoucí obliby aktivního i pasivního sportování hraje sportovní 

marketing důležitou roli ve fungování jak profesionálních sportovních klubů,  

tak i poskytovatelů sportovních služeb.  
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Lze říci, že s první definicí sportovního marketingu přišli autoři Mulin, Hardy a Sutton 

(2007), kteří tvrdí, že „sportovní marketing zahrnuje všechny činnosti určeně 

k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů sportu prostřednictvím výměnného procesu“  

(s. 11).  

Trio autorů také poukazuje na dva směry, které sportovní marketing vyvinul. Jedná  

se o marketing sportovních produktů a služeb určených přímo zákazníkům, dále pak také  

o marketing spotřebních a průmyslových produktů nebo služeb prostřednictvím 

sportovních akcí.  

Je možno dodat ještě již zmíněnou sílící moc marketingu, jehož pozitivní a negativní vliv 

je shrnut v následující tabulce. 

Zdroj: Čáslavová (2009) 

Je nemožné si nevšimnout, jaký význam sportovní marketing na současný svět sportu  

a poskytování sportovních služeb má.  Lze soudit, že jeho vliv bude v budoucnu ještě 

sílit, a proto by mu měla být připisována velká důležitost.  

Tabulka 1 - Pozitiva a negativa marketingu tělesné výchovy a sport 
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2.3  Marketingový mix 

Pokud bylo uvedeno, že se marketing snaží najít ideální vztah mezi zákazníkem  

a službami nebo produkty, potom marketingový mix dále vyjadřuje, jakým způsobem 

může takový vztah vzniknout.   

Vaštíková (2014) říká, že „marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí 

marketingový manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky 

může marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí“ (s. 20). 

S čímž souvisí i fakt, že není jednotný postup nebo recept na sestrojení marketingového 

mixu, který by se hodil pro všechny společnosti. Je proto nutné zapojení velké dávky 

kreativity a tvořivosti. 

Jerome McCarthy (1995) představil základní marketingový mix „4P“, ke kterému byly 

později přidány tři položky typické pro služby a byl stvořen marketingový mix „7P“:  

1) produkt (product), 

2) cena (price), 

3) propagace (promotion), 

4) distribuce (place), 

5) lidé (people), 

6) proces (process), 

7) materiální prostředí (physical evidence).  

Každá z výše uvedených položek má větší či menší vliv na konečnou podobu dané služby, 

zároveň však všechny položky mají společný cíl, jímž je uspokojení potřeby zákazníka. 

Je proto nezbytné, aby výrobci či v případě tohoto výzkumu majitelé nejrůznějších 

sportovních center dokázali marketingový mix vhodně sestrojit a následně uplatnit. 

2.3.1  Produkt 

Produkt by se dal označit jako základ marketingu a zároveň jako jednotka směny  

se zákazníkem.  Samotným produktem tedy může být výrobek, zařízení, událost  

i služba. Pokud daná služba poskytuje zákazníkovi uspokojení, je pravděpodobné,  

že zákazník bude pokračovat v jejím kupování i nadále.  



 

 
15 

Na obrázku 1 níže můžeme vidět tři vrstvy produktu. Základní produkt či služba 

odpovídají na otázku, co si vlastně zákazník kupuje. V jádru je produkt stejný jako u 

konkurence, nicméně v dalších vrstvách se od ní produkt již odlišuje a utváří si tak vlastní  

a nezaměnitelnou tvář. 

 

Zdroj: (Kotler, Armstrong, 2004) 

Sportovní produkt bychom dle Shanka (2015) mohli definovat jako „zboží nebo službu, 

případně i jejich kombinace, které jsou koncipovány k poskytování užitku sportovním 

divákům, účastníkům a sponzorům“ (s. 262). 

Dá se říci, že ve sportu je mnoho produktů i služeb, které jsou mezi námi již delší dobu, 

ale zároveň je zde poměrně značné množství služeb i nových. Mezi ně se dají například 

řadit nejnovější odnože a typy sportovních  lekcí. Vývoj produktů a služeb je tedy 

nepřetržitý proud, který se přizpůsobuje přáním zákazníků (Torkildsen, 2011). 

V této bakalářské práci se za produkt, respektive službu považuje samotná lekce vinyása 

jógy a ostatní poskytované služby jako například rozsah nabízených lekcí apod. 

2.3.2  Cena 

Cena neboli to, kolik jsou lidé ochotni za daný produkt nebo službu zaplatit,  

je pro značnou část zákazníků jeden z nejdůležitějších elementů. Její vhodně zvolená výše 

Obrázek 1 - Tři dimenze produktu 
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je velmi důležitým aspektem, neboť právě cena přináší společnosti výnos. Autoři Kotler 

a Armstrong (2004) rozumí cenou „sumu peněz, kterou musí zákazník vynaložit,  

aby produkt nebo službu získal“ (s. 106). Její výše by tedy dle George Torkildsena (2011) 

měla brát v potaz následující kritéria: 

 Finanční a marketingové cíle společnosti. Je nutné znát svůj maximální profit  

a snažit se o jeho maximální využití. 

 Náklady, které jsou nezbytně nutné pro chod společnosti, to jsou náklady 

operativní a kapitálové.  

 Sílu poptávky a její elasticitu.  

 Konkurenci, ale ne pouze v rámci svého zaměření, ale v rámci celého segmentu. 

Cena je zároveň psychologickým elementem, který se snaží na zákazníka zapůsobit 

nejčastěji formou slev či v případě sportovních zařízení zvýhodněnými časovými 

platbami – permanentkami (Čáslavová, 2009). Je tedy možné říci, že cena je velmi 

flexibilní nástroj marketingového mixu, a to právě díky nejrůznějším slevám, díky kterým 

ji lze snadno měnit.  

2.3.3  Propagace 

Propagace by se dala označit za komunikaci mezi prodejcem a jeho potenciálním 

zákazníkem. Existuje mnoho faktorů, které právě potenciální poptávku ovlivňují. 

Můžeme mezi ně řadit i předsudky, kterými je řada z nás často konfrontována. Jedná  

se například o tvrzení typu „divadla jsou pouze pro vzdělané lidi“ nebo „sportovní služby 

jsou pouze pro mladé lidi s dobrou kondicí.“ Právě v takovýchto případech přichází  

na řadu propagace, aby taková tvrzení upravila a případně i motivovala ty, jež by měli  

o případné využití služeb zájem.  

Propagace se skládá z následujících klíčových komponentů (Torkildsen, 2011): 

 Osobní prodej – přímá prezentace jednomu nebo více budoucím zákazníkům  

za účelem prodeje služby. 

 Prostředky na podporu prodeje – finanční či jiná zvýhodnění, která by podpořila 

zákazníkův zájem o nabízené služby. 

 Publicita nebo PR – rozšiřování povědomí o dané instituci prostřednictvím 

tištěných či elektronických medií. 
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 Reklama – placená a neosobní forma propagace služeb, které daná instituce 

nabízí. Vyskytující se na poutavých plakátech v okolí rušných míst, dále pak  

na letácích či v brožurách, tiskovinách, sociálních sítích nebo na oficiálních 

stránkách instituce. 

Lze říci, že propagace má i určitou přesvědčovací funkci, neboť do jisté míry přesvědčuje 

nové potenciální zákazníky ke koupi dané služby a snaží se u nich vybudovat preferenci 

před konkurencí. Propagace zároveň i připomíná stávajícím či minulým zákazníkům 

stálou existenci služby (Vaštíková, 2014). 

2.3.4   Distribuce 

Produkty nebo služby musí být snadno přístupné pro lidi, pro něž vůbec vznikly. Místo, 

případně distribuce je fakticky poslední kontakt výrobce se zákazníkem. U služeb, které 

mají nehmotný charakter, je nevýhoda, že si ji zákazníci  nemohou před zakoupením 

fyzicky osahat či ochutnat, o čemž více píši v kapitole 2.2.1 Vlastnosti služeb. Zákazník 

si službu musí vyzkoušet tak, že se dostaví do zařízení, kde se daná služba nabízí 

(Čáslavová, 2009). Využívá se tak přímých distribučních cest. 

U sportovních služeb tedy záleží na dostupnosti poskytujícího zařízení více, než u jiných 

sportovních produktů. Řada sportovních produktů se již dá pořídit online, a tudíž k jejich 

obstarání a následnému převzetí nepotřebujeme vynaložit takové úsilí, jako je ho třeba  

u sportovních služeb, kdy se musíme nějakým způsobem do zařízení dopravit.  

2.3.5  Lidé  

U sportovních služeb je personál, potažmo lidé, kteří se pohybují v prostorech zařízení, 

velmi důležitou složkou marketingového mixu. Již první osobní kontakt zákazníka  

se zaměstnanci sportovního zařízení (recepční, trenéři a lektoři) je nevyhnutelný a úspěch 

služby je dlouhodobě závislý právě na tomto vztahu, neboť bývají v častém styku.  

To, jaký mají již zmínění zaměstnanci přístup  ke svým zákazníkům, dále úroveň jejich 

dovedností a znalostí, se velmi promítne v následné loajalitě zákazníků (Torkildsen, 

2011). 

Zařízení, která poskytují sportovní služby, se tak musí soustředit nejen na to, co jejich 

návštěvníky motivuje k účasti na dané sportovní lekci, ale také to, co je demotivuje. 

Otrávený a nepříjemný jedinec jistě negativně ovlivní výslednou kvalitu služby a zároveň 

tak pokazí její celkový dojem. Správný zaměstnanec sportovní provozovny by tak měl 
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„umět citlivě reagovat na  požadavky zákazníků a mít tudíž dobré komunikační 

schopnosti“ (Vaštíková, 2014, s. 152). 

2.3.6  Proces 

Proces poměrně dost souvisí se zaměstnanci daného zařízení. Ačkoli publikace od George 

Torkildsena (2011) uvádí u této položky aspekty, jako jsou dostupnost zařízení, případně 

i možnosti parkování. Je vhodnější se přiklonit  k myšlenkám Čáslavové (2009), která 

proces chápe jako něco, co ovlivňuje dobu a způsob obsluhy zákazníka. Dalšími složkami 

procesu je doba čekání a forma obsluhy zákazníka. 

„Proces poskytování služeb vnímá zákazník často jako neoddělitelnou součást samotné 

služby“ (Vaštíková, 2014, s. 180). Proto kvalitní řízení již zmíněných procesů velmi 

zvyšuje hodnotu nabízených služeb.  

2.3.7  Materiální prostředí 

Jak již bylo zmíněno, služba jako taková je nehmotná. Můžeme se o to více zaměřit  

na provozovnu, ve které je daná služba poskytována. Dobrý pocit zákazníka v provozovně 

je jistě důležitý faktor. Je to právě atmosféra provozovny, jež může posílit obraz 

poskytované služby. Mezi další složky, které slouží k její prezentaci, je možné  

dle Vaštíkové (2014) řadit:  

Periferní materiální prostředí  

Sem by šlo řadit určité drobné upomínkové předměty, které si zákazník může odnést 

domů. V případě sportovních služeb a jejich poskytování ve sportovních provozovnách 

by se jako příklad dala uvést přehledně zpracovaná brožura s nabízenými lekcemi, kde je 

i jejich stručný popis a zaměření. Nebo také například psací potřeby s logem dané 

provozovny, které jsou volně k dispozici zákazníkům atd. Díky těmto drobným výtvorům 

se posiluje sounáležitost mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Zároveň se tak 

odlišuje od konkurence. 

Základní materiální prostředí  

Na rozdíl od periferního materiálního prostředí není zákazník schopen základní materiální 

prostředí vlastnit. S těmito prvky přichází zákazník ihned do kontaktu a jedná se tak  

o jednoznačně viditelné znaky, kam například patří: 
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 rozvržení prostoru provozovny – velikost a proporce jednotlivých 

místností, poloha recepce a sociálních zařízení apod.; 

 zařízení interiéru – moderní, funkční a stylové vybavení odrážející 

celkovou image dané provozovny apod.; 

 osvětlení – intenzita a barva osvětlení, avšak vždy musí splňovat 

bezpečnostní předpisy; 

 barvy – emocionální účinky barev, vhodná kombinace apod.; 

 značení – přehledné a jednoznačné, styl písma apod.; 

 vůně – příjemná, nedráždivá; 

 zvuk – úměrná hlasitost a vhodnost; 

Velmi důležitým aspektem je pak čistota, jejíž udržování by mělo být na té nejvyšší 

úrovni. 

2.4  Zákazník 

Heslem „náš zákazník, náš pán“ se jistě řídí drtivá většina úspěšných společností, neboť 

právě spokojený zákazník je pro ně tou nejlepší reklamou.  

V literatuře se můžeme setkat i s názvem spotřebitel, což je však bráno v obecnějším 

pojetí. Vysekalová (2011) ve své publikaci uvádí základní rozdíl mezi těmito dvěma 

pojmy, že „pojem spotřebitel zahrnuje vše, co spotřebováváme, tedy i to, co sami 

nenakupujeme. Spotřebitelem je tedy i dítě, pro které maminka – zákaznice nakupuje 

dětskou výživu. Samotný zákazník je zjednodušeně ten, kdo zboží objednává, nakupuje  

a platí“ (s. 35).  

Vaštíková (2014) chápe pojem zákazník jako „širokou škálu osob s různými 

společenskými či unikátními potřebami, chováním a očekáváním“ (s. 153). Dále je třeba 

dle jejího tvrzení zákazník nebo jinými slovy konzument služby hlavním motivem poslání 

a vize firmy, protože: 

 zákazník je hlavním důvodem existence firmy; 

 firma je závislá na zákazníkovi (ne naopak); 

 najít zákazníka trvá měsíce, ztratit ho v řádech sekund. 

Jelikož se tato bakalářská práce zabývá poskytováním služeb, je třeba si uvědomit 

skutečnost, že „charakter vztahů mezi zákazníky a poskytovatelem služeb je jiný  

než vztahy mezi zákazníky a výrobci zboží“ (Janečková, 2000, s. 28). Jak již bylo 
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nastíněno v předchozí kapitole. Zákazník se často při poskytování služeb stává jejím 

spolustvořitelem. Tento fakt má za následek vznik hlubších vztahů mezi zákazníkem  

a poskytovatelem dané služby, což se odráží v jejím  opakovaném užívání. 

Absolutní prioritou všech společností, které poskytují služby, by mělo být, aby  

se zákazníci kvůli jejich službám vraceli. Což je blíže nastíněno v následující podkapitole. 

2.4.1  Loajalita zákazníků  

V definici pojmu loajální zákazník, lze souhlasit s tvrzením Burešové (2018), že „loajální 

zákazník vykazuje znaky nákupního chování definovaného jako nenáhodný nákup, který 

je zaznamenán v delším časovém úseku. Loajalita také znamená, že je zákazník do určité 

míry imunní proti konkurenčním nabídkám  a neodchází  ke konkurenci  z důvodu  

dočasné  slevy  nebo  jiné  krátkodobé  pobídky“ (s. 56).  

Jak už bylo uvedeno, loajální zákazníci jsou alfou a omegou každé společnosti. Mimo  

již zmíněné menší citlivosti na změnu ceny a snahy konkurence se dá říci, že věrní 

zákazníci nakupují více výrobků a služeb u dané společnosti. Dále je pravdou, že péče  

o stálé zákazníky je pro firmu levnější. Firmy nemusí tolik investovat do propagace, věrní 

zákazníci si své oblíbené služby a produkty najdou.  

V neposlední řadě lze uvést, že loajální zákazníci budou šířit pozitivní zkušenosti s danou 

službou a tím tak přilákají další zákazníky (Burešová, 2018). 

Je proto jasné, že firmy se snaží získávat co největší množství loajálních zákazníků.  

Dle  Zamazalové (2009) lze vytvářet věrnost dvěma způsoby: 

1) diferenciací; 

2) odměnami.  

 Diferenciací se rozumí odlišení vlastních produktů a služeb od ostatních konkurentů. 

„Firma se přitom diferencuje poskytováním vyšší přidané hodnoty cílové skupině 

zákazníků“ (Zamazalová, 2009, s. 223). Velmi často tak může jít ve sportovním prostředí 

o odlišení cenové, případně i o změnu exteriéru a interiéru provozovny.  

Podporou věrnosti odměnami se rozumí poskytování nejrůznějších bonusů, dárků či slev 

při opakovaném zakoupení služby nebo produktu. Takovýto druh motivace je velmi 

oblíben zvláště u poskytovatelů sportovních služeb, což ostatně potvrzují obě zkoumaná 

studia, neboť používají slevy na další lekce v případě pravidelných návštěv.  
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2.4.2  CRM 

Právě v souvislosti s udržením a jednáním se stávajícími zákazníky se uplatňuje pojem 

zvaný řízení vztahu se zákazníky, přejatý z anglického Customer Relationship 

Management. Je mu dávána stále větší a větší důležitost, neboť „rostoucí konkurence  

ve většině odvětví je nucena ke stálému zdokonalování a inovování jak výrobků, tak služeb 

směřujících k zákazníkovi“ (Kozák, 2011, s. 10). Úspěšné jsou pak pouze ty společnosti, 

které dokáží těmi inovacemi vytvořit přidanou hodnotu nejefektivněji. 

V tomto případě nezáleží na velikosti firmy, ale pouze na schopnosti přizpůsobení takové 

hodnoty zákazníkům, kteří za ni budou ochotni zaplatit (Lehtinen, 2007). 

Sportovní provozovny tedy mohou díky databázi členů, kteří pravidelně využívají 

rezervační systém, případně i vlastní předplacené karty a pravidelně dobíjí kredit, 

provozovat takzvané věrnostní programy. Jejich součástí mohou být již zmíněné odměny 

a slevy nebo také neformální setkání, díky kterým se prohloubí vztah zákazníků s lektory 

či majiteli studií.  

2.4.3  Customizace 

Pojem customizace by se dal popsat jako „vytváření (popř. uzpůsobování) výrobku  

či služby přímo na míru svým zákazníkům“ (www.marke.cz, 2015). Lidé, kteří mají 

tendenci se nějakým způsobem odlišit od ostatních, jistě takových služeb v hojnosti 

užívají. Samozřejmostí je, že si za takto nadstandardní služby připlatí vysoké částky, 

neboť tím pokryjí zvýšené náklady, které firmy na tohoto zákazníka mají. 

Při hledání příkladu, kde lze customizaci v omezeném měřítku využít pro širokou 

veřejnost, je možno zmínit automobilový průmysl. Díky online katalogům si každý 

zákazník může nakonfigurovat vůz dle vlastních přání.  

Customizaci lze však najít i ve sportovním prostředí. Má-li potenciální zákazník pocit, že 

např. skupinové lekce nejsou pro něj to pravé, v řadě sportovních provozoven si lze mimo 

skupinové lekce pronajmout prostory a využít tak služeb lektora, který lekci uzpůsobí 

danému klientovi přímo na tělo. 

2.4.4  Generace Z jako zákazník 

Všechny respondentky výzkumu lze považovat za generaci Z. Stoupenci generace Z  

se narodili po roce 1995 a typické pro tyto mladé lidi je dostupnost technologií. Rádi 
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a často nakupují online, ať už se jedná o potraviny, případně oblečení atd. Jako zákazníci 

jsou velmi nároční, neboť chtějí, aby zboží bylo dostupné kdykoli a kdekoli bude potřeba.  

Své sociální vazby a vztahy udržují zejména díky sociálním sítím, které jsou  

pro ně důležité pro vyjádření vlastních názorů a postojů. Při rozhodování ve výběru 

produktů a služeb jsou pro ně důležité názory komunity na sociálních sítích a komunikace 

„word of mouth“ (Vysekalová, 2011). 

Prioritou značné části příslušníků této generace je ekologie a životní prostředí. 

Znečišťování životního prostředí a plýtvání je pro ně aktuální téma. Zajímají se o původ 

produktů a velmi často podporují lokální výrobce, zároveň si také neváhají připlatit  

za eco-friendly produkty. Pokud je možnost si vybrat firmu, která používá recyklované 

materiály a vybavení, neváhají tak učinit. 

Faktem také zůstává, že příslušníci této generace mají jistě větší možnosti,  

co se sportovního vyžití týká. Ačkoli jsou stále v žebříčcích oblíbenosti klasické sporty 

jako fotbal nebo lední hokej, stále větší procento mladých lidí zajímají a derou se do jejich 

popředí méně známé sporty jako například surfing, bojové sporty či pozemní hokej. 

(www. nielsensports.com, 2019) 

2.5  Konkurence 

Se zvyšujícím se zájmem o sport roste i počet nejrůznějších fitness center, studií  

a ostatních sportovních provozoven. Jako přímá úměra roste i konkurence mezi 

jednotlivými poskytovateli těchto sportovních služeb, kteří se snaží  nejrůznějšími 

způsoby získat konkurenční výhodu a odlišit se tak od svých konkurentů. Pokud chce být 

taková firma na trhu úspěšná, musí tak uspokojovat přání a potřeby zákazníků lépe,  

než firma konkurenční (Kotler, Armstrong, 2004). 

2.5.1  Členění konkurence 

Dle Jakubíkové (2013) lze rozlišit čtyři základní typy konkurence: 

1. Konkurence značek 

Jedná se o společnosti, které poskytují stejné výrobky nebo služby stejným zákazníkům. 

Velmi často se jedná  o produkty a služby podobné cenové kategorie jako má konkurence. 

Dá se říci, že letenské studio a holešovické studio jsou konkurencí značek.  
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2. Konkurence odvětvová 

Na této úrovni firma považuje za konkurenci takové výrobce, kteří poskytují stejné třídy 

produktů. Jednotlivé produkty se mezi sebou také nahrazují, jsou to substituty. Pokud  

by se toto tvrzení vzalo v návaznosti na tuto práci, tak konkurencí pro studia jógy  

jsou všechna ostatní studia. 

Odvětví je dáno počtem prodejců na trhu, stupněm diferenciace produktu, neboť na trhu 

lze nabízet na oko stejné produkty, avšak technologie, která byla použita při jejich výrobě 

je na odlišné úrovni. Dále pak bariérami vstupu a výstupu z odvětví, náklady nebo  

i stupněm globalizace.  

3. Konkurence formy 

Za konkurenty se považují takové firmy, které nabízejí naprosto identickou službu nebo 

produkt. Jako příklad lze uvést přepravní služby. 

4. Konkurence rodu 

Firma za své konkurenty považuje všechny ostatní společnosti, které soutěží  

o zákazníkovy peníze. V tomto případě lze proto říci, že pro studia jógy jsou konkurenty 

i ostatní fitness centra, plavecké bazény nebo wellness centra. 

2.6  Jóga  

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a v překladu znamená „sjednotit či spojit“. Její vznik 

nelze datovat úplně přesně, nicméně první zmínky o józe se datují do let 3000 před naším 

letopočtem na území dnešní Indie. Zdejší mudrcové při svých meditacích zkoumali 

přírodu, vesmír a síly zde působící, čímž získali vhled do jeho základních souvislostí 

v návaznosti na existenci člověka. A ačkoli se již tehdy jednalo o fyzické cvičení  

a zocelování, hlavním zaměřením bylo spojení duševního, tělesného, sociálního  

a duchovního zdraví (Mahéšvaránanda, 2006). 

V současnosti je jóga brána jako sportovní aktivita k udržování dobré tělesné kondice, 

relaxaci a protažení ztuhlého těla. Je zároveň velmi dobrým pomocníkem pro úlevu  

a léčení drobných nemocí a tělesných poruch (dýchací obtíže, bolesti zad a šíje)  

bez polykání syntetických medikamentů (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

Zároveň existuje velké množství nejrůznějších odnoží a zaměření jógy, jako například 

oční jóga, která slibuje procvičení očního svalstva a zlepšení látkové výměny v okolí očí. 
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To, že je oblíbenost jógy na vysoké úrovni, dokládá výzkum společnosti SportCentral 

z roku 2014. 

(Zdroj: SportCentral, 2014) 

Z grafu 1 je patrné, že jógu jako nejoblíbenější sport vůbec uvedlo 8,7 % žen z počtu 4443 

respondentů ve věku od 12 do 65 let. Dá se očekávat, že v dnešních dnech by číslo bylo 

jistě ještě vyšší jak u žen, tak nepochybně i u mužů.   

2.6.1  Vinyása jóga  

Lekce jógy, které se respondentky zúčastnily, je jednou z mnoha odnoží jógy. Je možné 

si ji zacvičit téměř v každém jógovém studiu, případně v rámci skupinových lekcí  

ve fitness centrech.  

Charakterizuje ji plynulá návaznost dechu na jednotlivé ásany – jógové cvičební polohy. 

V polohách bývá časté pozastavení a důkladné prodýchání (www.jogadnes.cz, 2018). 

Lze tvrdit, že pravidelné cvičení vinyása jógy zlepšuje flexibilitu těla a kloubní 

pohyblivost, slaďuje chod těla a mysli, napomáhá peristaltice střev a působí kladně  

na celý imunitní a kardiovaskulární systém (www.yogacentrum.cz, 2019). 

 

 

 

Graf 1 – Nejoblíbenější sport 
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3  CÍLE A ÚKOLY 

3.1  Cíl 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení a porovnání marketingového mixu dvou 

konkurenčních jóga studií, které se nacházejí v těsné blízkosti na Praze 7. 

3.2  Úkoly 

Pro dosažení hlavního cíle bakalářské práce byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

 představení souvisejících pojmů z dostupné odborné literatury, 

 charakteristika zkoumaných jóga studií, 

 sestavení struktury rozhovorů a pozorování, 

 uskutečnění pozorování, 

 uskutečnění rozhovorů s účastníky výzkumu s důrazem na marketingový mix,  

 uskutečnění rozhovorů s majiteli studií, 

 analýza získaných dat, 

 komparace zjištěných výsledků, 

 sestavení rámcových návrhů na zlepšení marketingového mixu a s ním související 

loajality zákazníků. 
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4  METODIKA PRÁCE 

Po zapsání tématu do SIS byla zaslána žádost o schválení projektu a používaných metod 

k etické komisi. Etická komise se vyjádřila, že pokud budou pracoviště, kde výzkum 

probíhá anonymizována, je možné žádost stornovat. V celé práci tedy není uveden název 

jednotlivých studií.   

4.1  Popis sledovaného souboru 

Respondenty v této bakalářské práci jsou studentky vysokých škol ve věkové kategorii 

od 19 – 26 let. Vybírány byly z důvodu místa bydliště nebo místa pracoviště v krátké 

vzdálenosti od zkoumaných studií. Další podmínka výběru byla, aby žádná 

z respondentek nevyužila v minulosti služeb zkoumaných studiích. Nově příchozí 

zákaznice dokáží lépe zhodnotit a zároveň i porovnat zkoumanou skutečnost. 

4.2  Zdroje dat 

V bakalářské práci je užíváno dvou druhů dat, konkrétně tedy dat primárních  

a sekundárních. 

Primární data 

Jedná se o data, která neexistovala před tímto výzkumem. Tato data byla sesbírána 

prostřednictvím rozhovorů s respondentkami a majitelkami studií. Jejich výhodou  

je, že jsou „aktuální a originální. Zejména při řešení marketingových problémů, které  

se mohou v čase rychle vyvíjet (jako například chování a názory zákazníků), mají 

primární data velkou výhodu díky své relevantnosti k tématu“ (Tahal a kolektiv, 2017,  

s. 30). 

Sekundární data 

Sekundární data jsou v práci využita hlavně z externích zdrojů, zejména z webových 

stránek studií. Využita byla také data sesbíraná v rámci seminární práce z roku 2017,  

kde byla metodou pozorování komparována tři konkurenční jóga studia.  

4.3  Použité metody 

V bakalářské práci jsou používány kvalitativní metody výzkumu, jichž cílem je dle Kozla 

a spol. (2011) „hledání motivů, příčin, postojů apod. prostřednictvím práce s jednotlivci 
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nebo malými skupinami. Realizuje se nejčastěji prostřednictvím skupinových diskusí  

a hloubkových rozhovorů“ (s. 165).  

Konkrétně se jedná o metodu již zmíněných osobních rozhovorů a metodu pozorování. 

Dále se získaná data komparují.  

4.3.1  Pozorování 

Nedílnou součástí výzkumu je metoda pozorování, kdy je předem stanoveno, čeho  

si výzkumník bude všímat. Samozřejmostí je odehrávání výzkumu v reálném prostředí 

(Tahal a kolektiv, 2017). Konkrétně byla pozornost během návštěvy zaměřena  

na nabízený marketingový mix.  

Výsledky pozorování jsou zahrnuty v kapitole 5 Analýza současného stavu provozoven, 

kde je využito i metody popisné analýzy a dále je na základě vlastního pozorování 

sestaveno v kapitole 6.1 Výsledky vlastního pozorování tabulka s hodnocením dílčích 

složek marketingového mixu. Maximální počet bodů, které může jednotlivá kategorie 

marketingového mixu získat, činí 10 bodů. Celkem tak lze dosáhnout 70 bodů. 

4.3.2  Hloubkové rozhovory 

Bakalářská práce obsahuje osm osobních polostrukturovaných rozhovorů s účastnicemi 

výzkumu. Tato metoda se dle Hendla (2005) vyznačuje „definovaným účelem, určitou 

osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (s. 164). 

Jinými slovy popisuje Kozel a spol. (2011) strukturovaný rozhovor, kdy „má tazatel  

k dispozici seznam otázek, které musí zaznít (zpravidla vede část rozhovoru  

ve stanoveném pořadí). Znění otázek, příp. další dotazy volně doplňuje, např. podle 

znalostí respondenta“ (s. 191). 

Předností této metody je, že dotazovaný například nemusí zcela porozumět otázce, a proto 

mu ji výzkumník může zopakovat, případně se pokusit vysvětlit. Teoreticky může nastat 

situace, kdy dotyčný danou situaci vidí v jiných souvislostech a výzkumníka  

poté napadne i jiná asociace. 

4.3.3 Komparace 

Komparaci lze jinými slovy vymezit též jako srovnání, a to dvou a více jevů  

či ukazatelů. Díky ní lze pak mezi zkoumanými znaky stanovit shody a rozdíly. Linhart 

a Vodáková (2017) dále uvádějí, jak u metody komparace postupovat. Nejdříve je třeba 
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stanovit předmět srovnání, což jsou v práci dvě jógová studia. Potom je důležité vymezit 

srovnávané znaky či vlastnosti, za což se v této práci považují již jednotlivé složky 

marketingového mixu. U nich jsou kritéria hodnocení následovná: 

 kategorie produkt – navštívená lekce, rozsah lekcí a nabídka dalších služeb; 

 kategorie cena – cena za lekci, studentské slevy a jiná zvýhodnění; 

 kategorie distribuce – dostupnost studií, otevírací doba; 

 kategorie propagace – webové stránky, sociální sítě, tištěná propagace; 

 kategorie lidé – recepční, lektoři; 

 kategorie proces – rezervační systém, rychlost a doba obsluhy; 

 kategorie materiální prostředí – exteriér studií, rozložení a dispozice interiéru, 

prostředí a vybavení, pomůcky. 

V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost i způsobu vyhodnocení získaných 

informací. Ten má v práci formu deskripce, ale také i doporučení. 

4.4  Sběr dat 

Pro tento výzkum byla zvolena a také vyzkoušena lekce Vinyása jógy ve studiích  

na  Letné a v Holešovicích. Po absolvovaných lekcích byly sestaveny otázky 

do polostrukturovaného rozhovoru. Před započetím provádění hloubkových rozhovorů  

se studentkami byla ještě uskutečněna e-mailová komunikace s majitelkami zkoumaných 

studií. Z jejich odpovědí bylo například zjištěno, že ani jedno studio nezná svoji skladbu 

zákazníků. 

Všechny účastnice výzkumu byly zároveň v předstihu zkontaktovány prostřednictvím 

Facebooku a seznámeny podrobněji s výzkumem. Respondentky  

se zúčastnily jedné lekce v každé provozovně v rozmezí od půlky ledna 2020 do půlky 

února 2020. Po absolvování obou lekcí byl s jednotlivými respondentkami proveden 

hloubkový rozhovor, který byl zaznamenáván na diktafon v mobilním telefonu. Přepis 

každého z rozhovorů je pak uveden v kapitole 6.2 Výsledky z rozhovorů s participanty. 

4.5  Analýza dat 

Analýza získaných dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami probíhala 

formou otevřeného kódování, kdy „tuto formu výzkumník používá prvním průchodem 

daty a přitom lokalizuje témata v textu a přiřazuje jim označení“ (Hendl, 2005, s. 247). 
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Jednotlivá témata jsou v textu seřazena do sedmi kategorií, které obsahuje marketingový 

mix 7P. Těchto sedm kategorií poté mezi sebou bylo komparováno a následně bylo  

i sestaveno doporučení pro vylepšení nabízených služeb. 

4.6  Operacionalizace 

Před započetím tvorby dotazníku k polostrukturovanému rozhovoru byla provedena 

operacionalizace, která ukázala komparované znaky, jež byly dále rozpracovány a tvořily 

tak základ koncepce dotazníku. Podoba operacionalizace je uvedena v příloze č. 2. 
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5  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROVOZOVEN 

V této kapitole je představena výchozí situaci obou studií. Jsou zde implementovány 

odpovědi z e-mailové komunikace s majitelkami a poznatky z vlastního pozorování.  

Po úvodním představení jednotlivého studia je následně rozpracován a analyzován  

jeho  marketingový mix. 

5. 1  Holešovické studio 

Myšlenku zřídit své vlastní studio jógy dostala majitelka již při své návštěvě Kanady 

v roce 2000.  Tam tehdy absolvovala první lekci jógy a následně se rozhodla v této oblasti 

dále rozvíjet a vzdělávat. Sama se od roku 2005 stala lektorkou, což stále praktikuje  

i v současnosti. V následujícím roce otevřela své první studio v pražských Ďáblicích,  

kam jako jedna z prvních v republice přivedla novinku – HOT jógu. Její hlavní předností 

je komplexní prohřátí organismu z důvodu cvičení v místnosti vytopené  

na cca 38 – 42 °C.  

Z důvodu přiblížení se více centru Prahy a zlepšení dostupnosti studia vzniklo v roce 

2011 druhé studio v Holešovicích. Studio se skládá ze dvou cvičebních sálů, kdy jeden  

je přizpůsoben již zmíněné HOT józe a v druhém je možné praktikovat ostatní lekce. 

Služby studia necílí na žádnou konkrétní skupinu zákazníků, hlavním poselstvím a cílem 

je, aby ze studia odcházeli zákazníci spokojeni. 

Produkt  

Studio nabízí poměrně široké spektrum lekcí. Jak již bylo poznamenáno – skládá  

se ze dvou oddělených sálů, z toho důvodu je tedy možné praktikovat dvě lekce zároveň. 

Každý sál má kapacitu 15 míst. Návštěvnost lekcí se odvíjí od denní doby, lze však říci, 

že kapacita lekcí bývá naplněna spíše výjimečně. Mimo skupinových lekcí je možné  

si zamluvit i lekci individuální, která je určena pro jednotlivce či malé skupinky 

(maximálně 5 osob). Výhodou je uzpůsobení lekce vlastním potřebám a přáním, a to buď 

v prostorech studia, nebo i dokonce v pohodlí vlastního domova. Studio poskytuje i lekce 

jógy ve firmách, což bývá častým benefitem, jenž zaměstnavatelé poskytují. 

V tabulce 2 si můžeme prohlédnout současný rozvrh skupinových lekcí.  
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(Zdroj: vlastní zpracování dle yogacentrum.cz) 

Nad rámec uvedených lekcí jsou ve volný čas pořádány i nejrůznější workshopy  

a semináře s domácími či zahraničními lektory. Studio poskytuje i lektorské kurzy 

zaměřené na různé druhy jógy.  

Od roku 2015 je v provozu kamenný obchůdek s vlastním e-shopem, jenž nabízí 

ekologicky udržitelné výrobky z korku. Mezi další poskytované služby patří provoz 

vlastního internetového obchodu, který nabízí mimo příslušenství ke cvičení jógy 

(podložky, oblečení atd.) i nejrůznější dekorace, potraviny či CD a DVD s relaxační  

a meditační hudbou.  

V témže roce vznikla i vlastní cestovní kancelář, díky které se pořádají zpravidla  

dva zájezdy ročně. Do zahraničí se nejčastěji jezdívá na Srí Lanku nebo do Indie. 

Z domácích pobytů jsou to zájezdy do Jizerských hor či do Broumova. Tyto zájezdy 

bývají zpravidla minimálně z 90 % své kapacity obsazeny. 

 

Tabulka 2 – Rozvrh lekcí holešovického studia 
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Cena  

V tabulce 3 níže se lze podívat na jednorázový ceník v současnosti poskytovaných lekcí 

v holešovickém studiu. 

Tabulka 3 – Ceník holešovického studia 

Typ lekce Dopoledne Poledne Odpoledne 

Hatha jóga  -  160 Kč 250 Kč 

HOT jóga 320 Kč  -  320 Kč 

Gravid jóga  -   -  250 Kč 

Zdravá záda  -   -  250 Kč 

Jóga pro ženy  -   -  250 Kč 

Relaxační jóga  -   -  250 Kč 

Vinyasa flow  -   -  250 Kč 

Jóga pro maminky s miminky 190 Kč  -   -  

Jóga pro děti 5-9 let  -   -  99 Kč 

Junior jóga  -  -   99 Kč 

Jemná jóga  -   -  250 Kč 

Jin Jang jóga  -   -  250 Kč 

Hormonální jóga  -   -  250 Kč 

Jóga pro seniory 160 Kč 160 Kč  -  

(Zdroj: vlastní zpracování dle yogacentrum.cz) 

Z tabulky 3 je patrné, že se ve studiu cenově rozlišují tři denní úseky. Výjimku tvoří pouze 

lekce HOT jógy, Junior jógy, Jógy pro děti od 5 – 9 let a Jógy pro seniory, u kterých  

je cena stejná v jakoukoli denní dobu. Ostatní lekce se drží pravidla, jež říká, že lekce 

dopoledne stojí 190 Kč, v poledne 160 Kč a v odpoledních a večerních hodinách 250 Kč. 

Místa, která jsou v tabulce 3 vyplněna pomlčkou, říkají, že v uvedený čas nejsou dané 

lekce ve studiu poskytovány.  

Pravidelní návštěvníci provozovny mohou využít předplaceného kreditu, který má šest 

úrovní a každá z nich poskytuje určitý bonus slevy na lekci. Při vložení 400 Kč činí sleva 

8 % na jednotlivou lekci, u 800 Kč činí 10 %, u 1200 Kč to je 12 %, u 1800 Kč to dělá 

15 %, u 2500 to je 20 % a nakonec při vkladu 5000 Kč činí sleva 30 % na jednotlivou 

lekci. S nákupem kreditu zákazník automaticky obdrží členskou kartu s vratnou zálohou 

100 Kč. Každý vlastník této karty pak ještě dostane slevu 7 % na nákup jakéhokoli zboží 

z internetového obchůdku.  

Cena za individuální lekci ve studiu činí 950 Kč, ve firmách či v domácnosti to dělá  

1590 Kč. Pravdou je, že ve studiu lze uplatnit studentská sleva při předložení platného 
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studentského průkazu. Tato sleva činí 50 % z ceny lekce, avšak uplatnit ji lze pouze  

na lekcích, které začínají od 20:00.  

Platit v provozovně lze hotově, kartou nebo prostřednictvím benefitů Sodexo, Edenred, 

Benefity, Benefit Plus, Cafeteria Systems, Benefitka a Le Cheque Déjeuner.  

Distribuce  

Studio se nachází v zrekonstruovaném areálu bývalého pivovaru, který je volně přístupný 

během celé otevírací doby studia. Jen pár kroků od zastávky tramvaje U Průhonu nebo 

Ortenovo náměstí. V blízkosti je také zastávka metra Nádraží Holešovice a Vltavská.  

Návštěvníci jedoucí autem mohou využít parkoviště v areálu, kde hodina parkovného 

stojí 30 Kč.  

Otevírací doba studia není jednotná během celého týdne, odvíjí se podle začátku a konce 

lekcí dle rozvrhu. V případě zakoupení produktů z internetového obchodu je možné 

využít doručovatelských služeb pošty nebo si produkt vyzvednout v provozovně. 

Propagace 

Studio nepoužívá žádnou formu tištěné propagace. K jeho propagaci slouží výhradně 

internetové stránky a sociální sítě. Zajímavostí je možnost využití virtuální prohlídky 

studia na oficiálních stránkách provozovny, kde je také většina užitečných informací jako 

například popis jednotlivých lekcí nebo rozvrh hodin. Stránky je možné přepnout  

do anglického jazyka. Na stránkách je také možné navštívit blog s poutavými články 

ohledně cvičení. K dispozici je zde také poradna, kde je majitelka studia ochotna 

zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se cvičení jógy a jiných příbuzných témat. 

Studio má svůj účet na Youtube, kde je však poslední video staré již více než dva roky. 

Kromě úvodního videa, které je staré osm let, je obsahem videí zejména představování 

jednotlivých pomůcek z internetového obchodu. Výjimku tvoří video, které slouží jako 

návod na přihlášení se na lekci pomocí rezervačního portálu. 

Stránka na Facebooku čítá více než devět tisíc sledujících. Jednotlivé posty jsou vcelku 

pravidelné. Jedná se zejména o informace, jaké lekce se tento den uskuteční, případně 

 i informace o volných pozicích nebo tipy na zajímavé události. Díky této stránce mohou 

návštěvníci veřejně vyjádřit svůj názor či zkušenost se službami. 

Obsah na sociální síti Instagram je v mnoha ohledech podobný tomu na Facebooku, 

nicméně je zde výrazně menší počet sledujících, konkrétně něco málo přes 600. Výhodou 



 

 
34 

Instagramu je užívání tzv. stories, krátkých maximálně desetivteřinových příběhů, které 

informují o aktualitách. 

Lidé  

V současné době vede ve studiu lekce dvacet lektorů. Nicméně dalších šest 

 je v databázi, jen momentálně žádnou lekci nevedou. Každý lektor musí disponovat 

certifikátem, nejlépe od Yogaalliance či MŠMT. Mimo to nemusí prokazovat žádné jiné 

vzdělání. Lektoři pracují zpravidla jako OSVČ s živností, jejich výběr probíhá formou 

pohovoru s majitelkou. Stejným způsobem probíhá i výběr recepčních.  

V rozvrhu je vždy napsané jméno daného lektorka, a tudíž  návštěvník již předem ví,  

kdo jeho lekci povede. Lektoři mají na webových stránkách v sekci „Náš tým“  

svoji podobiznu a také krátký rozhovor, kde je možné se dočíst dosaženého vzdělání 

v oblasti jógy a také na co daný lektor klade při svých lekcí důraz.   

Proces     

Způsob obsluhy závisí, zda zákazník použil rezervační systém a rezervoval tak lekci 

dopředu. Návštěvník si může přes rezervační portál zamluvit jedno nebo dvě místa  

na lekci, objednávku je po rezervaci možné zaplatit hotově nebo kartou na pobočce, 

kartou online, bankovním převodem či benefitem. V každém případě přijde zákazníkovi 

bezprostředně po rezervaci potvrzení o objednávce na e-mail. V případě platby  

na pobočce se lekce zaplatí před absolvováním na recepci. Samozřejmě, že pokud  

se v jeden moment nakupí více lidí, je rychlost obsluhy jednotlivého zákazníka pomalejší, 

ale vše je v rámci mezí. Doba obsluhy pak závisí na volbě lekce, návštěvník má 

k dispozici volbu 90 minutové, 60 minutové nebo 45 minutové lekce.   

Materiální prostředí  

Studio se skládá ze dvou cvičebních sálů. Hned po vstupu do provozovny se zákazník 

octne u malé recepce, naproti které je možno vidět několik produktů z obchůdku.  

Po vyřízení platby nebo ověření rezervace je k dispozici prostor pro přezouvání. Do šatny 

a jednotlivých sálů se tak pokračuje naboso. Šatna s pánským a dámským sociálním 

zařízením se nachází mezi oběma sály. Je nutno podotknout, že všechny místnosti jsou 

opravdu malé, a tak pokud se v šatně sejdou návštěvníci nadcházející a uplynulé lekce,  

je tam poněkud těsno.   
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Zařízení provozovny je v moderním a přírodním duchu, v interiéru vládnou světlé 

přírodní materiály v čele s dřevem. K dispozici je možné si zapůjčit celou řadu pomůcek, 

mezi něž patří podložky, bolstery, cihličky, pásky, deky atd. Zdi mají v sálech neutrální 

bílou barvu. Sál pro HOT jógu má více oranžový nádech, a to hlavně kvůli oranžovému 

tlumiči světel. Díky tomu je v sálu příjemnější, teple zabarvené světlo. V druhém sálu  

se za zády lektorky táhne po stěně zelená tapety připomínající trávu a stébla rostlin,  

což evokuje přírodu. O ozvučení během lekcí se starají nástěnné reproduktory. Celková 

atmosféra provozovny je tak velmi příjemná a útulná.    

Zvenčí je do provozovny vidět pouze na recepci, a to díky vysokým proskleným dveřím, 

které tak provozovně dodávají punc luxusu. Skvěle se tak hodí do okolní nově 

zrekonstruované zástavby bývalého holešovického pivovaru. 

5.2 Letenské studio 

Jedna z majitelek studia v dřívějších letech založila projekt Office yoga, díky němuž 

s týmem lektorů cvičila jógu pouze po kancelářích, projekt mimo jiné funguje dodnes. 

Zde poté se  svojí kamarádkou a také lektorkou Bárou dostaly nápad na zřízení vlastního 

jógového studia, kam by například spokojení klienti z Office yogy mohli docházet. 

A tak v roce 2016 otevřely své první vlastní studio na pražské Letné. Jehož hlavním 

poselstvím je přiblížit jógová a další zdravá cvičení člověku, žijícímu běžný městský 

život. Ve studiu necílí na žádnou skupinu zákazníků, ke každému se snaží přistupovat 

s osobním přístupem a největší odměnou je úsměv návštěvníků, kteří právě z lekce 

odchází.  

V současné chvíli jsou kapacity některých lekcí naplněny, a proto na konci roku 2019 

otevřely druhé studio na Vinohradech. Do budoucna však plánují rozšíření již stávajícího 

studia na Letné.  

Produkt  

Studio nabízí opravdu široký rozsah lekcí. Kapacita skupinových lekcí je 15 cvičenců, 

jejich návštěvnost závisí na denní hodině, lekce hlavně ve večerních hodinách bývají 

zcela naplněny. V případě workshopů či jiných akcí, kdy návštěvníci převážně stojí,  

je kapacita sálu až 30 osob. I zde si lze mimo skupinových lekcí zamluvit také lekce 

individuální, kam lze dorazit s kamarádkou nebo partnerem. Mimo klasických 

skupinových lekcí nabízí studio také již zmíněné workshopy a kurzy, což je cyklus 
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uzavřených a na sebe navazujících lekcí. Zajímavostí je poskytování dárkových 

voucherů, které tak mohou posloužit jako hezký dárek pro milovníky jógy.  

Níže se lze podívat na týdenní rozvrh skupinových lekcí. 

Tabulka 4 – Rozvrh lekcí letenského studia 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

6:45-7:45 
Vinyása 

6:45-7:45 
Hatha jóga 

7:00-8:00 
Hatha jóga 

6:50-7:50 
Hatha flow 

7:00-8:00 
Tantra 

vinyasa   

8:00-9:00 
Flow jóga 

8:05-9:05 
Vinyása 

8:15-9:15 
Flow jóga 

8:00-9:00 
Hatha jóga 

8:15-9:15 
Yogalates   

   
9:15-10:15 
Flow jóga  

9:00-10:00 
Vinyása  

 

10:30-11:30 
Kurz 

jógové  

terapie 

  

10:30-11:30 
Kurz 

poporodní 

jógy 

  

     

12:00-13:00 
Lunch jóga 

12:00-13:00 
Lunch jóga  

12:00-13:00 
Lunch jóga 

12:00-13:00 
Vinyása   

       

       

       

16:45-17:45 
Jóga pro  

začátečníky 

  

16:30-17:30 
Zdravá 

záda 
16:30-17:30 
Jin Jóga   

17:00-18:00 
Vinyása 

17:00-18:00 
Kurz jóga 

na pohodu 
17:45-18:45 
Vinyása 

17:45-18:45 
Zdravá záda   

18:00-19:00 
Vinyása 

18:15-19:15 
Yogalates 

18:20-19:20 
Vinyása 

18:00-19:00 
Jin Jóga  

19:15-20:15 
Jin Jóga 

19:25-20:25 
Hatha jóga 

19:30-20:30 
Kurz jóga 

pro 

začátečníky 

19:00-20:00 
Jóga pro 

začátečníky   

19:00-20:00 
Vinyása 

20:30-21:30 
Yoga Burn 

20:40-21:40 
Flow jóga 

20:40-21:40 
Zdravá záda 

20:10-21:10 
Sleep well 

yoga    

    

(Zdroj: vlastní zpracování dle jogaletna.cz) 

O volných víkendových hodinách jsou často pořádány nejrůznější několikahodinové 

workshopy. Zároveň si ve volných hodinách lze studio i pronajmout. 

V prostorech studia si lze také zakoupit oblečení na cvičení jógy a také drobnou bižuterii 

v podobě náramků a kamínků. 
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Cena 

V tabulce 5 níže je možné vidět ceny jednotlivých lekcí a zároveň i studentské  

a seniorské zvýhodnění. 

Tabulka 5  – Ceník letenského studia 

  Lekce 60 minut Lekce 90 minut 

S rezervací 190 kreditů 220 kreditů 

Bez rezervace 210 kreditů 240 kreditů 

Student/senior 170 kreditů 200 kreditů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle jogaletna.cz) 

Pro upřesnění a lepší pochopení je třeba říci, že jeden kredit = jedna koruna. Uvedených 

slev mohou zájemci však využít pouze při platbě na místě. Nelze ji tak využít 

prostřednictvím rezervačního portálu.  

Studio dále nabízí cenová zvýhodnění při pravidelných měsíčních návštěvách. Pokud 

návštěvník dorazí do studia více než 3×, připíše se mu na účet 10 kreditů, pokud více  

než 5×, pak se připíše 20 kreditů, pokud více než 7×, tak získá 35 kreditů, dále pokud  

se do studia dostaví více než 9×, tak obdrží 50 kreditů a pokud více než 11×, tak získá 

100 kreditů. Studio neakceptuje platební karty, proto veškeré platby musí probíhat 

v hotovosti. 

Distribuce 

Studio se nachází pár kroků od tramvajové zastávky Kamenická a Letenské náměstí. 

V blízkosti studia je také zastávka metra Vltavská a Hradčanská, dostupnost je  

tak městskou hromadnou dopravou velmi dobrá. Návštěvníci, kteří se do studia chystají 

dopravit autem a disponují rezidenční parkovací kartou, mohou zaparkovat v modrých 

zónách před studiem. Ti, kteří parkovací kartu nemají, mohou zaparkovat v oranžových 

zónách, které se nachází několik set metrů od studia, případně lze využít i veřejné 

parkoviště u Technického muzea. 

Ani letenské studio nemá jednotnou otevírací dobu. Otevírací doba tak záleží na začátku 

a konci jednotlivých lekcí dle rozvrhu. 
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Propagace 

K propagaci studio využívá jak elektronické propagace, tak i tištěné. Nicméně tištěná 

propagace ve formě letáků a plakátů je k dispozici pouze v prostorech studia. 

Z elektronické propagace využívá studio placených reklam na Facebooku a také  

na Google mapách. Jinak probíhá propagace studia zejména prostřednictvím webových 

stránek a sociálních sítí. Webové stránky mají moderní nádech a lze je také přepnout  

do anglického jazyka. V rozvrhu lekcí je možné vidět, zda je daná lekce vedena pouze 

v češtině či je také v angličtině. Dále také webové stránky obsahují sekci, ve které  

se odpovídají na nejčastější dotazy. V sekci „o nás“ se mohou zájemci dočíst o historii 

studia a rovněž si mohou prohlédnout interiér studia na fotografiích.  

Facebookové stránky studia přidávají poměrně pravidelné posty ohledně aktualit  

a novinek. Zároveň vytvářejí události na chystající se workshopy a kurzy. Zájemce  

se tak u události dočte aktuální informace a navíc vidí i ostatní zájemce, kteří mají zájem  

se dané akce zúčastnit. Aktivní je studio také v sekci videí, kam přidává tipy na cvičení. 

Komunita na Facebooku čítá něco přes 2500 členů.  

Na Instagramu je obsah podobný tomu, který se vyskytuje na Facebooku, lze však říci, 

že Instagram používá mladá generace rozhodně více. Na Instagramu má letenské studio 

něco málo přes 3600 sledujících. 

Zajímavostí je provozování podcastů, které se jmenují „Jóga z gauče“. V jednotlivých 

dílech majitelky zpovídají lektorky či jiné odborníky ze světa jógy. Obě majitelky mají 

na poslech příjemný hlas, a tudíž je poslouchaní nejen poučné, ale i velmi příjemné. 

Lidé 

Studio disponuje počtem 22 lektorů a dvou recepčních. Každý lektor musí disponovat 

certifikátem od MŠMT a dále pak již sdílet stejnou filosofii jako majitelky studia, které 

lektory přijímají. Lektoři pracují jako OSVČ s živností. 

Na webových stránkách si lze v sekci „lektoři“ prohlédnout podobizny lektorů a také 

vyučované lekce. Součástí je také krátký medailonek, který jednotlivé lektory představí. 
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Proces  

I zde závisí, zda návštěvník využil služeb rezervačního portálu či jde na lekci takříkajíc 

naslepo. V případě využití rezervačního portálu je možná pouze platba předem, a tak lze 

při návštěvě pouze nahlásit na recepci jméno a pokračovat dále do šaten a do sálu. 

V případě platby na místě je třeba počítat s drobným zdržením, které se pochopitelně 

vyskytuje také v odpoledních hodinách, kdy je ve studiu nejvíce lidí. Doba obsluhy  

pak závisí na zvolené lekci, které trvají 60 nebo 90 minut. 

Materiální prostředí    

Studio se nachází v klasické zástavbě v jednom z činžovních domů. Že se v domě studio 

nachází, je patrné pouze z loga u vchodových dveří a dále pak na zvonku. Při vstupu  

do prostor provozovny se návštěvník octne ihned u malé recepce a dále se po prostorech 

studia pohybuje bez bot. Šatny jsou malinké a mimo skříněk a zrcadel disponují také 

sprchou, WC se nachází mimo prostory šatny.  

Celkově je interiér provozovny vzdušný a světlý, z materiálů převažuje dřevo. Samotný 

cvičební sál disponuje čtyřmi okny do ulice. Dominantu sálu tvoří krásně klenutý strop 

z dřevěných latěk. Na funkčnosti sálu přidává i odkládací prostor, který se nachází  

pod okny. Malba je v sále čistě bílá, výjimku však tvoří stěna s okny, kde se po celé šířce 

rozprostírá obklad z červených cihel. Prostory celého studia tak působí velmi moderně. 

V prostorech chodby a recepce, kde je dlažba, na útulnosti a pohodlnosti přidávají menší 

koberečky, díky kterým nestudí chůze na boso po chladné zemi. 

Z kvalitního vybavení je možné využít jógamatky, deky, bolstery, bločky, strapy, 

nafukovací míčky, pilates kruhy, posilovací gumy a relaxační pytlíčky na oči. Při každé 

návštěvě je možné také vypít si čaj či vodu z předem připravených skleniček.  

Osvětlení je tlumené a přispívá tak k dobré atmosféře a příjemnému pocitu ve studiu. 

V průběhu lekcí je k dispozici přehrávač hudby.  
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6  VÝSLEDKY A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

6. 1  Výsledky z vlastního pozorování 

V tabulce 6 je možné vidět vlastní hodnocení obou studií, které je velmi vyrovnané. 

Tabulka 6 – Výsledky vlastního pozorování 

  Letenské studio Holešovické studio 

Produkt 9 9 

Cena 8 7 

Distribuce 10 10 

Propagace 9 8 

Lidé 9 9 

Proces 8 10 

Materiální prostředí 9 8 

Celkem 62 61 

(Zpracování: vlastní) 

Produkt   

Obě studia nabízí do jisté míry obdobné služby. Letenské studio má však pestřejší výběr 

lekcí a nejrůznějších workshopů oproti druhému studiu. Holešovické studio zase vede 

v podobě poskytování jógových zájezdů po České republice nebo do zahraničí. Samotná 

lekce byla však v obou studiích rozdílně pojata. V letenském studiu byla lekce více 

dynamická a posilovací a v holešovickém studiu zase více volnější a odpočinková.  

Cena 

Obě studia nabízí studentskou slevu, avšak za rozdílných podmínek. Celkově však musím 

říci, že je mi sympatičtější užívání jednotné ceny a slevy během celého dne, než mít cenu 

za jednotlivé lekce rozfázovanou podle denní doby a studentskou slevu uplatnit pouze ve 

večerních hodinách.  

Distribuce 

Dostupnost studií je výborná díky docházkové vzdálenosti od MHD. Více v centru  

se nachází letenské studio, takže tam je dostupnost o maličko lepší, avšak holešovické 

studio má výhodu parkoviště v areálu, a tudíž je pro motoristy jednoznačně výhodnější. 

 

 



 

 
41 

Propagace 

Studia používají téměř identické komunikační platformy v podobě Facebooku, 

Instagramu a webových stránek. Holešovické studio má navíc k dispozici i vlastní 

Youtube kanál. Přesto však hodnotím lépe propagaci letenského studia, která je více 

osobitější a aktuální.  

Lidé  

Personál obou studií pracuje na vysoké úrovni. Obě recepční jsou dle mého názoru 

nápomocné a ochotné. Rozdíl pak přichází v podobě lektorů, což je však dle mého názoru 

dáno již zmíněným rozdílným pojetím lekcí a jógy jako takové. Během lekcí však oba 

lektoři působili dostatečně kvalifikovaně a edukovaně. 

Proces  

Studia shodně používají rezervační systém k rezervaci lekcí. Více propracovanějším  

a lepším dojmem však působí portál holešovického studia, který nabízí možnosti plateb 

také až před lekcí na pobočce. Výhodou pro něj mluví i možnost rezervace více než jedné 

osoby na danou lekci. Rychlost obsluhy je dostatečná a doba čekání závisí na množství 

lidí, kteří se během jednoho okamžiku nahrnou do studia.  

Materiální prostředí 

Exteriér studií je velmi rozdílný a velmi koresponduje s místem, kde se provozovny 

nachází. Mnohem důležitější je dle mého názoru interiér daných studií,  

kde na návštěvníky dýchne ta pravá jógová atmosféra. Zvolené barvy, vybavení, 

dekorace, to vše na zákazníky působí silným dojmem. Vše z toho na mě lépe působilo 

v letenském studiu. 

6.2  Výsledky z rozhovorů s participanty 

V této kapitole dochází k přepisu rozhovorů se všemi účastnicemi daného výzkumu. 

6.2.1  Odpovědi respondentky Michaely 

Věk: 23 let. 

Vzdálenost od studií ze školy: Letná 20 minut, Holešovice 30 minut. 

Datum návštěvy: Letná 13. 2. 2020 a Holešovice 3. 2. 2020. 
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Respondentka Michaela měla již před prováděným výzkumem zkušenosti s cvičením 

jógy, jelikož ji aktivně cvičí od prvního ročníku vysoké školy. Co se samotné lekce týče, 

vidí v jejím poskytování mezi oběma studii značný rozdíl. Lekce Vinyasy v letenském 

studiu jí přišla velmi rychlá a dynamická, naproti tomu lekce v holešovickém studiu byla 

o poznání klidnější a uvolněnější. Ocenila, že i přes svou značnou zkušenost v oblasti 

jógy se v letenském studiu naučila nové a pro ni dosud neznámé cvičební polohy. 

Celkový rozsah nabízených služeb v obou studiích považuje víceméně za dostatečný, 

ačkoli by do obou přidala ještě jiné druhy jógy. Cenu za nabízené služby spatřuje  

za vcelku adekvátní při poměru cena × výkon, více však v letenském studiu. Cenová 

sazba ve studiu v Holešovicích je dle jejího názoru poměrně přestřelená, a to hlavně 

v odpoledních hodinách. Do jisté míry však vysokou cenu kompenzuje poskytovaná 

studentská sleva, která je o poznání vyšší než v letenském studiu. Dopravní dostupnost 

obou studií lze považovat za dobrou. Webové stránky obou studií má za vcelku zdařilé,  

i když hlavně k oficiálním stránkám letenského studia má drobné připomínky. Sociální 

sítě obou studií hodnotí jako zdařilé, ačkoli lépe na ni působí propagace letenského studia 

z důvodu většího přibližování lektorek formou rozhovorů a fotek, což se může zdát více 

otevřenější a přátelské. Respondentka si také všimla plakátů a jiné tištěné propagace 

v prostorech letenského studia. Relativně značný rozdíl vidí v zaměstnancích obou studií, 

zejména u lektorů navštívených lekcí. Lektor v letenském studiu vypadal jako absolutní 

profík, který dokonale zvládal jednotlivé cvičební pozice. Oproti tomu lektorka 

holešovického studia na respondentku působila lehce rozpačitě až nezkušeně. Samotný 

proces návštěvy a přihlášení na lekce v obou studiích proběhl hladce a bez problémů. 

Vyzdvihla by přihlašovací portál holešovického studia, který umožňuje rezervaci dvou 

míst na jedno jméno, což je pohodlné. Exteriér studia se jí líbí mnohem více 

v Holešovicích, naproti tomu interiér se zalíbil na Letné. Důvodem je dle respondentky 

příjemná atmosféra a celková aura, která na ni dýchla již při příchodu do prostor studia. 

Kladně hodnotí užití hudebního doprovodu během cvičení. Pomůcky ke cvičení užila 

v hojné míře hlavně v letenském studiu, naproti tomu v holešovickém studiu jí mimo 

cvičebních podložek nebylo nabídnuto vůbec nic. Důležité je však říci, že by byla ochotna 

vyzkoušet další lekce v obou studiích a využít tak znova jejich služby.  
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6.2.2  Odpovědi respondentky Terezy Š. 

Věk: 23 let. 

Vzdálenost od studií ze zaměstnání: Letná 10 minut, Holešovice  20 minut. 

Datum návštěvy: Letná 3. 2. 2020 a Holešovice 10. 2. 2020. 

I respondentka Tereza měla již před návštěvou obou lekcí zkušenosti s jógou. Vcelku 

pravidelně dříve navštěvovala studia v Podolí a také na Kačerově. Obě lekce navštívené 

ve zkoumaných studiích jí přijdou jinak zaměřené. Lekce v letenském studiu byla více 

dynamická a fyzicky náročnější, tudíž zaměřená více na posílení než na mentální 

uklidnění. Oproti tomu lekce v holešovickém studiu byla klidná a člověk u ní mohl 

skutečně vypnout a nepřemýšlet. Rozsah lekcí v obou studiích považuje za dostatečný, 

ačkoli i Tereza by ráda uvítala jiné typy, než jaké jsou nabízeny. Z doplňkových služeb 

holešovického studia oceňuje zájezdy s CK a také obchůdek, kde je možné čerpat slevu. 

Na Letné by vyzdvihla dobré pokrytí lekcí v průběhu celého dne. Cenu považuje Tereza 

za celkem adekvátní, avšak cena odpolední lekce v Holešovicích je na ni docela vysoká, 

pokud se přihlédne na fakt, že dané studio neakceptuje Multisport kartu. Letenské studio 

Multisport kartu akceptuje, avšak za podmínek, ke kterým má respondentka značné 

připomínky. Jako majitelka této karty tudíž nevyužila možností uplatnit studentskou 

slevu. Dostupnost obou studií je dle jejího názoru od tramvajové zastávky dobrá, připouští 

však, že dostupnější je pro ni letenské studio. Jakožto člověk, který preferuje cvičení spíše 

v odpoledních hodinách, oceňuje poměrně dlouhou otevírací dobu obou studií. Webové 

stránky obou provozoven dle jejího mínění plní svůj účel, jsou přehledné, ale zároveň  

to dle respondentky není žádná grafická paráda. Připouští však, že hlavní je dobrá 

orientace a také to, že na stránkách našla vše, co potřebovala. Propagaci studií  

na sociálních sítích považuje za jednodušší s klasickými posty. Přiznává také, že tomuto 

druhu propagace nepřikládá velkou váhu a rozhodně nehraje roli v jejím rozhodování  

o navštívení či nenavštívení daného studia. Respondentka si také všimla tištěné propagace 

v prostorech studia na Letné. Velmi podobně hodnotí zaměstnance obou studií, slečny  

na recepci na ni působily mile a veškerý kontakt s nimi proběhl bez problémů. Znalosti  

a dovednosti obou lektorů jí přišly dostačující, velmi oceňuje nazývání jednotlivých poloh 

odbornými názvy. Také se jí líbila ochota lektorů opravovat cvičence v jednotlivých 

polohách a rovněž i vymýšlení jiných cviků pro cvičence, kteří mají nějaký zdravotní 

problém. Na obě lekce se Tereza přihlásila předem skrz rezervační systém. Samotný 
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proces obsluhy byl pomalejší v holešovickém studiu, protože si respondentka zvolila 

platbu až na místě. Zároveň také začala lekce v Holešovicích o pár minut později, 

nicméně bylo to kvůli opozdilcům. Lektorka pak také ztracený čas přidala na konci lekce. 

Tereze se velmi líbil areál, ve kterém je situované holešovické studio. Na druhou stranu 

letenské studio se jí zvenčí moc nelíbilo, a to hlavně z důvodu, že se do studia vchází jako 

do klasického bytu v činžovním domě a ne z ulice. V interiéru obou provozoven oceňuje 

hezky řešené barevné kombinace, které odráží podstatu samotných studií. Plusově 

hodnotí možnost dát si skleničku s vodou či šálek čaje v letenském studiu. Za nešťastné 

považuje dispozici holešovického studia, kdy se prochází jedním sálem do šatny. V šatně, 

která jí připadá nouzově řešená, postrádá lavičku na odložení věcí. Zároveň byl také 

Tereze nepříjemný zápach, který se studiem linul po skončení lekce HOT jógy ve 

vedlejším sálu, což přičítá absenci oken v obou sálech i šatně. Jako příjemnou hodnotí 

respondentka zvolenou hudbu na lekci v holešovickém studiu, naproti tomu hudbu na 

Letné ani nezaregistrovala. V obou provozovnách se nachází dostatečné množství 

pomůcek, které jsou všem účastníkům lekce k dispozici. V obou studiích by byla ochotna 

navštívit další lekce, avšak na Letné pouze ty, jež berou Multisport kartu. 

6.2.3  Odpovědi respondentky Simony 

Věk: 23 let. 

Vzdálenost od studií z práce je 10 minut. 

Datum návštěvy: Letná 27. 1. 2020 a Holešovice 23. 1. 2020. 

První pořádné zkušenosti s jógou zakusila respondentka Simona na vysoké škole,  

kde absolvovala semestrový předmět s názvem „Jóga“. Nebyla to tedy žádná odnož nebo 

typ jógy. Letenskou lekci by popsala jako dynamickou, pořád se něco dělo a jednotlivé 

asany šly velmi rychle po sobě, naproti tomu holešovickou lekci charakterizuje jako 

volnější s důrazem na prodýchání a zároveň se vše víckrát opakovalo. Přestože  

pro ni byla lekce v letenském studiu náročnější, přiznává, že se po ní druhý den cítila více 

zrelaxovaná a odpočinutá, což přičítá povedenému uvolnění na konci hodiny. Rozsah 

služeb jí přijde dostačující v obou studiích, zároveň na ni však obě studia působí 

rozdílnou filozofií. Zastává názor, že letenské studio je více pro pokročilejší jogíny. 

Oproti tomu holešovické studio je takové běžné, hlavně pro lidi, kteří si chtějí pouze  

bez nějakého hlubšího smyslu zacvičit. Cenu za nabízené služby nicméně považuje 

z hlediska jejich kvality za adekvátní. Připouští však, že nabízené lekce by byla ochotna 
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využívat maximálně dvakrát týdně. Studentskou slevu nevyužila, ale oceňuje možnost 

slevy na jednotlivé lekce při pravidelných návštěvách provozoven. Dostupnost  

obou studií je podle Simony dobrá, maličko horší je dostupnost holešovického studia 

z důvodu větší vzdálenosti od tramvajové zastávky. K otevírací době nemá respondentka 

žádné výtky. Nesetkala se s žádnou formou reklamy ani tištěné propagace. Webové 

stránky považuje za dostačující a stejně tak i propagaci na sociálních sítích.  Recepční 

jsou podle Simony milé a neměla s nimi jediný problém. Lektoři jí přišli sympatičtí,  

avšak každý měl rozdílný přístup. Lektor na Letné působil jako člověk, který jógou úplně 

žije, k čemuž přispívalo i pojmenovávání jednotlivých poloh jógovými názvy a také  

i opakovaní pokynů anglicky, jelikož se na lekci nacházely také dvě cizinky. Lektorka 

v Holešovicích mluvila více polopaticky a celkově více v klidu. Ocenila, že se oba lektoři 

zeptali, kdo je na lekci poprvé a také na případné zdravotní obtíže. Na obě lekce  

se respondentka přihlásila přes internet a obě také předem zaplatila. Jelikož  

se na rezervované lekce dostavila na poslední chvíli, byla její obsluha u recepce velmi 

rychlá a bezproblémová. Přiznává také, že se na lekci v Holešovicích opozdila, a proto  

se kvůli ní začalo maličko později. Lektorka však tento chybějící čas nahradila 

prodloužením lekce. Simoně se velmi líbil zevnějšek holešovického studia, který působil 

velmi moderně, na rozdíl od letenského studia, kdy její první dojem byl nic moc. Obě 

studia jsou velmi malá, nicméně letenské studio považuje za stísněnější a na její vkus  

i dost tmavé. Více se jí líbil prostor a sál v Holešovicích, který byl světlejší a měl hezkou 

tapetu přírody, což více otevíralo celkový prostor. Oceňuje příznačnou hudbu, která hrála 

během lekcí. Cvičebních pomůcek je dle Simony v obou provozovnách dostatek. Velmi 

se jí také líbilo užití vonného olejíčku na ruce na konci holešovické lekce. Přiznává,  

že by navštívila lekce v obou studiích, avšak radši by navštívila holešovické studio a jeho 

relaxační jógu.  

6.2.4  Odpovědi respondentky Báry 

Věk: 22 let. 

Vzdálenost od studií z domova je přibližně deset minut. 

Datum návštěvy: Letná 13. 2. 2020 a Holešovice 10. 2. 2020 

Jógu respondentka Bára prvně zakusila v rámci zimní přípravy, kdy spolu s týmem 

házenkářek absolvovala lekce s týmem najatou trenérkou. Zkušenosti tedy před 

návštěvou dvou zkoumaných lekcí měla. Lekce v Holešovicích byla poměrně volná  
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a plynulá, ale také posilovací. Některé figury jí přišly malinko obtížněji proveditelné,  

ale přiznává, že to je hlavně z důvodu její menší flexibility. Lekci na Letné považuje  

za dost fyzicky náročnou, ale v celkovém hledisku se od sebe podle Báry jednotlivé lekce 

moc nelišily. Rozsah služeb považuje za dostatečný, ačkoli jsou ještě jiné druhy jógy, 

které by do rozvrhu přidala. Ceny jsou dle jejího názoru adekvátní a při využití služeb 

maximálně 1× do týdne i dostupné. Studentskou slevu neuplatnila v žádném studiu, 

nicméně velmi oceňuje vysokou slevu pro studenty v holešovickém studiu. Do obou 

provozoven se respondentka dopravila tramvají, díky níž je dostupnost naprosto ideální. 

Jakožto spíše noční tvor je pro Báru otevírací doba studií dobrá, ale nebránila  

by se i otevření do pozdějších hodin. Respondentka se nesetkala s žádnou formou placené 

reklamy na internetu ani s tištěnou propagací. Webové stránky jsou dle jejího názoru 

obstojné, důležité věci v nich dokázala najít. Holešovické stránky považuje za více 

propracované a velmi se jí zalíbila neobvyklá virtuální prohlídka studia. Na druhou stranu 

připouští, že informací se na stránkách nachází velké množství, proto místy ztrácí svoji 

přehlednost. To webové stránky letenského studia jsou decentnější a jednodušší  

na ovládání. Nelíbí se jí však drobné překlepy a pravopisné chyby. Prezentace studií  

na sociálních sítích je dostatečná, příspěvky jsou pravidelné. Personál obou studií  

na ni působil mile a usměvavě, ochotný kdykoli pomoci. Lektoři na obou lekcích  

se zeptali, zda je někdo na lekci poprvé či na zdravotní problémy. Jednotlivé cviky pak 

pro indisponované cvičence přizpůsobili, což považuje za férové. Obě lekce respondentka 

zarezervovala prostřednictvím rezervačního systému, který má dle jejího názoru lepší 

holešovické studio, a to z důvodu možnosti rezervace lekce pro dvě osoby a platby  

za lekci na pobočce. Celkový proces její návštěvy byl však bezproblémový a rychlý, 

malou nepříjemnost spatřuje v podobě nutnosti zvonit na recepci studia, aby bylo možné 

se dostat do domu, ve kterém se studio nachází. Okolí holešovické provozovny považuje 

za moc hezké a moderní, oproti tomu dojem z letenského studia je smíšený. Interiér obou 

provozoven je na její vkus velmi malý, což na Letné ještě umocňuje miniaturní recepce, 

kde se při příchodu a odchodu tísní mnoho lidí. Velmi se jí líbí samotný cvičební sál  

se zvlněným stropem a velkými okny, do kterých by však dala rolety, aby do studia nebylo 

vidět jako do výlohy. Připomínky má také k několika dekoracím, které se ve studiu 

nachází. Holešovické studio má dle respondentky prostornou recepci, kde se i při větším 

počtu návštěvníků člověk necítí stísněně. V samotném sálu a šatně velmi postrádá okno 

či silnější odvětrávání. Pomůcek je v obou studiích dostatečné množství, avšak velmi  

se liší jejich umístění. Na Letné je pro ně vymezen průřez ve zdi, což dle Báry nijak 



 

 
47 

nenarušuje prostor sálu a navíc to i dobře vypadá. V Holešovicích jsou cvičební pomůcky 

pouze ledabyle naházeny v krabici v rohu místnosti. Zároveň ale v Holešovicích oceňuje 

chytré značky na podlaze, kam je možné umístit podložku. Hudbu při tomto typu cvičení 

považuje za lehce zbytečnou, k uklidnění by jí stačil pouze hlas lektora. Respondentka 

Bára by byla ochotna navštívit další lekce v obou studiích, nicméně pouze relaxační. 

6.2.5  Odpovědi respondentky Terezy H. 

Věk: 23 let. 

Vzdálenost od studií z domova: na Letnou 10 minut, do Holešovic 5 minut. 

Datum návštěvy: Letná 27. 1. 2020 a Holešovice 23. 1. 2020. 

Respondentka Tereza v minulosti navštěvovala lekce jógy ve studiu v Jindřišské ulici,  

a tudíž již před návštěvou zkoumaných studií měla jisté představy, co od cvičení a celkové 

návštěvy čekat. Hlavní rozdíl vidí Tereza v rychlosti, v jaké byly lekce cvičeny. Hodina 

v letenském studiu byla velmi rychlá, že ani nestíhala nějaké cviky řádně odcvičit, 

případně šlo vše na úkor správného dýchání. To lekce v holešovickém studiu byla  

o poznání klidnější. Celkový rozsah služeb považuje za rozmanitý a dostatečný v obou 

studiích, vše se vlastně točí kolem jógy a jejích postojů. Ceny za nabízené služby 

považuje vcelku za adekvátní, jedinou výhradu má k ceně za jednu lekci HOT jógy. Tuto 

cenu považuje neúměrně vysokou a zmiňuje i absenci cenového zvýhodnění 

v dopoledních hodinách. Ostatní ceny jsou pro respondentku dostupné i bez studentské 

slevy, kterou rovněž nevyužila. Nicméně velmi kvituje nabízenou studentskou slevu 

v holešovickém studiu, která se velmi hodí pro bezdětné a v noci aktivní studenty. Jako 

majitelku Multisport karty také Terezu těší její přijímání v letenském studiu, o něco méně 

již podmínky tohoto využívání. Do letenské provozovny se dostavila tramvají  

a do holešovické provozovny autobusem. Obě provozovny mají tedy dle jejího názoru 

skvělou dopravní dostupnost. Ani k otevírací době nemá velké připomínky, takže nemá 

problém s pozdějším otevíráním holešovického studia. Ani Tereza se nesetkala s žádnou 

formou placené reklamy nebo tištěné propagace. Webové stránky jsou dle jejího názoru 

přehledné a naprosto dostačující. Propagaci na sociálních sítích považuje líbivější  

u letenského studia, a to hlavně z důvodu častých fotek v přírodě a celkově více 

modernějšího pojetí. Recepční obou studií jsou milé a je s nimi bezproblémová 

komunikace, stejně tak i s lektory. Lektor v letenském studiu na Terezu působil jako ryzí 

profesionál s extrémní šikovností. Ocenila i jeho ochotu mluvit anglicky, když se na lekci 
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nacházelo několik cizinců. V holešovickém studiu byla velice klidná lektorka, která dbala 

na správné držení těla v jednotlivých polohách. Zároveň i oceňuje oba lektory, kteří  

se zeptali, zda je někdo na lekci poprvé a také na zdravotní obtíže. Přihlášení na lekci 

probíhalo elektronicky přes rezervační portál, zaujala ji možnost rezervace dvou míst 

jednou osobou. Což dle Terezy jistě hojně využívají kamarádky. Proces obsluhy byl tedy 

poměrně rychlý, maličké zdržení nastalo v šatně a na recepci, kde se potkávalo větší 

množství lidí. Lekce však na Letné začala načas, v Holešovicích o maličko později,  

ale čas se dohnal na konci. Tereze se velmi líbil zrekonstruovaný areál, ve kterém  

se nachází letenské studio. Interiér na ni na Letné působil maličko hisptersky a tajemněji, 

což bylo způsobeno tlumenějším osvětlením. Ocenila by více větrání před lekcí a i klidně 

během lekce, aby tam byl svěží vzduch. V Holešovicích oceňuje rozlehlejší a světlejší 

prostor, dále pak i tlumenější hudbu, díky které více vynikl hlas lektorky. Dle jejího 

názoru bylo více cvičebních pomůcek v letenském studiu, kde také ocenila čištění 

podložek po docvičení bylinnou vodou, která krásně voněla. Toto čištění bylo k dispozici 

i v Holešovicích, nutno však dodat, že po sobě podložku nikdo neumyl, jelikož k tomu 

nebyl vybídnut. I Tereza by byla ochotna navštívit další lekce v obou studiích, zřejmě  

by ale čerpala studentské slevy a Multisport karty. 

6.2.6  Odpovědi respondentky Jolany 

Věk: 23 let. 

Vzdálenost od studií z domova: na Letnou 3 minuty, do Holešovic 8 minut. 

Datum návštěvy: Letná 3. 2. 2020 a Holešovice 10. 2. 2020. 

Respondentka Jolana má s jógou poměrně značné zkušenosti, neboť si čas od času zajde 

na skupinové lekce jógy do fitness centra. Obě zkoumané lekce popisuje rozdílně, 

zatímco letenská lekce byla rychlá a plná posilování, tak lekce v Holešovicích byla velmi 

klidná a pozvolná, zároveň v ní byl kladen důraz na důkladné prodýchání jednotlivých 

pozic. Rozsah nabízených služeb a lekcí považuje za dostatečnou v letenském studiu,  

u holešovického studia se domnívá, že tak trošku mrhá svým potenciálem, neboť 

disponuje dvěma cvičebními sály, proto by mohl nabízet více lekcí. Zároveň však 

vyzdvihuje nabízené služby cestovní kanceláře, což je něco neobvyklého a originálního. 

Ceny služeb považuje s přihlédnutím na lokalitu za adekvátní a zároveň  

jsou pro ni dostupné. V letenském studiu využila studentskou slevu, když se na hodinu 

dostavila bez předchozí rezervace. V holešovickém studiu zase ocenila možnost platby 
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poukázkami Sodexo. Do letenského studia došla pěšky a do Holešovic se dopravila 

tramvají. Připouští, že o malinko lepší dostupnost je do studia na Letné, neboť  

se nenachází v uzavřeném areálu s vlastním vchodem jako je tomu u holešovického 

studia. S otevírací dobou je naprosto spokojena u studia na Letné, a to z důvodu existence 

ranních lekcí. Holešovické studio na její vkus otevírá poměrně pozdě. Respondentka  

se nesetkala s žádnou formou placené reklamy na internetu, avšak přiznává,  

že v letenském studiu si všimla tištěné propagace, a to konkrétně plakátů s rozvrhem lekcí 

a workshopy. Webové stránky shledává přehledné, nicméně více se jí zamlouvají 

letenské. Holešovické stránky na Jolanu působí příliš studeně a neosobně, zároveň  

ale připouští, že je pro ni nejdůležitější na stránkách rozvrh lekcí a nic více neřeší. 

Propagaci studií na sociálních sítích hodnotí jako kvalitní se zajímavými posty, avšak 

bližší je jí propagace letenského studia, a to hlavně z důvodu modernějšího vzhledu  

a existence podcastů. Recepční obou studií na respondentku působily příjemně, avšak 

maličko postrádala iniciativu zeptat se, kdo je poprvé v letenském studiu. Oba lektory 

hodnotí jako vzdělané s vynikajícími znalostmi. Velmi oceňuje ochotu lektorů opravovat 

jednotlivé cvičence v průběhu lekce a zároveň i optání, kdo je na lekci poprvé, případně 

na zdravotní problémy. Lekci v holešovickém studiu si Jolana rezervovala skrz rezervační 

portál, který hodnotí jako velmi povedený. S rezervačním systémem letenského studia 

nemá zkušenost, neboť na lekci šla tzv. „naslepo“. Celkový proces návštěvy studia 

proběhl bez problémů, pouze s malým čekáním na recepci, což ale přičítá většímu 

množství lidí v jeden moment na malém prostoru. Velmi se jí zalíbilo okolí holešovického 

studia s množstvím opravených budov a krásně osvětlené studio, které je už z dálky 

krásně vidět. Okolí letenského studia považuje za takové normální. Interiér studií hodnotí 

jako povedený s kvalitním vybavením. Lepší pocit a atmosféru však má z letenského 

studia, které si Jolanu získalo velkými okny a krásným moderním sálem. Celkový pocit 

z návštěvy holešovického studia zhoršuje odehrávání lekce v sále po HOT józe, jelikož 

bylo v místnosti opravdu strašné vedro a vydýchaný vzduch. Celkově však shledává obě 

studia za poměrně malá, ale útulná. Kladně hodnotí i výběr hudby během lekcí. Počet 

cvičebních pomůcek je podle Jolany v obou studiích dostatečný. V holešovickém studiu 

ocenila roztomilý detail loga provozovny na každé podložce a i tříděné koše. V letenském 

studiu navíc podložky velmi klouzaly, takže do budoucna si plánuje nosit podložku 

vlastní. Za nezbytnou označila existenci dezinfekčního spreje, kterým se čistí použitá 

podložka, což však bylo k dispozici pouze v Letenském studiu. Je třeba říci,  

že by respondentka byla ochotna navštívit další lekce v obou studiích, avšak radši  
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by zavítala do letenského studia z důvodu blízkosti a celkově lepšího pocitu v prostorech 

studia.  

6.2.7  Odpovědi respondentky Veroniky 

Věk: 22 let. 

Vzdálenost od studií: na Letnou 20 minut, do Holešovic 30 minut. 

Datum návštěvy: Letná 30. 1. 2020 a Holešovice 3. 2. 2020. 

I respondentka Veronika již v minulosti měla zkušenosti s jógou, konkrétně  

ji navštěvovala jako samotný předmět v prvním ročníku vysoké školy. Obě lekce měly 

dle respondentky rozdílné tempo, zatímco lekce v letenském studiu byla vedena velmi 

svižně, lekce v Holešovicích se nesla ve volnějším a klidnějším duchu. Za plus u lekce 

na Letné považuje upozornění lektorky, aby si účastníci již na začátku lekce vzali k sobě 

pomůcky. Lekce se tím pak nemusela zbytečně v průběhu zdržovat. Celkový rozsah lekcí 

a doplňkových služeb považuje za víceméně dostatečný. Cenu za nabízené služby 

považuje za adekvátní. Nicméně si je vědoma, že aby pro ni byly bez problému dostupné, 

dopřávala by si je zhruba 1× – 2× týdně. Ani v jednom studiu nevyužila studentskou 

slevu. Do obou provozoven se dopravila tramvají, a tak hodnotí jejich vzdálenost  

od zastávek jako dobrou. S otevírací dobou obou studií je Veronika spokojena, velmi 

oceňuje nabízené lekce kolem oběda. Zároveň ale připouští, že mnoho lidí je ráno 

produktivních, a tak by v případě Holešovic nabízela i dřívější lekce. Respondentka  

se v minulosti nesetkala s žádnou formou placené reklamy na internetu ani s tištěnou 

propagací. Webové stránky hodnotí v zásadě dobře, neboť to nejdůležitější na nich našla. 

Přiznává však, že vizuálně jejímu oku lahodí více holešovické stránky, a to hlavně 

z důvodu barevného sladění loga a stránek. V propagaci studií na sociálních sítích  

již spatřuje větší rozdíly. Velmi oceňuje pořádané události, které se týkají workshopů  

na Facebooku letenského studia a instagramové posty, jež jsou velmi moderní a líbivé.  

U holešovického studia jí vadí neustálé propagování vlastního merchandisingu 

z internetového obchodu. Veronika velmi chválí usměvavost  a ochotu obou recepčních. 

Značný rozdíl v hodnocení uvedla poté respondentka u lektorů. Lekce v letenském studiu 

byla vedena zaskakující lektorkou, která s cvičenci moc nekomunikovala a navíc, i když 

byla na lekci pouze jedna cizinka, tak automaticky celou lekci vedla v angličtině  

bez českých výrazů. To komunikaci a celkový přístup lektorky v holešovickém studiu 

považuje Veronika za mnohem lepší. Zároveň však oceňuje, že se obě lektorky optaly, 
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kdo je na lekci poprvé a na zdravotní obtíže. Obě lekce si respondentka zarezervovala  

přes internetový rezervační portál a k žádnému z nich neměla výhrady. Oceňuje zaslání 

potvrzujícího e-mailu prakticky ihned po registraci a zaplacení. Svůj způsob obsluhy 

hodnotí za v zásadě rychlý a bez komplikací, nicméně ačkoli se letenské lekce účastnila 

zaskakující lektorka, nebyla tato skutečnost Veronice dána dopředu e-mailem na vědomí. 

Utěšením budiž, že lekce začala načas, na rozdíl od holešovické, kde se začínalo později. 

Okolní areál holešovického studia hodnotí respondentka jako moderní a již z dálky krásně 

svítící. To letenské studio se dle respondentky nachází v nehezkém bytovém domě. 

Nicméně interiér toho studia hodnotí již jako mnohem vkusnější a hezky provoněný 

prostor, který je však poměrně tmavý. Což je velký rozdíl od světlého, veselého a zeleně 

zbarveného interiéru holešovického studia. Připouští však, že obě studia jsou prostorově 

opravdu malá a navíc je v holešovickém studiu nesmyslně umístěná šatna. Přítomnost 

hudby na lekcích pro ni nebyla rušivá a počet pomůcek v obou studiích hodnotí jako 

dostatečný. Má v plánu se zúčastnit i dalších lekcí v obou studiích, nicméně mnohem 

radši se zúčastní holešovických lekcí, protože ji velmi oslovila navštívená lekce. 

6.2.8  Odpovědi respondentky Lucie 

Věk: 22 let. 

Vzdálenost od studií z její koleje je 10 minut. 

Datum návštěvy: Letná 20. 2. 2020 a Holešovice 17. 2. 2020. 

Respondentka Lucie má značné zkušenosti s jógou v rámci samotného cvičení podle 

aplikace a pak se také účastnila lekcí, které se pořádaly na koleji. Obsahově by obě lekce 

popsala jako dost podobné, rozdíl vidí hlavně v rychlosti a pak také v počítání 

v jednotlivých polohách. Existenci dlouhého a natahovaného počítání, které zažila  

na letenské lekci, se podle respondentky do jógy nehodí, neboť během cvičení působí  

na psychiku člověka a tím tak odvádí jeho pozornost. Zkritizovala zároveň krátkou fázi 

relaxace v obou lekcích. Rozsah služeb považuje s drobnými výtkami za dostatečný. 

Velmi ji zaujala nabídka cestovní kanceláře holešovického studia. Cenu za nabízené 

služby hodnotí při porovnání s jinými navštívenými studii za vysokou. Přiznává však,  

že i přesto je pro ni cena dostupná. Respondentka o sobě navíc prozradila, že není typ, 

který by na lekce chodil pravidelně každý týden, více upřednostňuje tento typ cvičení 

doma. Přiznává také, že neuplatnila žádnou studentskou slevu, neboť její čerpání 

nepovažuje za správně nastavené. Do obou studií se dopravila tramvají a následný kus 
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cesty došla pěšky. Dostupnost hodnotí jako dobrou, nicméně holešovické studio  

je dle jejího názoru poměrně zapadlé. Chválí letenské studio za brzkou otevírací dobu  

až do večerních hodin. Ani Lucie se nesetkala s žádnou formou placené reklamy  

na internetu nebo tištěnou propagací. Webové stránky obou studií hodnotí jako přehledné 

a našla vše, co potřebovala. Nicméně vizuálně se jí nelíbí stránky holešovického studia, 

působí na ni velmi studeným a neosobní dojmem, což se na jógu nehodí. Web letenského 

studia považuje za jednodušší a paradoxně za lepší. Propagace studií na sociálních sítích 

pro Lucii není úplně důležitá. Přiznává, že nejdůležitější pro ni jsou webové stránky,  

přes které si vybírá jednotlivé lekce a následně se na ně přihlašuje. Celkově na ni však 

působí příjemněji letenské sociální sítě z důvodu zajímavějších postů. Obě recepční 

hodnotí jako sympatické a ochotné slečny. Oba lektoři dle respondentky působili 

vzdělaně, navíc používali jógové termíny a odborně pojmenovávali části lidského těla, 

čímž prokazovali i poměrně dobrou znalost anatomie. U letenského lektora Lucii vadilo 

již zmíněné dlouhé počítání a pak také nepříjemná intonace hlasu. Oba lektoři se zeptali, 

zda je na lekci někdo poprvé, případně na zdravotní problémy. Indisponovaným poté 

přizpůsobili jednotlivé polohy během cvičení. Na obě lekce se respondentka přihlásila 

skrze internetový rezervační portál, kde jí vadila dle jejího názoru zbytečná registrace. 

Další postup byl nicméně bezproblémový. Způsob její obsluhy byl také bezproblémový, 

obě lekce navíc začaly přesně načas. I Lucii se velmi líbil moderní a zrekonstruovaný 

areál, ve kterém se nachází holešovické studio, což působilo velmi kontrastně 

při porovnání s oprýskaným činžovním domem letenského studia. Obě studia  

jsou dle jejího názoru dost malá, ale útulná. V holešovickém studiu ocenila svažující  

se stropy, které jsou však nepraktické z důvodu zmenšení prostoru. Místnost recepce  

na respondentku působila neuspořádaným dojmem, který by charakterizovala až jako 

nepořádek. Zároveň však oceňuje prostorné sociální zařízení. Uspořádání recepce 

letenského studia považuje respondentka za tragické, neboť se zde tísní vždy velké 

množství lidí při příchodu a odchodu. Za nešťastné označila také umístění šaten naproti 

WC, kde se opět srocuje velké množství lidí. Samotný sál je však dle jejího názoru velmi 

hezký, s vymyšlenými designovými prvky v podobě stojanu na podložky nebo cihlové 

stěny. Kvituje existenci velkých oken, která by však mohla být častěji otevírána 

k vyvětrání, nicméně za jejich nevýhodu považuje, že skrz ně bylo velmi vidět. Lucii také 

vadil ruch, který během lekce  a hlavně během relaxace proudil z recepce skrz posuvné 

dveře do sálu, kvůli čemuž se nedokázala adekvátně zrelaxovat. Na obou lekcích hrála 

příjemná hudba a zároveň byl i dostatečný počet pomůcek. Za vyzdvihnutí  
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dle respondentky stojí nabídka teplého čaje a pak také povinná desinfekce všech podložek 

po použití v letenském studiu. Dokázala by si představit zúčastnit se dalších  

lekcí v obou studiích, nicméně alfou a omegou pro její výběr je sympatický a znalý lektor, 

což v mnohem větší míře splňovalo holešovické studio.  

6.2.9  Výsledek komparace 

V této kapitole jsou porovnány jednotlivé složky marketingového mixu z rozhovorů  

s respondentkami dle komparovaných kritérií.  

6.2.9.1  Kategorie produkt 

V kategorii produktu je hodnocena a komparována jednak navštívená lekce a pak také  

i ostatní služby, které studia nabízí. U nich však respondentky hodnotily jejich výskyt  

a nabídku. V rámci komparace se nezúčastnily nabízených workshopů ani nevyužívaly 

služeb cestovní kanceláře. 

Navštívená lekce 

Společným zjištěným znakem všech respondentek byla předchozí zkušenost s jógou. 

Zároveň se respondentky shodly i na základních rozdílech v průběhu lekcí, a to konkrétně 

v jejich rychlostech. Rozdílný byl pak přístup jednotlivých respondentek k této 

skutečnosti. V návaznosti na rychlost letenské lekce se Tereza H. svěřila, že: „u cviku, 

kdy se jde z čatarungy do kobry, jsem kolikrát nestíhala dýchat, a proto jsem tento cvik  

i častokrát vynechala.“ Rychlost prováděným cviků nesla nelibě i Lucie, Tereza Š a Bára, 

které by ocenily důkladnější prodýchání jednotlivých poloh. 

Ostatní respondentky neměly k rychlosti lekce velké výhrady, dokonce i Michaela 

přiznala, že: „třetinu prováděných poloh jsem neznala, takže se mi velmi líbilo, že jsem 

se naučila něco nového.“ Simona a Jolana pak také uvedly, že ačkoli pro ně byla lekce 

poměrně náročná, následná relaxace byla velmi přínosná, jelikož i druhý den se cítily 

zcela zrelaxované a bez unavených svalů.  

U holešovické lekce se respondentky shodly, že nastolené volnější tempo více odráží 

danou filosofii jógy. Většina z nich pak také ocenila delší relaxaci na konci hodiny. 

Rozsah lekcí a nabídka dalších služeb 

Nabídka druhů lekcí v obou studiích je pro Veroniku, Simonu, Jolanu a Terezu H. 

dostatečná, oceňují velmi rozmanitý výběr jednotlivých lekcí. Bára by nicméně  
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do nabídky přidala víc relaxačních a protahovacích lekcí s důrazem na zdravá záda. 

S nápadem na rozšíření lekcí přišla i Michaela a Tereza Š., jež by do nabídky studií 

přidaly i lekce Areo jógy, což jsou lekce v zavěšených šálách. Lucie by pak do rozvrhu 

letenského studia přidala i více lekcí pro maminky s miminky. Jolana a Lucie pak také 

uvedly, že dost postrádají dřívější ranní lekce v holešovickém studiu. Tyto respondentky 

se také svěřily, že by bylo zajímavé vyzkoušet kratší (klidně půlhodinové) ranní lekce. 

Všechny respondentky oceňují prodej produktů, které souvisí s jógou v prostorech studií. 

Konkrétně oblečení, pomůcky a jiné předměty. V souvislosti s těmito službami  

však Jolana kritizuje absenci nabídky těchto produktů na internetu u letenského studia, 

protože „v prostorech studia se před a po lekci vyskytuje velké množství lidí, a tak není 

čas ani prostor si vystavené produkty řádně prohlédnout, ocenila bych tedy jejich nabídku 

i na stránkách studia v nějakém eshopu.“ S tímto tvrzením souhlasí i Tereza H.  

Nabídka workshopů a kurzů přijde respondentkám velmi zajímavá a dostatečná, nicméně 

přiznávají, že to vyloženě není jejich šálek kávy a přičítají je hlavně jógovým 

profesionálům, případně velkým jógovým nadšencům. Existenci cestovní kanceláře 

v holešovickém studiu hodnotí respondentky jako velký plus a skvělý nápad. Lucie  

se navíc domnívá, že by o jejím zřízení mělo zapřemýšlet i letenské studio a pořádat  

tak nejrůznější zájezdy po České republice s lektory. Respondentka Veronika dále uvedla, 

že by se jí v nabídce studií líbily i regenerační masáže, dokonce i služby sauny a páry. 

6.2.9.2  Kategorie cena 

V této kategorii je dle výpovědí respondentek komparována výše ceny za dané lekce  

a dále pak studentské slevy, případně i jiná cenová zvýhodnění, jež jednotlivá studia 

nabízí. 

Cena za lekci 

Ceny za jednotlivé lekce považují u letenského studia téměř všechny respondentky  

za adekvátní, hlavně při přihlédnutí ke kvalitě lekce a k lokalitě, v jaké se lekce nabízí. 

Pouze Lucie přiznává, že jí cena za lekce při porovnání s jinými pražskými studii  

a provozovnami připadá vysoká. Výšku cen lekcí u holešovického studia dále kritizuje  

i Tereza Š., k níž se přidává i Tereza H., která dále dodává, že: „dopolední cenu 320 Kč 

za lekci HOT jógy považuji za přestřel. Pokud už studio má rozfázovaný ceník do tří etap 

během dne, mohlo by tam i tuto lekci zvýhodnit.“ Rozfázovaný ceník u holešovického 

studia jinak hodnotí ostatní respondentky celkem dobře. 
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Studentské slevy a jiná zvýhodnění 

Studentskou slevu v holešovickém studiu nepoužila ani jedna z respondentek,  

a to z důvodu, že se na lekci, které se účastnily, nedala uplatnit. Skutečnost, že studio 

slevu nabízí až na lekce po 8. hodině večerní kritizovala hlavně Lucie, jež si myslí,  

že by cenové zvýhodnění pro studenty mělo být k dispozici během celého dne. Ostatní 

respondentky kvitují hlavně slevu 50 % z celkové ceny lekce. Bára, Simona i Tereza H. 

se shodují, že tato forma slevy je pro studenty, kteří jsou aktivní převážně ve večerních 

hodinách jako dělaná. Respondentky dále oceňují slevy na lekce v případě pravidelných 

návštěv či předplacení kreditu. Shodly se však, že samotná studentská sleva jim danou 

lekci zlevní více. Neuvažovaly by proto o předplacení kreditu. 

Studentskou slevu v letenském studiu využila pouze Jolana, která bydlí velmi blízko 

studia. Respondentky Michaela a Bára dále kritizují výši slevy a i fakt, že ji nejde uplatnit 

přes online rezervační systém. Pro ostatní respondentky není její výše tak značná,  

aby ji využily a dopravily se tak do studia bez jistoty místa na lekci.  

Jolana jako jediná využila nabídky platby poukázkami v holešovickém studiu, další 

respondentky tuto skutečnost oceňují. Respondentky, které disponují Multisport kartou 

však kritizují její nevyužívání ve studiu. 

V letenském studiu platbu poukázkami neakceptují, nicméně oproti holešovickému 

studiu akceptují platbu Multisport kartou. Tereza Š., která Multisport kartou disponuje, 

velmi kritizuje, že studio přijímá jen omezený počet karet na lekci. „Další věc je, že pokud 

chce člověk kartu i přesto použít, musí si na účet nahrát kredity ve výši té lekce, na kterou 

chce jít. Tyto kredity pak musí vychodit nebo o ně jinak přijde, protože je logické,  

že je využívat nebude, když bude chodit na Multisport kartu. Tohle je nejvíc neférový 

přístup, jaký jsem viděla.“ Je třeba říci, že u respondentek vlastnících Multisport kartu  

je její akceptace rozhodujícím kritériem, zda budou dané studio navštěvovat. 

6.2.9.3  Kategorie distribuce 

V této kategorii je komparována dostupnost obou studií a také jejich otevírací doba. 

Dostupnost studií 

Téměř všechny respondentky se do letenského studia dopravily tramvají a ze zastávky 

dále pokračovaly pěšky. Proto hodnotí dopravní dostupnost studia jako velmi dobrou, 

stejně jako vzdálenost od zastávky. Naproti tomu do holešovického studia využily  
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dvě respondentky i dopravu autobusem. Vzdálenost od zastávek městské hromadné 

dopravy hodnotí jako komplikovanější z důvodu nutnosti vstupu do uzavřeného areálu. 

Respondentka Simona přiznává, že i za použití mobilních map maličko zabloudila a přišla 

do studia pozdě. Lucie se svěřila, že jí studio přijde maličko zapadlé, a proto jí chybí 

„existence nějakého poutače nebo cedule před vstupem do areálu.“ S podobným 

tvrzením přichází i další čtyři respondentky. 

Otevírací doba 

S otevírací dobou letenského studia jsou spokojené všechny respondentky, neboť lekcemi 

pokrývá téměř jakoukoli denní dobu. Respondentka Veronika navíc vyzdvihla  

i pravidelné lekce během oběda. Otevírací dobu holešovického studia považují čtyři 

respondentky jako adekvátní, a to hlavně z důvodu zvýšené aktivity v odpoledních  

a večerních hodinách. Ostatní respondentky kritizují pozdní ranní otevírání studia. Byť 

se dvě z nich svěřily, že by ranní lekce nejspíš nenavštěvovaly pravidelně, tak jejich 

absenci kritizují. Respondentky Lucie a Jolana zase přiznávají, že jsou ráno dost 

produktivní, a proto by dřívější otevírání studia ocenily.  

6.2.9.4  Kategorie propagace 

V této kategorii jsou komparovány webové stránky, sociální sítě a tištěná propagace. Dále 

bylo zjištěno, že mimo respondentky Terezy Š., která z doslechu věděla o existenci 

holešovického studia a respondentky Jolany, jež bydlí v blízkosti letenského studia  

a zaregistrovala tak jeho existenci, ostatní respondentky o studiích povědomí neměly. 

Zároveň se žádná z nich nesetkala s žádnou formou placené reklamy na internetu.  

Webové stránky 

U webových stránek se respondentky shodují, že nejdůležitější je pro ně funkční rozvrh 

a možnost přihlášení na lekci. Lucie pak také zhodnotila, že jí holešovické stránky 

připadají příliš neosobní a studené, naproti tomu Veronika chválila barevnou jednolitost 

a sladěnost stránek s logem společnosti. Bára se také přiznala, že jí stránky přijdou 

poměrně nepřehledné s velkým množstvím informací. Právě respondentka Bára  

u webových stránek letenského studia oceňuje jejich jednoduchost a decentnost, s čímž 

souhlasí i respondentka Lucie. Bára dále přiznala, že na letenských stránkách „našla 

poměrně velké množství gramatických a stylistických chyb, což se může zdát jako 

prkotina, která ale kazí celkový dojem.“ Dále také postrádá vysvětlení náročnosti lekcí 
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pomocí lístečků. Všechny respondentky dále postrádají uvedení informace o studentské 

slevě na stránkách holešovického studia. 

Sociální sítě 

Při hodnocení propagace na sociálních sítích se respondentky převážně shodují,  

že propagace letenského studia je více modernější a mladistvější s četnějšími posty. 

Michaela oceňuje „přibližování lektorek v rámci jednotlivých postů“, avšak doporučila 

by k těmto příspěvkům i větší zvaní na jednotlivé lekce, jako například,  

kdy a co si s danou lektorkou mohou zájemci zacvičit. Respondentky Bára a Jolana dále 

vyzdvihují sdílení událostí s workshopy na Facebooku. Veronika také přiznává,  

že na ní letenské sociální sítě letenského studia působí mnohem přátelštějším  

a propracovanějším dojmem.   

U propagace holešovického studia na sociálních sítích kritizuje Veronika „časté 

propagování vlastního merchandisingu.“ Takto častý způsob propagace kritizuje  

i respondentka Michaela, která ale na druhou stranu chválí přidávání zajímavých  

a vzdělávacích příspěvků o józe. Michaela si také všimla, že holešovické studio má  

na Instagramu méně sledovatelů než jeho letenský konkurent. Tento fakt může být  

dle Michaely způsoben proto, že „studio zveřejňuje málo příspěvků o sobě a lektorech, 

takže působí dost neosobně a lidé se s nimi málo ztotožňují.“ Respondentky dále 

dodávaly, že na ně propagace studií na sociálních sítích rozhodně nemá velký vliv. 

Tištěná propagace 

Tištěnou formu propagace používá pouze letenské studio, avšak i přesto si pět 

respondentek žádné nevšimlo. Lucie tento fakt zdůvodňuje „velkou přeplácaností v okolí 

recepce.“ Respondentka Jolana dále oceňuje vyvěšení nabídky workshopů u vchodových 

dveří do studia v chodbě domu. Všimla si, že nějaké návštěvnice čekají před studiem  

na své kamarádky, aby se nemusely s ostatními mačkat u recepce. Chvíle při čekání  

si tak krátí prohlížením nabídky.  

6.2.9.5  Kategorie lidé  

V této kategorii jsou komparovány recepční a lektoři, kteří vedli lekce respondentek. 

Recepční 

U této kategorie se respondentky shodovaly v tvrzení, že recepční jsou milé a sympatické. 

Pouze Michaela se svěřila, že: „recepční holešovického studia působila dost chladně  
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a znuděně, jelikož jsem jí před lekcí telefonicky volala a ptala se na více informací.“  

Při osobním setkání však žádný problém nebyl a recepční již působila mile a nápomocně. 

Respondentky také přiznávají, že recepční holešovického studia byla více nápomocná  

při jejich první návštěvě. 

Právě u recepční letenského studia se Tereza Š. svěřila, že „postrádala iniciativu optat 

se, kdo je ve studiu poprvé a tím pádem lépe navigovat do šatny a sálu.“ S tímto tvrzením 

souhlasí další dvě respondentky, které tak následně byly nuceny následovat  ostatní 

návštěvnice studia, aby se do šaten dostaly. Respondentky Lucie, Bára a Jolana dále 

přiznaly, že jim hned při příchodu (pomalu ještě ve dveřích) vadilo okamžité křičení 

otázky na jméno, aby si ho následně recepční mohla odškrtnout mezi rezervovanými. 

Lektoři 

Respondentky se také až na výjimky shodly, že oba lektoři při lekcích prokazovali 

adekvátní zkušenosti a dovednosti. Respondentka Michaela přiznává, že jí lektor 

letenského studia připadal jako „absolutní profík s neskutečným rozsahem, který člověka 

dokáže uklidnit a zároveň z něj mentálně i fyzicky vymáčknout maximum.“ Dále přiznává, 

že lektorka při holešovické lekci „měla několika vteřinové výpadky, kdy se čekalo, jaké 

pozice budou cvičeny dále, což byl velký rozdíl oproti letenskému lektorovi, který byl 

skvěle připraven.“ Jolana dále přichází s tvrzením, že lektor letenského studia působil 

jako člověk, který „jógou a její celkovou filosofií naprosto žije.“ Respondentky dále 

ocenily snahu lektorů opravovat cvičence a pojmenovávání jednotlivých poloh 

originálními názvy. Simona a Tereza H. dále kvitovaly přizpůsobení lektora faktu, že se 

na lekci nacházely cizinky, a tak jim vše opakoval i v angličtině. Lucie dále přiznává, že 

jí lektorka holešovického studia připadala jako „typická lektorka jógy, hlavně svojí 

drobnou a štíhlou postavou a klidným hlasem.“  

Respondentka Veronika uvedla, že na její lekci v letenském studiu se dostavil záskok.  

Již úvodní slova zaskakující lektorky ji velmi zarazila, neboť lektorka návštěvnice 

přivítala slovy „změna je život, dneska je lekce se mnou.“ Veronice se nelíbilo,  

že lektorka nepozdravila a také, že neřekla důvod svého záskoku. Lekci náhradní lektorky 

nepovažuje Veronika za vydařenou, neboť z ní Veronika měla pocit, že „nad jednotlivými 

cviky úplně nepřemýšlí, dále neřekla, kde co máme při protahování cítit  

a také nenabízela lehčí varianty cviků, pokud někdo ty standardní nezvládal.“  

Již před příchodem na lekci Veronika věděla, že lekce může být vedena v češtině  
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a angličtině. „Lektorka však lekci vedla pouze v angličtině, ačkoli se na lekci nacházela 

pouze jedna cizinka.“ Veronika proto postrádala zopakování nějakých věcí do českého 

jazyka. 

Pozitivním zjištěním je, že oba lektoři se zeptali, kdo je na lekci poprvé a na případné 

zdravotní obtíže. Respondentky by také ocenily i lepší a častější pobídku od lektorů 

k používání pomůcek a také i upomínku na čištění podložek. 

Část respondentek dále uvedla, že osoba lektora je pro ně stěžejním faktorem, zda budou 

jeho lekce nadále navštěvovat. 

6.2.9.6  Kategorie proces 

V této kapitole je komparován rezervační systém, rychlost a doba obsluhy během 

návštěvy respondentek v provozovnách. 

Rezervační systém 

Respondentky, které využily rezervační portál studií, se shodly, že byl přehledný  

a víceméně bezproblémový. Tereza H. a Bára více upřednostňují portál holešovického 

studia, neboť přes něj lze rezervovat dvě místa zároveň, což je ideální pro kamarádky. 

Michaela také ocenila možnost platby za lekci na recepci holešovického studia. 

V porovnání s letenským portálem, kdy je nutno lekci hned zaplatit považuje holešovické 

služby za lepší z důvodu menší závaznosti. Stalo se jí totiž, že „nemohla na přihlášenou 

lekci dorazit, a tak se telefonicky omluvila a bylo vše v pořádku.“ Lucie se zmínila, 

 že úplně neholduje nutnosti registrace při rezervování lekce, avšak přiznala, že byla 

velmi rychlá a nakonec bezproblémová.  

Respondentka Veronika se jako jediná zúčastnila lekce se záskokem. Velmi nelibě pak 

nesla absenci jakékoli omluvy před i po lekci. 

Ačkoli letenské studio na rozdíl od holešovického neakceptuje platební karty, 

respondentky to při svých návštěvách nebraly jako problém.  

Rychlost a doba obsluhy 

Respondentky dále přiznaly, že jejich obsluha byla při návštěvě téměř bez zbytečného 

čekání. Chviličku se na recepci zdržely pouze ty, které zvolily platbu na místě, což však 

bylo možné jen v holešovickém studiu. Zajímavostí dále je, že lekce v letenském studiu 

začala dle respondentek vždy přesně na čas, naproti tomu lekce v holešovickém studiu 
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začala zase vždy s maličkým zpožděním. Nutno však podotknout, že to pokaždé bylo 

vinou opozdilých návštěvnic a lektorka ztracený čas vždycky na konci lekce přidala. 

6.2.9.7  Kategorie materiální prostředí 

V této kapitole je komparován dojem respondentek z exteriéru daných studií, dále 

rozložení a dispozice studií, potom i prostředí a vybavení obou provozoven a v neposlední 

řadě i výskyt cvičebních pomůcek. 

Exteriér studií 

Všem respondentkám se zalíbil zrekonstruovaný areál, ve kterém se nachází holešovické 

studio. Několik respondentek zároveň ocenilo velké prosklené vchodové dveře do studia. 

Naproti tomu exteriér letenského studia byl vnímán poněkud rozpačitě. Část 

respondentek nesla nelibě přítomnost studia v klasickém činžovním domě, do jehož 

prostor je vchod jako do klasického bytu. Což zdůraznila i Bára, že první pocit z návštěvy 

byl „jako kdyby šla k někomu na návštěvu.“ Zároveň však respondentky přiznávají,  

že možnosti změny jsou poněkud omezené. Jolana se svěřila, že „chodba v baráku není 

úplně hezká.“ S tímto tvrzením přišla i Michaela a Veronika, které navíc navrhují i větší 

zútulnění dané chodby.  

Rozložení a dispozice interiéru 

Všechny respondentky se shodly, že prostory obou studií jsou velmi malé. Lucie  

toto považuje za nejpalčivější problém letenského studia, kdy vlastně hned při příchodu  

na recepci člověk musí „kličkovat mezi odcházejícími a přicházejícími.“ Řešení by viděla 

v „posunutí recepce o devadesát stupňů, aby se zvětšila chodbička pro sundávání bot  

a kabátů.“ Michaela se navíc svěřila, že se v šatně letenského studia „převlékala  

ve sprchovém koutu, protože jedině tam bylo místo.“ Přiznává však, že tento problém lze  

do jisté míry vyřešit příchodem v již cvičebním úboru. Bára ocenila o něco prostornější 

recepci v holešovickém studiu, kam se navíc vešel i botník a lavička pro přezouvání. 

Všechny respondentky dále považují za nešťastné umístnění šaten, do kterých se jde skrz 

jeden cvičební sál a navíc se skrz šatnu jde i do druhého cvičebního sálu. Simona 

zdůraznila, že jí bylo „velmi nepříjemné procházet prvním sálem v bundě,  

kde se již ostatní koncentrovali na cvičení.“ Jednotlivé cvičební sály již respondentky 

hodnotily co do velikosti kladněji. Ačkoli i zde se Jolana zmínila, že holešovický sál má 

po stranách svažující se stop, což „působí na jednu stranu líbivě, ale na druhou stranu  

se v nějakých pozicích při cvičení dotýkala rukama stopu.“ 
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Prostředí a vybavení 

Všechny respondentky uvedly, že čistota v obou studiích je na výborné úrovni. Navíc  

se i shodly, že letenské studio působí více temnějším a tlumenějším dojmem, oproti tomu 

holešovické studio je více světlejší a barevnější. Zde již panovaly dost subjektivní názory, 

co se komu líbilo více. Michaela například ocenila „celkovou auru letenského studia 

s teplými a příjemnými barvami.“ Jolana se také díky „tlumenému a příjemnému světlu 

cítila lépe na Letné.“ Naproti tomu Simona se svěřila, že se v letenském studiu „kvůli 

tmavému prostředí cítila více stísněná.“ Holešovické studio ocenila, že bylo světlé  

a „krásný obrázek přírody otevíral prostor v sálu.“ Tereza H. se zase zmínila, že díky 

většímu světlu působilo studio rozlehlejší. Michaela se také pozastavila  

nad vystavovanými produkty u recepce holešovického studia, vystavené oblečení 

z internetového obchodu dle jejího názoru vypadalo, jako kdyby tam bylo na sušáku. 

Ocenila by proto vkusnější vystavování těchto produktů. 

Lekce respondentek Lucie, Jolany a Báry se odehrávala v zadním sálu po lekci HOT jógy. 

Všechny tři respondentky uvedly, že při jejich příchodu bylo v sálu příšerné vedro  

a extrémně nedýchatelno. Tereza Š. uvedla, že se její lekce odehrála v předním sálu, 

nicméně „i sem se ze zadního sálu skrz šatny linul příšerný puch.“ Za tento fakt může dle 

respondentek jak absence oken, tak zřejmě i nevýkonný větrák. Naproti tomu Veronika 

si pochvalovala, že ji hned po vstupu do letenského studia „upoutala krásná vůně  

a provoněný prostor.“ Všechny respondentky kvitovaly přítomnost velkých oken 

v cvičebním sále letenského studia. Lucie a Bára navíc doporučují pořízení závěsů, díky 

kterým by se necítili „jako ve výloze“. Lucie navíc doporučuje častější otevírání oken 

během i po lekci, aby se v místnosti nedržel vydýchaný vzduch. Lucie se dále svěřila,  

že v letenském studiu „při závěrečné relaxaci slyšela pronikavý smích skrz posuvné dveře 

z recepce, což jí dost rušilo.“ Navrhuje proto lepší odhlučnění dveří.  

Respondentky ocenily užití hudby během lekce. Pouze Bára se zmínila, že by hudbu 

k tomuto typu cvičení nepotřebovala, nicméně vyloženě na obtíž jí nebyla. Báře se také 

nelíbila přítomnost koberečků v letenském studiu, a to hlavně z hygienických důvodů, 

kdy po nich na boso chodí velké množství lidí. Jolana naopak přítomnost koberečků 

ocenila. Domnívá se, že „navozují útulnější atmosféru a je i příjemnější chodit bosou 

nohou po koberci než po chladné zemi.“ Jolana si jako jediná z respondentek všimla 

tříděných košů v prostorech holešovického studia. Respondentky dále ocenily krásný sál 

v letenském studiu. Lucii se zalíbil klenutý strop a designový stojan na podložky. 
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Respondentky také kvitovaly, že obě studia mají možnost tlumit své osvětlení během 

lekce, což ocenily hlavně při relaxaci v závěrech lekce. Tereze Š. a Lucii se velmi líbila 

možnost dát si čaj v letenském studiu. Opět to tak přispělo k útulnější a osobitější 

atmosféře. 

Pomůcky 

Všechny respondentky přiznaly, že studia disponují dostatečným počtem pomůcek. 

Pouze respondentka Simona uvedla, že v holešovickém studiu postrádala více dek  

a respondentka Michaela přiznala, že pomůcek v letenském studiu je více  

než v holešovickém. Toto tvrzení však může být zapříčiněné rozdílným způsobem 

umístění daných pomůcek, kdy na Letné jsou vystaveny všechny na jednom místě 

v regálech, zatímco v holešovickém studiu jsou různé druhy rozmístěny v rozích  

a na krajích místností, což může navozovat pocit, jaký měla Michaela. Jolana dále 

vypíchla roztomilý detail, jelikož všechny podložky v holešovickém studiu na sobě mají 

malé logo studia. Bára dále ocenila značky na podlaze pro umístění podložek 

v holešovickém studiu. Bylo tam díky nim jasné, kam podložky položit a nezabírat  

tak místo ostatním návštěvnicím. 
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7  DISKUSE 

Již z vlastního pozorování bylo zjištěno, že jsou si obě studia dost podobná, dále však 

bylo z výzkumu díky hloubkovým rozhovorům zjištěno, že žádné studio není špatné, obě 

nabízí až na malé odchylky podobné služby, se kterými jsou zákaznice víceméně 

spokojeny.  

Samotná kategorie produktu byla hodnocena dost subjektivně. Část respondentek, které 

mají rády spíše klidnější formu jógy, ocenila spíše lekci v holešovickém studiu. Naproti 

tomu respondentky, které si rády dají do těla, zase vyzdvihovaly letenskou lekci. 

Z rozhovorů s majitelkami studií jsem zjistila, že jsou obě spokojeny se současným 

rozsahem nabízených služeb. Do jisté míry s tímto tvrzením souhlasily i účastnice  

mého výzkumu. Konkrétně byly povětšinou spokojeny s nabídkou lekcí, ačkoli zřejmě 

z vlastních zkušeností by část z nich do repertoáru obou studií zařadila ještě i jiné druhy 

jógy. Z výzkumu bylo dále zjištěno, že respondentky považují nabídku ostatních služeb 

za dostatečnou. Přiznaly však také, že nabídka nejrůznějších workshopů a kurzů  

se jim zdá spíše pro zkušenější jogíny. Proto zde vidím velký prostor pro zlepšení 

informovanosti, že podobné akce nejsou jen doménou zkušených, ale jsou vhodné 

i pro laiky a začátečníky. Daleko více se respondentky vyjadřovaly k obchůdkům, které 

se nachází v prostorech studií. Obchůdek s jógovým příslušenstvím považují za skvělý 

nápad, nicméně v letenském studiu by uvítaly i inzerci daných věcí na internetu. Velký 

ohlas sklidila dále cestovní kancelář v holešovickém studiu. Objevil se i názor,  

že by podobné akce a zájezdy mělo pořádat i letenské studio. 

S cenami byla velká část respondentek spokojena, zejména v letenském studiu. Majitelka 

letenského studia v rozhovoru navíc uvedla, že zná svoji konkurenci, díky čemuž zřejmě 

nasadila adekvátní výši cen. Majitelka holešovického studia žádnou analýzu konkurence 

neprovedla, a to se dá považovat za hlavní důvod, proč část respondentek nesla nelibě 

výši cen právě v daném studiu. Tento fakt však do jisté míry kompenzuje poměrně vysoká 

studentská sleva. Nicméně i zde se ocitl názor, že by daná sleva měla být uplatňována 

během celého dne a ne jen od konkrétní hodiny. Názor na výši a podmínky čerpání 

studentské slevy v letenském studiu je smíšený. Část respondentek se však domnívá,  

že nabízená sleva je poměrně nízká, navíc zde zaznívala i kritika absence uplatnění slevy 

přes rezervační portál. Majitelka studia v rozhovoru sdělila, že zakomponování slevy  

do rezervačního portálu je složité a nákladově náročné. Podrobnosti mi samozřejmě 
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nesdělila, nicméně domnívám se, že tyto náklady by byly pouze jednorázové. Navíc  

by byly o to menší, jelikož si majitelky studia systém programují samy.  

V kategorii distribuce uvedla velká část respondentek spokojenost s otevírací dobou 

letenského studia, které pokrývalo téměř celou denní dobu. Ačkoli část respondentek 

uvedla, že jim nevadí pozdější otevírání holešovického studia, dokázaly i objektivně říci, 

že by studio mělo otevírat dříve, neboť velká část obyvatelstva je i v ranních hodinách 

produktivní.  

U kategorie propagace všechny respondentky až na výjimky přiznávaly, že o zkoumaných 

studiích nikdy neslyšely. Z rozhovorů s majitelkami jsem se dozvěděla, že holešovické 

studio používá již od vzniku Word of mouth. Letenské studio tuto metodu užívalo hlavně 

v začátcích, nyní používá placenou reklamu na Facebooku a také Google ads. 

Respondentky také i v souvislosti s dostupností uváděly, že holešovické studio je 

poměrně zastrčené v uzavřeném areálu. O jeho přítomnosti proto tuší pouze lidé, které  

se v areálu pohybují, případně již stálí návštěvníci. Zde je proto prostor pro zlepšení.  

U webových stránek kladly respondentky důraz na jejich funkčnost. Nicméně se všechny 

shodly, že webové stránky a také sociální sítě rozhodně nejsou hlavní důvod jejich 

návštěvy studií. Jinými slovy, pokud by studio mělo zastaralé webové stránky a například 

nemělo sociální sítě, nebyl by to rozhodně problém. Respondentky ve svých odpovědích 

nicméně uváděly zajímavé tipy na vylepšení stránek i sociálních sítí. Tištěné formy 

propagace užívá ve svých prostorech pouze letenské studio, avšak i tak si pár 

respondentek žádných plakátů či letáků nevšimlo. Důvodem může být přeplácanost 

recepce, u které se tištěné materiály nacházely. 

S personálem studií byly respondentky spokojeny. Nicméně zaznívaly zde názory,  

že jako nově příchozí zákaznice by ocenily větší iniciativu recepčních zeptat se, zda je 

daný člověk na lekci poprvé a poté mu vysvětlit, kam jít. Se znalostmi a dovednostmi 

lektorů byly respondentky do určité míry spokojeny. Výjimku tvořily názory na vedení 

lekce, případně i osobní sympatie. Respondentky také uváděly, že by ocenily lepší 

komunikaci lektorů směrem k nim. S neočekávanou situací se setkala jedna 

respondentka, jejíž lekci v letenském studiu vedl nepovedený záskok. Mimo jiné  

i na tomto případu je vidět, jak stěžejní je role lektora. Do jisté míry je to právě osoba 

lektora, která z většiny rozhoduje o tom, zda návštěvnice danou lekci navštíví znova.  
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Proces obsluhy byl u respondentek celkem bezproblémový. Respondentky se povětšinou 

na dané lekce přihlašovaly prostřednictvím rezervačních portálů studií. Respondentkám 

na rezervačním serveru letenského studia nejčastěji vadila absence rezervace dvou míst, 

což velmi oceňovaly u portálu holešovického studia. Majitelka letenského studia tento 

fakt zdůvodňuje tím, že v případě zrušení dané lekce, by se tato informace nemusela 

k druhé návštěvnici dostat. Což by se nicméně dalo jistě řešit. 

Kategorie materiálního prostředí byla velmi subjektivně hodnocenou kategorií. 

Respondentky uváděly připomínky na malé prostory, je třeba však říci, že  zde jsou  

do značné míry omezené možnosti na přestavbu. 

Jako autorka si jsem vědoma, že pro tento typ práce by bylo zřejmě vhodnější použít 

z kvalitativních metod skupinový rozhovor. Nicméně se domnívám, že by respondentky 

během diskuze neodpovídaly tolik za sebe a do jisté míry by se nechaly ovlivnit 

odpověďmi i ostatních účastnic diskuze. Právě metoda hloubkové rozhovoru nepochybně 

maže ostych a odpovědi jsou tak více subjektivnější.    

Zároveň by se provedený výzkum dal považovat i za jako takový mystery shopping, avšak 

nedokonalý. Důvodem je jeho započetí až po provedení rozhovorů s majitelkami studií, 

které se tak na návštěvu respondentek mohly připravit a nabízené služby zlepšit. 

Výzkum by zcela jistě šlo kvantitativní metodou dotazníkového šetření rozšířit o názory 

současných stálých návštěvnic. Toto šetření bych provedla spíše v letenském studiu, 

neboť jsem z rozhovoru s majitelkou měla pocit její větší zapálenosti a celkově její ochota 

v odpovídání na otázky byla lepší než majitelky holešovického studia. 
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8  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení a komparace marketingového mixu dvou 

konkurenčních jóga studií. Respondentky byly se službami obou studií vcelku spokojeny, 

avšak i přesto sdělily několik připomínek, jejichž odstranění by zvýšilo kvalitu 

nabízených služeb a také podpořilo jejich loajalitu. 

Na základě uskutečněných rozhovorů s respondentkami doporučuji holešovickému 

studiu: 

v kategorii produkt: 

- zahrnout do svého rozvrhu další druhy jógy (například Aero jógu), případně i kratší 

lekce v řádech (30 minut, 45 minut); 

- navázat partnerství s fyzioterapeuty či majiteli wellness (sleva pro návštěvníky apod.); 

v kategorii cena: 

- rozfázovat cenu za lekce HOT jógy do tří částek; 

- poskytnout studentskou slevu již od dřívější denní hodiny; 

- akceptovat Multisport kartu s následným doplacením za lekci; 

v kategorii distribuce: 

- umístit výrazný poutač před vstup do areálu, aby tak bylo jasné, že se studio v areálu 

nachází; 

- rozšířit otevírací dobu do dřívějších ranních hodin; 

v kategorii propagace: 

- snažit se více propagovat workshopy a kurzy i pro začátečníky; 

- zmínit se na webových stránkách o existenci studentské slevy; 

- postovat častější příspěvky o lektorech na sociální sítě; 

v kategorii lidé: 

- apelovat na větší iniciativu lektorů, jaké pomůcky si vzít, případně i na čištění podložky; 

v kategorii materiální prostředí: 

- pořídit výkonnější větrák, případně ho častěji využívat po lekcích HOT jógy a zajistit 

tak lepší provětrání prostor studia; 
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- vystavit přehledněji a líbivěji prodávané produkty; 

- vyznačit jednotlivé místo pro cvičební pomůcky v sálu. 

Na základě uskutečněných rozhovorů s respondentkami autorka doporučuje letenskému 

studiu: 

v kategorii produkt: 

- zahrnout do svého rozvrhu další druhy jógy (například Aero jógu); 

- navázat partnerství s fyzioterapeuty či majiteli wellness. (sleva pro návštěvníky apod.); 

- pořádat zájezdy či cvičící víkendy v ČR; 

- nabízet prodávané produkty online a ne pouze na pobočce; 

v kategorii cena: 

- zvýšit studentskou slevu alespoň na méně vytížené lekce, případně umožnit její čerpání 

i při online rezervaci lekce; 

- přijímat Multisport karty s následným doplatkem, navíc i zrušit nutnost nabití účtu 

kredity při vlastnictví karty; 

v kategorii propagace: 

- korekci gramatiky a stylistiky psaní na webových stránkách, aby tak vymizely překlepy 

a nelogické věty; 

- snažit se více propagovat workshopy a kurzy i pro začátečníky; 

- zpřehlednit množství věcí na recepci, případně pro ně poskytnout vitríny nebo poličky 

na stěny; 

- zlepšit komunikaci s návštěvnicemi, které na lekci mají či měly záskok; 

v kategorii lidé: 

- zvýšit iniciativu recepčních, pokud vidí nové tváře či zmatené návštěvnice a optat  

se tak, kdo je nový a následně lépe navigovat; 

- zlepšit komunikaci lektorů s cvičenci během lekcí; 

v kategorii proces: 

- umožnit v rezervačním systému rezervaci dvou míst najednou; 
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v kategorii materiální prostředí: 

- pokusit se zútulnit chodbu v domě, kde se studio nachází; 

- posunout recepci o devadesát stupňů, aby se tak zvětšil prostor pro sundávání bot  

a svršků; 

- zajistit častějším otevírání oken lepší cirkulaci vzduchu v cvičebním sálu; 

- pořídit si závěsy či rolety do oken v sálu; 

- odhlučnit posunovací dveře, případně dbát na co nejtišší pohyb na recepci,  

když v cvičebním sálu probíhá závěrečná relaxace. 
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Příloha 1 - Operacionalizace 



 

 
 

Příloha 2 – Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 

Kategorie produkt 

1) Cvičila jsi někdy v minulosti jógu? 

2) Jak probíhala lekce? 

3) Co se ti na cvičení líbilo/nelíbilo? 

4) Považuješ nabídku (rozsah) služeb v obou provozovnách za dostatečnou? 

5)  Je něco, co ti v nabízených službách chybí (další lekce, obchůdek, služby)? 

Kategorie cena 

6) Považuješ cenu za služby adekvátní? 

7) Je pro tebe cena nabízených služeb dostupná? 

8) Uplatnila jsi studentskou slevu? 

Kategorie distribuce 

9) Jak ses do provozoven dopravila? 

10) Jaká je dostupnost obou provozoven? 

11) Jak jsi spokojená s otevírací dobou provozoven? 

Kategorie propagace 

12) Slyšela jsi někdy o existenci těchto dvou studií? 

13) Setkala ses s elektronickou propagací? 

14) Jak hodnotíš webové stránky obou provozoven? 

15) Jaká je propagace studií na sociálních sítích (FB, IG)? 

16) Všimla sis nějaké tištěné propagace? 

Kategorie lidé 

17) Jak na tebe působila recepční? 

18) Jak na tebe působil lektor/ka (znalosti, dovednosti)? 

19) Zeptal/a se, kdo je na lekci poprvé, příp. na zdravotní obtíže? 

Kategorie proces 

20) Jakým způsobem probíhalo přihlášení na lekci? 

21) Jaká byla tvá obsluha při návštěvě studia? 

22) Jak dlouho vše trvalo? 

Kategorie materiální prostředí 

23) Jak se ti líbilo okolní okolí a exteriér (vzhled) provozoven? 

24) Jak na tebe působil interiér (dispozice, uspořádání, atmosféra, barvy, dekorace atd.)? 

25) Hrála ve studiu hudba?  



 

 
 

26) Je podle tebe ve studiu dostatečný počet pomůcek? 

Preferenční otázky 

27) Byla bys ochotna navštívit i další lekce? (jaké?) 

28) Ve kterém studiu se ti lekce a nabízené služby líbily více? 

29) Jaké studio by sis vybrala z hlediska cen služeb? 

30) Jaké studio bys zvolila z hlediska dostupnosti? 

31) U jakého studia se ti více líbí jeho propagace (komunikace na FB, IG)? 

32) Jaké studio bys zvolila z hlediska lidí (personálu)? 

33) Jaké studio bys zvolila z hlediska procesu (způsob obsluhy, forma)? 

34) Jaké studio bys vybrala pro svou další návštěvu z hlediska materiálního prostředí? 

35) Které hledisko je pro tebe rozhodující pro další návštěvu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 3 – Otázky pro majitelky letenského studia 

1. Informace o studiu - jak vůbec vznikla myšlenka otevřít si vlastní studio jógy? 

2. Proč zrovna v této lokalitě?  

3. Prováděly jste analýzu konkurence? 

4. Jak jste spokojené s nabízenými službami (je v plánu případně nějaké rozšíření)? 

5. Používáte k propagaci svého studia také tištěnou formu reklamy (plakáty, letáky, 

apod.)? 

6. Používáte jako formu propagace placenou reklamu (pokud ano, tak jakou a kde)? 

7. Jak vlastně probíhala propagace při otevření studia na Letné? 

8. Proč není ve studiu možné platit kartou? 

9. Proč není možné při uplatňování slevy (studentské,seniorské) využít rezervační 

systém? 

10. Jaké znalosti musí mít lektor, který poskytuje služby ve vašem studiu (kurzy, licence, 

znalost cizích jazyků apod.)? 

11. Jak probíhá jejich výběr? 

12. Víte, jaká je skladba vašich návštěvníků a návštěvnic (věk apod.)? 

13. Cílíte na nějakou konkrétní skupinu návštěvníků? 

14. Jak zjišťujete jejich zpětnou vazbu? 

15. Máte věrnostní program pro pravidelné návštěvníky Vašeho studia?  

16. Pořádáte například neformální akce se svými návštěvníky (večírky apod.)? 

17. Co vše je pro Vaše návštěvníky ve studiu k dispozici (jogamatky, popř. jiné cvičební 

pomůcky)? 

18. Jaké plánujete směřování studia do budoucna? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 4 – Otázky pro majitelku holešovického studia 

1. Proč jste otevřela centrum jógy zrovna v této lokalitě?  

2. Prováděly jste analýzu konkurence? 

3. Jak jste spokojené s nabízenými službami (je v plánu případně nějaké rozšíření)? 

4. Používáte k propagaci svého centra také tištěnou formu reklamy (plakáty, letáky, 

apod.)? 

5. Používáte jako formu propagace placenou reklamu (pokud ano, tak jakou a kde)? 

6. Jak vlastně probíhala propagace při otevření centra v Holešovicích? 

7. Je ve studiu možné platit kartou, pokud ne, proč? 

8. Proč není možné ve vašem studiu uplatnit slevu (studentskou, seniorskou)? 

9. Jaké znalosti musí mít lektor, který poskytuje služby ve vašem centru (kurz, licence, 

znalost cizích jazyků apod.)? 

10. Jak probíhá jejich výběr? 

11. Víte, jaká je skladba vašich návštěvníků a návštěvnic (věk apod.)? 

12. Cílíte na nějakou konkrétní skupinu návštěvníků? 

13. Jak zjišťujete jejich zpětnou vazbu? 

14. Máte věrnostní program pro pravidelné návštěvníky Vašeho studia?  

15. Pořádáte například neformální akce se svými návštěvníky (večírky apod.)? 

16. Co vše je pro Vaše návštěvníky ve studiu k dispozici (jogamatky, popř. jiné cvičební 

pomůcky)? 

17. Jaké plánujete směřování studia do budoucna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 5 – Ukázka webových stránek letenského studia 

 

Příloha 6 – Ukázka prostor letenského studia 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 7 – Ukázka webových stránek holešovického studia 

 

Příloha 8 – Ukázka prostor holešovického studia (sál 1) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 9 – Ukázka prostor holešovického studia (sál 2) 

 

 

 

 

 

 

 


