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Abstrakt 

 

Název:     Výzkum spokojenosti zákazníků pražských tělocvičen zaměřených na 

cvičení s kettlebellem 

 

Cíle:   Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků se 

skupinovými tréninky a ostatním servisem v pražských pobočkách 

tělocvičen Železné koule. Na základě získaných informací od zákazníků 

budou sestavena doporučení pro zlepšení činnosti Železné koule. 

 

 

Metody:   V rámci práce byl proveden kvantitativní výzkum založený na metodě 

elektronického dotazování. Výsledky výzkumu jsou zachyceny pomocí 

výsečových a sloupcových grafů. 

      

Výsledky:   Skrze výzkum bylo zjištěno, že jsou zákazníci se službami v obou 

pražských tělocvičnách Železné koule spokojeni. Z nedostatků byla pro 

majitele Železné koule navrhnuta možná řešení na zlepšení. 

 

Klíčová slova:  sportovní služba, marketingový výzkum, klienti, dotazování 

  



Abstract 

 

Title:          Research of customer satisfaction in Prague gyms focused on kettlebell  

                    exercises 

 

Objectives: Main goal of the Bachelor thesis is to find out the customers’satisfaction 

regarding group sessions and other services provided by Železná koule 

gyms. Based on information gained from customers‘ feedback, 

recommendations for the improvement of Železná koule operations have 

been prepared. 

 

Methods:   In terms of work there was a quantitative research based on electronic 

survey. Research results were collected and shown through pie and bar 

charts. 

 

Results:       The research shows that the clients are satisfied with the services provided 

by both Železná koule gyms in Prague. In areas where Železná koule was 

shown to require improvement many solutions have been proposed for the 

benefit of the owner. 

 

Keywords: sport service, marketing research, clients, surveys 
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1 ÚVOD 

V 90. letech minulého století se radikálně transformoval trh se sportovními 

službami v tehdejším Československu. První změnou byla skutečnost, že po roce 1989 

posilovny a tělocvičny nemusely povinně spadat pod zastřešující svaz tělovýchovy. 

Druhou zásadní změnu představovala komercionalizace trhu a s tím spojený 

konkurenční boj o zákazníky mezi nově vznikajícími firmami. Trend nárůstu počtu 

sportovních zařízení, nabízejících celou řadu služeb, je patrný až do současnosti. Díky 

této skutečnosti mají potenciální zákazníci tělocvičen a posiloven nepřeberné množství 

možností. Firmy tak mezi sebou musí o jejich pozornost soutěžit a o získané zákazníky 

dále pečovat.  

Předkládaná práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků tělocvičen 

firmy Železná koule. Železná koule vznikla v Praze roku 2011 a za své přijala motto 

dělat z lidí co necvičí, lidi, co cvičí. Jako hlavní posilovací náčiní je využíván tzv. 

kettlebell, od nějž je odvozen i samotný název firmy. Železná koule se soustředí 

především na služby transformačního programu Amazing 12 a skupinové tréninky. Toto 

sportovní zařízení jsem si zvolil na základě osobní zkušenosti se skupinovými tréninky. 

Zajímalo mě, jak tuto službu vnímají ostatní klienti. 

V teoretické části práce jsou rozebrány klíčové pojmy jako služba, sportovní 

služba, vlastnosti a kvalita služeb. Tyto pojmy jsou přímo vztaženy k firmě Železná 

koule. Navazující kapitola se zabývá sportovním marketingem a marketingovým mixem 

služeb.  Definici zákazníka a jeho spokojenosti je věnována kapitola 2.5. Poslední 

kapitolu této části práce představuje popis marketingového výzkumu. 

Samotný výzkum je orientován na zákazníky skupinových lekcí. Prostřednictvím 

elektronického dotazování byla zjišťována jejich spokojenost se službou skupinových 

lekcí a ostatním servisem v tělocvičně na Národní třídě a v Holešovicích. Získané 

odpovědi z dotazníkového šetření byly zanalyzovány a z výsledků následně sestavena 

doporučení, která by měla vést k zvýšení zákaznické spokojenosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Služby 

Službu lze dle Kotlera (2007, s. 710) definovat jako aktivitu nebo výhodu, 

kterou „může jedna strana nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a nepřináší 

vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojená s fyzickým výrobkem. “  Definici 

služeb popisuje též Vaštíková (2014, s. 30) ve své knize Marketing služeb – efektivně a 

moderně podle Americké marketingové asociace. Dle zmíněné marketingové asociace 

jsou služby „samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. 

Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití 

nutné, nedochází k transferu vlastnictví toho zboží. “ Můžeme říci, že služby dají popsat 

jako něco, co může být zakoupeno, prodáno a člověku se to nemůže vymstít (Lovelock, 

2015). 

V dnešní společnosti sílí důležitost služeb. Podíl terciálního sektoru na tvorbě 

HDP se oproti primárnímu a sekundárnímu sektoru neustále zvyšuje, v rozvinutých 

ekonomikách dosahuje participace až 75 %. Ve službách taktéž nalézá pracovní 

uplatnění čím dál tím více osob (Vaštíková, 2014). 

Nejčastěji lidé přicházejí do styku se službami veřejného sektoru, které v každé 

zemi zajišťuje stát. Příkladem mohou být oblasti sociálních služeb nebo vzdělávání. 

Významným subjektem v terciálním sektoru je soukromý sektor, jenž potenciálním 

zákazníkům nabízí opravdu širokou paletu služeb, za které realizuje úměrný zisk 

(Vaštíková, 2014). 

V našem výzkumu se zabýváme službami soukromého sektoru. Zaměřili jsme se 

na konkrétní firmu, jež vznikla za účelem poskytování sportovních služeb pro osoby 

žijící nebo dojíždějící do hlavního města Prahy.   
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2.1.1 Sportovní služby 

Šíma (2016, s. 9), uvádí že „sportovní služby jsou řazeny mezi sportovní 

produkty.“ Sportovní produkt můžeme definovat jako zboží, službu nebo jakoukoliv 

kombinaci dvou výše zmíněných, navržený za účelem poskytnutí užitku sportovním 

účastníkům, divákům nebo sponzorům (Shank a Lyberger, 2015).  

Čáslavová (2009, s. 16) pokládá za sportovní produkt „veškeré hmotné a 

nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se 

v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ Podle Davida a Tiny Harness (2007) má sportovní 

produkt jak formu fyzickou, jako je například pálka na baseball, tak nehmotnou, čímž 

míníme službu, která existuje jen po velmi omezenou dobu. Sportovní zboží i služba 

mají své soubory vlastností, díky kterým se od sebe odlišují. Pro potřeby naší práce jsou 

dále rozvedeny pouze vlastnosti služeb a vymezení kvality. 

2.1.2 Vlastnosti služeb 

Kotler (2007) uvádí 5 základních vlastností služeb, kterými jsou: nehmotnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví. V této kapitole jsou 

vlastnosti služeb popsány a doplněny. 

 

Nehmotnost 

Narozdíl od hmotných produktů, postrádá zákazník u služeb možnost si je 

osahat, poslechnout, ochutnat nebo prozkoumat. Při rozhodování o koupi tak upíná svoji 

pozornost na viditelné znaky, které mu napomáhají posoudit kvalitu nabízené služby. 

Šíma (2016, s. 16) uvádí, že „sportovní centrum může o kvalitě svých služeb 

přesvědčovat zákazníka nápaditým exteriérem i interiérem, moderním designem, 

sympatickou recepční a vybavením sportoviště. “ Dalšími znaky mohou při posuzování 

kvality pro zákazníka být místo, symbol a cena služby (Kotler, 2007). 

  



 
 

12 

Neoddělitelnost 

Služby a jejich poskytovatelé jsou vzájemně propojeni. Kupříkladu lidé, kteří 

poskytují službu zákazníkům, se samovolně stávají její součástí a není možné je od sebe 

jednoduše oddělit.   

Prvním rysem ne oddělitelnosti služeb je vzájemné působení mezi zákazníkem a 

poskytovatelem, druhým pak účast nebo přítomnost dalších klientů. Na individuální 

spokojenost zákazníka se službou může působit právě chování ostatních klientů. 

 

Proměnlivost 

Kvalita služeb se často mění z důvodu závislosti na tom, jak, kde, kdy a kým 

jsou služby poskytovány.  

Podle Šímy (2016, s. 18) jsou některá sportovní centra pověstná tím, že jejich 

nabídka služeb je velmi kvalitní, ale upozorňuje na to, že „i v vjednom a tomtéž zařízení 

může být jedna recepční veselá, milá a rychlá a druhá nepříjemná a pomalá.“ Kvalita 

poskytnuté služby se tak liší v návaznosti na aktuální fyzické i psychické rozpoložení 

každého zaměstnance. 

 

Pomíjivost 

Služby nelze skladovat za účelem budoucího užití či prodeje. Jako příklad Smith 

a Stewart (2014) uvádějí problém neprodejných vstupenek na proběhnuté sportovní 

utkání. Jakmile se utkání jednou odehrálo, všechna neobsazená místa ztratila svou 

hodnotu.  

 

Absence vlastnictví 

Po koupi služby se zákazník nestává jejím vlastníkem, jako tomu je u hmotných 

produktů. Jak píše Šíma (2016, s. 19), lekce „aerobního cvičení skončí a zákazník je 

nucen z tělocvičny odejít.“ Z absence vlastnictví vyplývá omezenost doby, po kterou má 

zákazník ke službě přístup (Kotler, 2007). 
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2.1.3 Kvalita služeb 

V oblasti marketingu služeb můžeme nalézt několik druhů definic kvality služeb. 

Grönroos (1984) rozlišuje kvalitu služeb na složku funkční a technickou. Dle Vaštíkové 

(2014, s. 643) se obě složky kvality „podílejí na image organizace, která má zpětný vliv 

na to, jaké očekávání spojuje zákazník se službou.“ 

Technická kvalita se týká výsledku poskytované služby, který lze zhodnotit. 

Objektivní posouzení technické kvality je však v některých případech možné až po delší 

době nebo kompetentní osobou.  

Funkční kvalita je na rozdíl od technické kvality více subjektivní, neboť 

posuzuje způsob servisu dané služby. Vliv na funkční kvalitu má čekací doba 

zákazníka, provozovna poskytované služby či chování personálu. 

V námi zvoleném sportovním zařízení se jedná o způsob vedení skupinové lekce 

trenérem a dosažení cíle, se kterým se jednotlivec do třídy přihlásil (zlepšení fyzické 

kondice, optimalizace tělesné váhy, zdravotní důvody aj.). 

   Podle Vaštíkové (2014) je kvalita v oblasti řízení služeb a marketingu 

stěžejním bodem. Kvalita služeb je těsně provázána s uspokojením zákazníků, kteří na 

tento faktor kladou stále větší nároky a taktéž napomáhá poskytovateli dané služby 

odlišit se od ostatních konkurentů na trhu. 

Detailnější vymezení pojmu kvalita nabízí autoři Kotler a Keller (2007, s. 168), 

kteří ve své publikaci Marketing management uvádí definici kvality podle Americké 

společnosti pro kvalitu. Dle uvedené společnosti je kvalita „souhrnem vlastností a 

charakteristik výrobku nebo služby, ovlivňující jejich schopnost uspokojit uváděnou 

nebo předpokládanou potřebu.“ 

Orientace na zákazníka je z této definice zřejmá, a tak lze konstatovat, že kvalita 

bude doručena stranou nabídky služby vždy v případě naplnění zákazníkova očekávání 

(Kotler a Keller, 2007). Požadavky každého jednotlivce na kvalitu služeb se vyvíjí 

v čase a dle Vebera (2007, s.25) jimi jsou: spolehlivost, dostupnost, pružnost, vlídné 

zacházení, odborná způsobilost a vhodné prostředí. 
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2.1.4 Měření kvality služeb 

Hodnocení kvality poskytované služby je možné provádět ze dvou úhlů pohledu. 

Prvním z nich je z pohledu zákazníka a druhým pak hodnocení kvality služeb z 

pohledu organizace.  

Šíma (2016) uvádí metody SERVQAL, SERVPERF, SERVIMPERF, SQAS, 

QUESC, Penalty – reward, Bradyho model, techniky kritických případů a národní 

indexy spokojenosti zákazníků jako možnosti pro subjektivní zhodnocení kvality služeb 

z pohledu zákazníka. 

Tzv. mystery shopping (též známé jako fingovaný nákup), audit, samo 

hodnocení a benchmarketing reprezentují metody, díky kterým lze objektivně zhodnotit 

kvalitu služeb z pohledu organizace (Vaštíková, 2016).  
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2.2 Sportovní zařízení 

Sportovní služby jsou poskytovány v určitých typech sportovních zařízení. Dle 

Kotába a Beneše (2011) se sportovní zařízení rozdělují na 4 typy s ohledem na druh 

zákazníka, kvantum zákazníků a na daném místě. 

 

Divácky orientované sportovní zařízení pro profesionální sport 

Do této kategorie spadají sportovní zařízení, kde se konají sportovní klání a 

jejichž hlavní klientelou jsou diváci. Patří sem například dostihové závodiště či 

stadiony. 

 

Sportovní zařízení pro masovou zábavu a relaxaci 

Tato sportovní zařízení disponují velkou aktuální kapacitou a orientují se na 

širokou škálu zákazníků. Jedná se zejména o sportovní areály, které slouží k uvolnění 

stresu a napětí. Jako příklad lze uvést v letním období aquapark a během zimního 

období lyžařské středisko. 
 

Sportovní zařízení klientského typu 

Tento typ sportovních zařízení dokáže v jednom okamžiku uspokojit potřebu 

pouze omezeného počtu zákazníku. Sportovní zařízení jsou tak dle Kotába a Beneše 

(2011, s. 7) „závislá na co největší využitelnosti svých kapacit v průběhu celého dne.“ 

Příkladem mohou být kurty na badminton nebo posilovny. 

 

Sportovní zařízení pro mladší generaci a nové sporty 

Sportovní zařízení pro mladší generaci a nové sporty – se zaměřují na mladší 

generaci klientů a povětšinou se pohybují na pomezí sportu a zábavy. Lze sem zařadit 

např. areály na paintball nebo motokáry.  
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2.3 Sportovní marketing 

Pro zvýšení povědomí o sportovní službě a zvýšení prodejnosti je nedílnou 

složkou sportovní marketing. Mullin et al. (2007) ho definuje jako činnosti, které jsou 

určeny k uspokojení potřeb spotřebitelů během procesu směny. 

V případě aplikace principů marketingu na sportovní služby a zboží je žádoucí, 

aby jejich obsah byl komunikovaný přímo k vytyčeným segmentům trhu. Sport byl 

v posledních letech hojně využíván i nesportovními organizacemi jako nástroj pro 

sdělení obsahu o službách a zboží, nesouvisejícího se sportem. Zmíněné rozlišení 

vytvořilo dva přístupy k sportovnímu marketingu (Blakey, 2011). 

Prvním z nich je marketing sportu, který se soustředí na podporu spotřeby 

sportovních služeb a zboží. Druhým přístupem je marketing prostřednictvím sportu, kdy 

sport představuje médium, kterého nesportovní organizace využívají pro oslovení 

fanoušků svými službami a zbožím (Blakey, 2011). Nová et al. (2016, s. 133) dodává, že 

„sportovní marketing/marketing sportu využívá sportu v jakékoliv formě jako pomůcky 

při prodeji zboží a služeb. “ 

Poskytovatelé sportovních služeb využívají marketingu méně, než je tomu u 

společností orientujících se na výrobu produktů. U spolků a neziskových organizací 

pohybujících se v oblasti sportovních služeb je to zejména z důvodu nedostatku financí. 

V této oblasti podnikají ale i ziskové společnosti, například posilovny, které čím dál 

více chápou důležitost promyšlenosti marketingových plánů vzhledem k povaze služeb 

jako takových (Šíma, 2016). 

Firma Železná koule, jež je součástí výzkumu, je v oblasti sportovního 

marketingu aktivní. Jejími hlavní komunikačními nástroji jsou sociální sítě Facebook, 

Instagram a Twitter.1  

 
1 Více o sportovním marketingu Železné koule v kapitole Marketingový mix Železné koule 
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2.4 Marketingový mix sportovních služeb  

Podle Čáslavové (209, s. 108), představuje marketingový mix „základní 

strategii marketingu, která kombinuje nástroje marketingu.“ Těmito čtyřmi nástroji 

jsou: produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion), jinými 

slovy tzv. 4 P. 

Autoři Booms a Bitner poukázali na skutečnost, že tradiční podoba 

marketingového mixu je kvůli vlastnostem služeb nedostatečná pro aplikaci na jejich 

nabídku. To vedlo k identifikaci a rozšíření marketingové mixu služeb o další 3 P: lidé 

(people), materiální prostředí (physical evidence) a procesy (processes) - (Hopwood, 

2007). Všechny tyto nástroje marketingového mixu služeb zachycuje obrázek č.1. a jsou 

popsány níže. 

Obrázek č.1: Nástroje marketingového mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MULLIN et al. (2007), vlastní zpracování 

 

Produkt 

Organizace nabízejí své produkty zákazníkům, aby uspokojily jejich potřeby a 

zároveň dosahovaly svých vytyčených cílů. Produkt je tedy důležitým prvkem, 

spojujícím organizaci s jejími zákazníky a podílejícím se na vzájemném vztahu mezi 

nimi (Hopwood, 2007). Čáslavová (2009, s. 109) upozorňuje na fakt, že o sportovním 

produktu není možné hovořit jako o produktu stejnorodém, protože pojímá „sportovní 

zboží, služby, osoby, místa, myšlenky a s hmotnými i nehmotnými atributy.“  
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Cena 

Pro podnik působící v oblasti sportu a služeb je důležité obezřetně stanovit cenu, 

za kterou své služby zákazníkům nabízí. Její výše spoluurčuje velikost jeho příjmů a 

možnou výhodu oproti konkurenci. Cena taktéž reflektuje některé vlastnosti tohoto typu 

produktu a je pro zákazníka ukazatelem kvality služeb (Durdová, 2005). Čáslavová 

(2009) dodává, že při prodeji sportovních služeb mají na zákazníka psychologický vliv 

cenová zvýhodnění a různé platební metody. Příkladem mohou být slevy na 

permanentní vstupenky. 

 

Místo 

Místo neboli distribuce představuje zajištění cesty, jakou poskytovatel služeb 

nebo prodejce dostane k zákazníkovi produkt. Určení skladby distribučních cest závisí 

na tom, zda se jedná o sportovní produkt hmotného či nehmotného charakteru (Šíma, 

2016). Šíma (2016, s. 28) dále tvrdí, že „rozhodnutí zákazníka využít sportovní službu, 

tedy nehmotný produkt, je znakem účinnosti distribuce.“ 

Podle Durdové (2005) by mělo mít sportovní zařízení příjemnou atmosféru, 

přitažlivý vzhled a ležet v bezpečné lokalitě s dobrou dopravní dostupností. 

 
Propagace 

Pod nástrojem propagace chápeme dle Šímy (2016) určitou formu komunikace, 

jejíž cílem je rozšířit povědomí o nabídce služeb a ovlivnit zákazníky tak, aby si danou 

službu chtěli zakoupit. Mullin et al. (2007) uvádí, že propagace v sobě zahrnuje prvky 

marketingové činnosti reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a publicity, 

prostřednictvím kterých informuje o produktu, ceně a místu. 

 

Lidé 

Jelikož poskytování sportovní služby probíhá ve stejném okamžiku jako její 

spotřeba, mohou mít na její kvalitu vliv zaměstnanci i zákazníci. To se týká zejména 

služeb s vysokým kontaktem se zákazníkem jako tomu je v posilovnách (Smith, 2008). 

Podle Vaštíkové (2014) je nezbytné, aby organizace kladla důraz „na výběr, vzdělání a 
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motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla stanovovat určitá pravidla pro chování 

zákazníků.“ 

 

Materiální prostředí 

Z nehmotné povahy služeb vyplývá, že pro zákazníky představují hmotné znaky 

určité vodítko k posouzení kvality služeb. Právě prostředí, ve kterém je služba 

poskytována, je jedním z důkazů o její samotné existenci (Smith, 2008). Kromě 

samotné provozovny služby patří podle Vaštíkové (2014) k materiálnímu prostředí 

například oblečení personálu nebo informační brožura. 

 

Procesy 

Procesy můžeme chápat jako marketingové nástroje, které obsahují dle Šímy 

(2016, s. 36) „všechny činnosti, postupy a mechanismy při tvorbě a spotřebě služby“. 

Šíma (2016, s. 36) dále píše, že „proces spotřeby začíná u zákazníka obvykle zjištěním 

jeho možností služby využívat, pokračuje výběrem aktivity, vyhledáním zařízení, 

vstupem do zařízení, orientací v zařízení, zapojením se do aktivity a tak dále až po 

opuštění zařízení“. Čáslavová (2009) doplňuje, že u sportovních služeb je klíčová 

zejména doba obsluhy zákazníka, rychlost obsluhy, doba čekání a forma obsluhy.  
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2.5 Zákazník  

Klíčové pro fungování tělocvičen Železné koule jsou její zákazníci. Obecně 

definujeme podle Nové et al. (2016, s. 142) zákazníky jako „fyzické nebo právnické 

osoby, se kterými je realizován obchod na různých typech trhů“. Na trzích ve 

sportovním prostředí se setkáváme s třemi typy zákazníků. Prvním z nich jsou 

zákazníci, jakožto zájemci o sportovní zboží a služby, druhým jsou diváci na 

sportovních akcích a třetími jsou diváci, sledující sportovní přenosy skrze média (Nová 

et al., 2016). 

Z uvedených charakteristik vyplývá dělení sportovních spotřebitelů na skupinu 

aktivních účastníků sportovních aktivit a skupinu diváků, kde jsou spotřebitelé 

pasivními účastníky sportovních aktivit (Nová et al., 2016). Železná koule disponuje 

aktivními zákazníky, kteří navštěvují skupinové cvičební tréninky anebo se účastní 

seminářů nebo kempů.  

Pro organizace provozující obchodní činnost ve sportovním prostředí je 

nezbytné poznat konkrétní potřeby a chování svého zákazníka, co ho vedlo ke koupi a 

hodnocení prostoru ke zlepšení sportovního produktu. Právě na základě nabytých 

znalostí je možné vytvářet a realizovat správná strategická rozhodnutí (Čáslavová, 

2009). 

2.5.1 Spokojenost zákazníka 

Na trzích se zbožím a službami stále více sílí konkurenční boj o zákazníky a pro 

firmy je tak složitější cesta k prosperujícímu podnikání čím dál tím více složitější. 

Úspěch tkví v péči o produkty, jejich zdokonalování a dosahování co nejvyšší úrovně 

zákaznické spokojenosti. Na základě spokojených zákazníků může podnik dlouhodobě 

prosperovat. Současní zákazníci se podílí na 90 % příjmů, ačkoliv je u podniků 

pozornost věnována především přilákání zákazníků nových (Zamazalová, 2008). 

Oliver (2010) popisuje spokojenost jako odezvu zákazníka na poskytnutí úrovně 

uspokojení ze spotřeby služby nebo produktu. Uspokojení může dosáhnout úrovně 

nedostatečné, příjemné nebo nadměrné. Podle Kotlera a Kellera (2007, s. 164) je 

spokojenost „pocitem potěšení nebo zklamání jedince vycházejícím z porovnání 

skutečného výkonu (nebo výsledku) výrobku a jeho očekáváním“.  Zákazník bude 
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spokojený, pokud se jeho očekávání naplní. Pokud však jeho očekávání nebude 

naplněno, bude zákazník nespokojený (Kotler a Keller, 2007). 

Šíma (2016, s. 47) upřesňuje vznik očekávání zákazníků u sportovních služeb. 

Ta se „vytváří nejen na základě motivů, se kterými zákazník služeb využil (zformování 

postavy), ale také na základě předchozích zkušeností, doporučení a informací od přátel 

či cílené propagace organizace“. 

Osoby zodpovědné za marketing následně řeší otázku, jak vysoké či nízké 

očekávání u zákazníků vyvolat. Pokud stanoví příliš vysoká očekávání, která nejsou 

realistická, zákazníci budou ve výsledku zklamáni. Na druhé straně nastavení příliš 

nízkých očekávání vede k přilákání nedostatečného počtu zákazníků. Zde ale platí, že 

zákazníci, kteří se nechají zlákat, budou pravděpodobně spokojeni. Devízou úspěšných 

firem je srovnatelný poměr mezi rostoucím očekáváním u zákazníků a odpovídajícím 

nabízeným výkonem (Kotler a Keller, 2007). 

Vysoce spokojený zákazník, u kterého se daří plnit očekávání na 100 %, si 

k firmě či značce vytváří emociální vazbu a představuje pro firmu věrného zákazníka. 

Ten zpravidla uskutečňuje nákup opakovaně, méně reaguje na změnu ceny, nepřechází 

ke konkurenci, ochotně sděluje své představy o nových výrobcích a službách a kladně 

hovoří o značce před ostatními (Kotler a Keller, 2007). 

Šíření pozitivní zkušenosti ve svém okolí současným zákazníkem může 

sportovnímu zařízení přinést nové zákazníky, kteří na základě osobního doporučení 

chtějí službu vyzkoušet. „Word of mouth“ je forma ústně šířené reklamy, která by 

neměla být přehlížena v žádném sportovním zařízení (Šíma, 2016).  

Vnímání spokojenosti se službou je u každého zákazníka čistě subjektivní. Proto 

je nezbytné provádět kroky k jejímu měření, neboť spokojenost hraje důležitou roli 

v tom, jestli zákazník znovu nakoupí nebo příště využije nabídku konkurence. Jestliže 

chce firma měřit spokojenost zákazníků, jako ideální se jeví možnost sledování 

prostřednictvím dotazování (Kotler a Keller, 2007). 
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2.6 Marketingový výzkum 

Za účelem zjištění spokojenosti zákazníků skupinových tréninků v tělocvičnách 

Železné koule byl realizován marketingový výzkum. Dle Tahala (2017, s. 38) je jeho 

důležitost především v „porozumění trhu a spotřebitelům, inspiruje k tvorbě lepších a 

nových služeb a produktů na trhu (…). Každá organizace, jež chce v proměnlivém 

prostředí uspět, musí umět svým zákazníkům naslouchat.“ Vaštíková (2016, s. 177) 

zdůrazňuje, že „bez marketingového výzkumu si nelze představit úspěšné marketingové 

řízení.“ 

Mylně by se mohlo zdát, že marketingový výzkum spočívá pouze v umístěním 

dotazníku na internet. Jedná se ovšem od začátku vymezení výzkumného problému až 

do konečného návrhu řešení o velmi nákladným procesem, ke kterému je nezbytné 

přistupovat obezřetně. Jedině tak lze předcházet chybám (Kozel et al., 2011). Podle 

Vaštíkové (2008) nedojde k výskytu chyb během výzkumu v případě dodržení těchto 6 

zásad: 

 

Zaměření 

Cíle marketingové koncepce organizace musí být reflektovány ve výzkumu. 

 

Objektivita 

Vhodně zvolené postupy marketingového výzkumu, které povedou 

k objektivnímu výběru respondentů i zpracování získaných dat. 

 

Systematičnost 

Tato zásada musí dle Vaštíkové (2008, s. 80) „vyloučit vlivy nahodilosti a 

parciálnosti ve výběru zkoumaného vzorku.“ 

 

Včasnost 

Výsledky výzkumu by měly být k dispozici v době aktuálnosti rozhodovacího 

procesu. 
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Efektivnost nákladů 

Předpokládané přínosy plynoucí z výzkumu je nezbytné porovnat s náklady na 

jeho provedení. 

 

Přesnost a spolehlivost 

Zvolení žádoucí výzkumné techniky a zajištění dosažení shody výsledků 

v případě opakování výzkumu za stejných podmínek. 

 

Kozel (2006) uvádí celý proces marketingového výzkumu, skládající se z etapy 

přípravné a realizační. Každá z etap následně obsahuje navazující fáze neboli kroky, 

které jsou zobrazeny na obrázku č.2. 

Obrázek č.2: Proces marketingového výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kozel (2006), vlastní zpracování 
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2.6.1 Definování problému, cíle 

Prvním a zároveň stěžejním krokem procesu výzkumu je definování 

výzkumného problému, pro jehož určení je vhodná diskuze mezi zadavatelem a 

výzkumníkem. Výzkumný problém napomáhá při definování cíle výzkumu, u kterého je 

třeba dát pozor na příliš úzké či široké vymezení. V případě vyslovení hypotéz ve 

výzkumu je důležitá jejich správná formulace ((Kozel et al., 2011). 

2.6.2 Orientační analýza situace 

Navazujícím krokem je analýza počáteční situace, která slouží k lepšímu 

zorientování se ve výzkumném problému. Pro tento účel se provádí vyhledávání dat a 

informací ze všech dostupných zdrojů (Kozel et al., 2011). Kozel et al. (2011, s. 192) 

uvádí, že „podle zdrojů dat, z nichž informace získáváme, dělíme informace především 

na.“: 

Primární, kdy jsou informace získány ze shromážděných dat konkrétního 

výzkumu a sekundární, kdy jsou informace získány z dat pořízených někým jiným a 

jsou již k dispozici. Zpravidla je možné zdroje sekundárních dat rozlišit na interní 

(vnitřní), které pramení z vlastní provozní činnosti firmy, a externí (vnější), vycházející 

z vnějšího prostředí firmy. Jedná se například o dostupné přehledy Českého 

statistického úřadu, různé druhy periodik nebo odborné publikace. 

2.6.3 Plán výzkumného projektu 

V přípravné fázi, ve které byl definován problém, cíl výzkumu a určeny zdroje 

dat, přechází výzkumný proces do realizační etapy. Součástí plánu výzkumného 

projektu je také rozhodnutí o typu realizovaného výzkumu, na jehož základě je zvolena 

metoda sběru dat. Těmito metodami jsou dotazování, pozorování či experiment (Kozel 

et al., 2011). 

Každá ze základních metod sběru dat má svou konkrétní podobu. Dotazování, 

jakožto nejčastěji využívanou metodu kvantitativního výzkumu, dělíme na osobní, 

písemné, telefonické a elektronické. Mezi výhody elektronického dotazování patří nízké 

náklady na realizaci, dostatek času na zodpovězení otázek a jednoduché vyhodnocení 

získaných dat. Za nevýhodu tohoto typu dotazování lze považovat, že ne všichni 



 
 

25 

potencionální respondenti mají k dispozici internetové připojení a nelze vyloučit 100 % 

důvěryhodnost odpovědí (Kozel et al., 2011). 

Dále by se v plánu měly objevit odpovědi na otázky týkající se organizace sběru 

dat, to jest v jakém časovém úseku bude výzkum probíhat, na jakém místě bude sběr dat 

probíhat a, kolik kterých osob se bude na činnostech výzkumu podílet. Zodpovězením 

otázky “Od koho?“ by se mělo určit, kdo tvoří základní soubor a z něj vymezit soubor 

výběrový (Kozel et al., 2011). 

2.6.4 Sběr údajů 

Fáze sběru údajů spadá do druhé etapy procesu výzkumu, kdy dochází 

k realizaci vlastního sběru dat (Kozel et al., 2011). Podle Kozla et al. (2011, s. 385) se 

zde projevuje, „jak poctivě jsme přistoupili k přípravné etapě výzkumu a k jejím 

jednotlivým fázím, neboť díky správně provedené přípravě je seznam všech činností 

dopředu naplánován a my se můžeme zabývat pouze realizací těchto činností.“ 

2.6.5 Zpracování shromážděných údajů 

Pokud to výzkum vyžaduje, před analýzou sebraných dat je podstatné ověřit 

jejich validitu (přesnost, platnost) a reliabilitu (spolehlivost, opakovatelnost). Následuje 

fáze klasifikace údajů, díky které je možné odhalit závislosti mezi proměnnými (Kozel 

et al., 2011). 

2.6.6 Analýza údajů 

V této fázi dochází k analýze údajů prostřednictvím statistických metod a 

následné vizualizaci výstupů analýzy (Kozel et al., 2011). 

2.6.7 Interpretace výsledků výzkumu 

Podle Kozla et al. (2011, s. 601) se interpretací výsledků rozumí „převedení 

výsledků analýzy do závěrů a doporučení nejvhodnějšího řešení zkoumaného 

problému.“ Jestliže v přípravné etapě byly stanoveny hypotézy, dochází zde k jejich 

vyhodnocení. 
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2.6.8 Závěrečná zpráva a její prezentace 

Posledním krokem procesu výzkumu je představení návrhů a doporučení 

zadavateli výzkumu. Prezentace je zpravidla možná ústní formou nebo předložením 

závěrečné zprávy v písemné podobě (Kozel et al., 2011).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zjištění spokojenosti zákazníků se skupinovými tréninky 

a ostatním servisem v pražských pobočkách tělocvičen Železné koule pomocí 

marketingového výzkumu. Z výsledků šetření budou sestaveny doporučení pro zvýšení 

kvality poskytované služby. 

3.1.1 Úkoly práce 

Pro splnění cíle práce byly stanoveny následující úkoly: 

• Rešerše literatury  

• Tvorba elektronického dotazníku  

• Provedení pilotáže  

• Sběr dat 

• Zpracovaní a analýza získaných dat 

•  Vytvoření a předání doporučení majitelům Železné koule  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Definování problému a cíle 

Za účelem definování výzkumného problému a cíle proběhla s majiteli 

pražských poboček Železné koule společná schůzka. Zde bylo konstatováno, že na 

rozdíl od 12týdenního intenzivního cvičebního programu Amazing 12, kde je na konci 

získávána zpětná vazba, hodnocení zákazníků navštěvujících skupinové lekce nebylo 

nikdy zjišťováno. Železná koule funguje od roku 2011 a až do doby konání tohoto 

výzkumu nebyla míra spokojenosti návštěvníků žádným způsobem zjišťována. Z tohoto 

důvodu byl stanoven cíl zjistit jejich spokojenost se skupinovými lekcemi a ostatním 

servisem v obou pražských tělocvičnách Železné koule. Výsledky výzkumu následně 

poslouží ke stanovení doporučení, které v budoucnu mohou Železné kouli pomoci 

ke zlepšení její činnosti. 

 

Výzkumné otázky 

 Stanoveny byly dvě dílčí otázky: 

 

VO1: Jak hodnotí zákazníci práci trenéra při hodinách? 

 

VO2: Domnívají se zákazníci, že je úroveň hygieny a čistota na Národní třídě 

horší než v Holešovicích? 

 

Hypotéza 

Formulována byla následující hypotéza: 

 

Hypotéza: Pro zákazníky v Železné kouli je důležitější přístup trenérů než cena členství. 

 

4.2 Zdroje dat 

V tomto výzkumu byla využita data primární, pocházející z 

elektronického dotazníkového šetření. Důvodem je výše zmíněná skutečnost, že 
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v Železné kouli nebyla do tohoto okamžiku sesbírána data vztahující se k této 

problematice. 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

V rámci práce byl zvolen kvantitativní výzkum ve formě elektronického 

dotazování. Metoda elektronického dotazování byla vybrána zejména z důvodu získání 

informací od většího množství respondentů. Jako alternativní varianta se jevilo písemné 

dotazování, ale vzhledem k existenci systému obsahující e-mailovou databázi zákazníků 

Železné koule, by tento typ dotazování byl časově neefektivní.  

4.4 Výběr vzorku respondentů 

Základním souborem jsou všichni zákazníci docházející na skupinové lekce 

do obou pražských poboček tělocvičen Železné koule. Vzhledem k tomu, že účast na 

hodinách se mění v závislosti na zaplaceném členství, za výběrový soubor byly určeny 

všechny osoby s aktivním členstvím v období realizace výzkumu. Podle interního 

systému byl průměrný počet členství v daném období 367 osob v pobočce Železné 

koule na Národní třídě a 159 osob v pobočce v pražských Holešovicích. Do výzkumu se 

celkově zapojilo 272 respondentů, z toho 166 zákazníků s platným členstvím na 

Národní třídě a 97 zákazníků s platným členstvím v Holešovicích. 

4.5 Dotazník 

Dotazník je nástroj užívaný při sběru primárních dat, skládající se ze souboru 

otázek, na než respondenti odpovídají. Pro dosažení cíle výzkumu je nezbytné vytvořit 

seznam informací, na které se v dotazníku chceme tázat (Kozel et al., 2011). Zhotovený 

seznam informací je následně pomocí operacionalizace převeden do podoby 

měřitelných znaků.  
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Obrázek č.3: Schéma operacionalizace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při sestavování má dle Kozla et al. (2011) dotazník hlavně upoutat 

respondentovu pozornost. V našem případě byl zvolen motiv dotazníku kombinující 

žlutou a černou barvu, reprezentující barvy Železné koule. Pro potřeby výzkumu byl 

zvolen neformální jazyk, kterým Železná koule komunikuje se svými zákazníky.  

Pro účel výzkumu byl vytvořen polostrukturovaný dotazník na webovém portálu 

Survio. V úvodu byl ukotven průvodní dopis se všemi nutnými náležitostmi, následován 

filtrační otázkou na aktivní a neaktivní členství. Hlavní část dotazníku tvořily věcné 

otázky spjaté s požadovanými informacemi, v závěru byly umístěny otázky 

identifikační. 

Podle Machkové (2006) jsou ve výzkumech využívány otázky otevřené, 

uzavřené a polouzavřené. V marketingových výzkumech jsou hojně uplatňovány škály 

měřící postoje, motivy či názory respondentů (Kozel et al., 2011). Mezi ně se řadí 

například Likertova stupnice a stupnice přikládaného významu (Johnová, 2008). 

Dotazník obsahoval otázky uzavřené, kdy převažoval typ uzavřených 

alternativní otázek nad selektivními uzavřenými typy otázek. Dále zde byly zařazeny 

škály, ve kterých respondenti určovali míru spokojenosti a nebo přikládali stupně 

důležitosti různým oblastem. V dotazníku byly vyjma otevřených a uzavřených otázek 
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též otázky polouzavřené, které umožňovaly respondetovi formulovat vlastní odpověď 

mimo předem určené odpovědi. 

4.5.1 Pilotáž 

Před rozesláním dotazníku byla provedena pilotáž na náhodném vzorku deseti 

zákazníků skupinových lekcí v pobočce Železné koule v Holešovicích. Po vyplnění 

dotazníku proběhla vzájemná diskuze mezi výzkumníkem a respondenty ohledně 

srozumitelnosti a případných nejasností u jednotlivých otázek. Následně bylo 

v dotazníku upraveno zadání a popisek otázky č. 8 a rozšířen počet znaků v odpovědi u 

otázky č. 9. 

4.6 Sběr údajů 

Samotné elektronické dotazování probíhalo jeden měsíc, a to v období od 10. 3. 

do 10. 4. 2020. K rozeslání elektronického dotazníku byl využit interní systém 

s databází e-mailů zákazníků navštěvujících skupinové lekce. 

Dotazník byl dále umístěn v soukromé facebookové skupině, jež sdružuje 

aktivní a neaktivní členy. Autor práce předpokládal, že díky tomuto kroku se zvýší 

návratnost dotazníku. Tyto nerelevantní zákazníky pro tento výzkum bylo nezbytné 

oddělit od zákazníků s aktivním členstvím. Toho bylo docíleno pomocí filtrační otázky 

č. 1: Máš v současné době platné členství? Respondenti, kteří zvolili možnost aktivního 

členství dále pokračovali ve vyplňování všech otázek v dotazníku. Naopak druhou 

skupinu respondentů dotazník přes funkci větvení otázek přesměroval na závěrečnou 

otázku, kde mohli uvést své podněty a připomínky ke zlepšení činnosti Železné koule. 

4.7 Zpracování a analýza údajů 

Shromážděná data byla zpracovaná programu Microsoft Excel a jejich hodnoty 

byly dále zobrazeny grafickou formou. 

 

4.8 Interpretace výsledků 
           Z výstupu analýzy byly zhotoveny doporučení pro obě pobočky Železné koule.  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Představení Železné koule 

Železná koule je síť tělocvičen zaměřená na cvičení s volnými vahami, převážně 

kettlebellem, což je železné závaží ve tvaru koule a madlem. V obecné rovině by se dala 

zařadit mezi posilovny, od těch se ale odlišuje ve vybavenosti sportovního zařízení a 

zejména v přístupu k trénování lidí. Cvičení probíhá vždy pod dohledem trenéra podle 

tréninkového plánu a bez přítomnosti multifunkčních posilovacích strojů. Z těchto 

důvodů využívá Železná koule v praxi více označení tělocvična. V současné době má 

Železná koule pobočky ve čtyřech městech České republiky, konkrétně dvě Praze a po 

jedné v Berouně, Českých Budějovicích a Mladé Boleslavi. Pražské tělocvičny Železné 

koule se nachází na Národní třídě v ulici Opatovická 18 a na adrese Argentinská 24 

v Holešovicích. Tělocvičnu na Národní třídě založil v roce 2011 Michal Vrátný a byla 

vůbec první pobočkou v historii Železné koule. O pět let později vznikla sesterská 

tělocvična v Holešovicích, vlastněná Petrem Medkem. Jedná se o mladou firmu na trhu 

poskytující sportovní služby (Železná koule in zeleznakoule.cz). 

5.2 Marketingový mix Železné koule 

Produkt 

1. Skupinové tréninky – Klienti v jednotlivých lekcích cvičí v omezeném počtu 

podle individuálního tréninkového plánu pod dozorem kvalifikovaných trenérů. 

Do lekcí se přihlašují pomocí rezervačního systému, ke kterému má každý 

student vlastní přístup. Frekvence tréninku závisí na časových možnostech 

klientů, v nabídce je členství s docházkou 1× týdně až po cvičení 5× týdně. 

Prostory na cvičení jsou vybaveny hrazdami, olympijskými osami, 

jednoručkami, kettlebelly, závažími, gymnastickými kruhy, bednami, tatami 

a dalším náčiním pro silový a kondiční trénink (Železná koule in 

zeleznakoule.cz). 
2. Amazing 12 – je dvanáctitýdenní intenzivní cvičební program obsahující 

65 osobních tréninků s cvičením v malé skupině, sestavení výživového plánu, 

edukaci v oblasti stravovacích návyků a online podporu po celou dobu 
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programu. Program probíhá ve stejném prostoru jako skupinové tréninky, ale 

v rozdílných časech (Amazing 12 in Amazing12.cz) 
3. Soukromé lekce – Pro individuální potřeby je v nabídce možnost najmout si 

trenéra na soukromou lekci. 
4. Semináře – V prostorách tělocvičen jsou nepravidelně pořádané semináře pro 

klienty a zájemce z řad veřejnosti. 
5. Lekce akro jógy – V letních měsících pořádá Železná koule nepravidelně pro 

veřejnost venkovní lekce akro jógy spojující prvky jógy a párové akrobacie, a to 

pod vedením trenéra. 
6. Kempy – Zpravidla v období letních prázdnin organizuje Železná koule 

každoročně pro veřejnost turnusový pobyt zaměřený na cvičení a vzdělávání 

v oblasti přirozeného pohybu. 
7. Doplňkové produkty na recepcích – Recepce se nachází hned pár metrů po 

vstupu do obou tělocvičen a je v ní možnost zakoupit merchandising Železné 

koule, doplňky stravy, občerstvení ve formě ovoce a tyčinek, teplé i studené 

nápoje a doplňkový sortiment, jako je například shaker. 

Cena 

Tělocvičny neumožňují zakoupení jednorázového vstupu či před nabitím 

zvýhodněné permanentky. Zájemci o skupinový trénink si mohou vybrat mezi různými 

typy členství podle počtu tréninků týdně, viz obrázek číslo 3. 

 

Obrázek č.4: Členství v Železné kouli  

 

Zdroj: Železná koule 

Tříměsíční program Amazing 12 stojí 50 000 Kč. Zákazník, který využije 

soukromé lekce s trenérem, zaplatí 1000 Kč za hodinu, případně každá další osoba 
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v rámci jedné lekce připlácí 200 Kč. Semináře, lekce akro jógy a kempy jsou pořádány 

nepravidelně a jejich cena není stálá.  

 

Místo 

Pražské pobočky Železné koule leží ve výhodných polohách hlavního města, 

konkrétně na Praze 2 a Praze 7. V blízkosti poboček se nachází stanice metra B a C, 

několik zastávek tramvajových a autobusových spojů. Handicapem je parkování 

motorových vozidel, neboť v obou městských částech jsou na většině míst zavedeny 

zóny placeného stání.  

Propagace 

Železná koule používá společně pro rozšíření povědomí o svých službách 

placenou reklamu na sociálních sítích Facebook a Instagram, dále službu Google 

Adwords ve vyhledávači Google. Ke zprostředkování dění v tělocvičnách a poskytnutí 

aktuálních informací je využívána facebooková stránka, instagramový a twitterový účet 

Železné koule, tabule na recepcích, webové stránky, newsletter a facebooková skupina. 

Atypické jsou další marketingové aktivity, které Železná koule realizuje k nepřímé 

propagaci své činnosti. Jedná se o vlastní podcastový pořad nebo iniciativu Utrácím na 

rohu, jež vznikla během koronavirové krize. 

Lidé 

Na personál dostávající se do pravidelného kontaktu s klienty je v Železné kouli 

kladen velký důraz. Recepční jsou vybíráni formou osobních pohovorů. To samé platí 

pro trenéry, kteří musí prokázat zájem a odbornou znalost v oblasti silového a 

kondičního cvičení. Všichni trenéři jsou dlouhodobě vzděláváni formou instruktorských 

školení vedených šéftrenérem Železné koule. 

Materiální prostředí 

V tělocvičnách je dbáno hlavně na čistotu v prostorách určených na cvičení, 

sprchách a šatnách. Pravidelně dochází k nákupu nového vybavení do tělocvičen. Pro 

zvýšení pohodlí zákazníků je v okolí recepce k dispozici několik stolků s gauči a křesly.  
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Procesy 

Zákazníci nejčastěji navštěvují skupinové tréninky od pondělí do pátku před 

začátkem a po konci pracovní doby. V ranních a pozdních odpoledních hodinách je 

doba čekání zákazníků na obsloužení nejdelší, neboť je nutné na recepci nahlásit 

rezervaci do lekce. Recepční následně musí zkontrolovat v systému rezervaci a platnost 

členství. 

5.3 Výsledky výzkumu a interpretace dat 

Do výzkumu zaměřeného na spokojenost zákazníků navštěvujících skupinové 

tréninky v pražských pobočkách Železné koule se zapojilo 272 respondentů. 

Respondenti byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině se nacházely osoby, které 

v období realizace elektronického dotazníkového šetření neměly aktivní členství a 

zodpovídaly pouze na otázky č. 1 a č. 35. Otázkou č. 1 byly dotazovány na platnost 

svého členství a v otázce č. 35 byla mapovány podněty a připomínky k fungování 

tělocvičen Železné koule. Druhá skupina probandů mohla maximálně vyplnit až 35 

otázek v závislosti na konkrétních odpovědích. 

Získané odpovědi na jednotlivé otázky jsou znázorněny pomocí sloupcových 

a výsečových grafů. V případě otevřených otázek bylo vždy stanoveno určité množství 

kategorií odpovědí, které byly dále rozvedeny. V předkládané části práce se budeme 

zabývat výsledky výzkumu, které budou následně interpretovány. Pro lepší pochopení 

byla výsledná data z určitých otázek sloučena (viz například Otázka č. 1 a č. 4). 

Otázka č. 1: Máš v současné době platné členství? 

Otázka č. 4: Kde trénuješ? 

Cílem otázky č. 1 bylo rozdělit do dvou skupin zákazníky skupinových tréninků 

s aktivním a neaktivním členstvím. Otázka č. 4 zjišťovala, ve které z tělocvičen 

zákazníci s platným členstvím trénují. Data z otázky č. 1 a otázky č. 4 byla separátně 

zanalyzována a následně zachycena společným výsečovým grafem.  

Na grafu č. 1 můžeme vidět, že 166 zákazníků s platným členstvím docházelo na 

skupinové tréninky na Národní třídu a 97 zákazníků s platným členstvím navštěvovalo 
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lekce v Holešovicích. Pouze 9 respondentů uvedlo, že v současnosti nemá zakoupený 

žádný typ členství. 

 

Graf č. 1: Členství a trénování v Železné kouli 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Vyber typ svého členství 

V otázce č. 2 respondenti označovali typ svého členství. Tato otázka měla za cíl 

zjistit počet zákazníků se starou a novou cenou členství. 

 Podle výsledků znázorněných v grafu č. 2 má na Národní třídě 122 zákazníků 

zachovanou cenu členství před zdražením, což představuje 73 % z celkových 166 

platných členství. V Holešovicích má celkem 72 zákazníků zachovanou cenu členství 

před zdražením. Z celkového počtu 97 platných členství v Holešovicích cvičilo ve 

sledovaném období za staré ceny 74 % zákazníků. V odpovědi „jiné“ uvedlo 8 

respondentů, že vlastní členství mimo veřejně dostupné ceny, které mají na základě 

vzájemné dohody s Železnou koulí.  

  

166; 61%

97; 36%

9; 3%

Národní třída Holešovice neplatné členství
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Graf č. 2: Staré ceny členství 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 3 vyplývá, že na Národní třídě platí 39 zákazníků a v Holešovicích 

22 zákazníků za svůj typ členství skupinových tréninků již novou cenu. Ke změnám 

v ceně členství došlo 1. října 2019, a proto tato skutečnost bude s největší 

pravděpodobností příčinou vysokého podílu starých cen nad novými. 

  

Graf č. 3: Nové ceny členství 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: Cena tvého členství ti přijde: 

Na otázku č. 3 odpovídali pouze ti respondenti, kteří platí novou cenu členství. 

Otázka č. 3 zjišťovala, jak zákazníci hodnotí nové ceny členství.  

Graf č. 4 znázorňuje jednotlivé odpovědi na Národní třídě. U členství 

s docházkou 2× týdně na 1 měsíc připadá cena 3 zákazníkům odpovídající, 1 zákazník ji 

vnímá za tento typ členství jako vysokou. U členství s docházkou 2× týdně na 3 měsíce 

jasně nad všemi ostatními převažuje u 19 zákazníků hodnocení ceny jako odpovídající, 

1 zákazníkovi cena dokonce připadá příliš nízká. Cena členství s návštěvností 3× týdně 

po dobu 3 měsíců odpovídá představám 7 zákazníků, 1 zákazník by cenu uvítal nižší. 

U posledního typu kurzovného, které je zároveň ze všech nejdražší, se všichni zákazníci 

shodli na tom, že cena za tento typ kurzovného je odpovídající.  

 

Graf č. 4: Národní třída – hodnocení ceny členství  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 5 ukazuje jednotlivé odpovědi v Holešovicích. U členství s docházkou 

2× týdně na 1 měsíc připadá cena 3 zákazníkům odpovídající, 2 zákazníci vnímají cenu 

za tento typ členství jako vysokou. U členství s docházkou 2× týdně na 3 měsíce se cena 

jeví jako odpovídající 6 zákazníkům, ale 4 zákazníkům se zdá vysoká. Cena členství 

s návštěvností 3× týdně po dobu 3 měsíců odpovídá představám 6 zákazníků, 1 

zákazník by cenu uvítal nižší. U posledních dvou typů kurzovného nebylo možné určit 

hodnocení ceny, neboť tuto nabídku nikdo z dotazovaných zákazníků nevyužívá. 
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Graf č. 5: Holešovice – hodnocení ceny členství  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5: Postrádáš ve svém rozvrhu hodin na Národní nějaký čas skupinové lekce? 

Otázka č. 6: Postrádáš ve svém rozvrhu hodin v Holešovicích nějaký čas skupinové 

lekce? 

Otázka č. 5 a č. 6 se zabývala tím, jestli zákazníkům vyhovuje současný rozvrh 

hodin skupinových lekcí. Z výsledků na grafu č. 6 je patrné, že 45 zákazníků (27 %) na 

Národní třídě a 27 zákazníků (28 %) v Holešovicích by uvítalo změnu v rozvrhu hodin.  

 

Graf č. 6: Spokojenost s rozvrhem hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 7: Který den/dny a hodinové rozpětí bys uvítal? 

Jestliže zákazníci zvolili v předchozí otázce odpověď „ano“, byli otázkou č. 7 

vyzváni k vypsání svých představ o změnách v rozvrhu hodin. Odpovědi jsou rozděleny 

do několika kategorií. 

Na grafu č. 7 vidíme několik návrhů na otevření hodin z pohledu zákazníků. 

Nejvíce by zákazníci na Národní třídě uvítali nové páteční odpolední hodiny (15) a ve 

stejném poměru vyjádřili zájem o víkendové hodiny (15). Třetím nejžádanějším dnem a 

časem jsou večerní páteční hodiny (10). V Holešovicích by zákazníci uvítali více 

pátečních odpoledních hodin (9), ale oproti Národní třídě zde není tak velká poptávka 

po víkendových hodinách (4). Ukázalo se, že stoupající zájem je také o pondělní, 

středeční pozdní večerní hodiny v rozmezí 20–21 (5) a dále o hodiny v pátek večer, 

které v rozvrhu prozatím chybí. 

 

Graf č. 7: Návrhy chybějících hodin v rozvrhu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 8: Jak dlouho v Železné kouli trénuješ? 

Otázkou č. 8 byla zjišťována dosavadní délka trénování klientů v Železné kouli. 

Z grafu č. 8 je zřejmé, že na Národní třídě méně než polovina zákazníků (66) trénuje 

kratší dobu než 12 měsíců. Zbylých (100) představuje skupinu stálých zákazníků, neboť 

navštěvují skupinové tréninky dlouhodobě, a to déle než 1 rok. V Holešovicích téměř 

polovina zákazníků (46) navštěvuje skupinové tréninky méně než 12 měsíců a 51 

zákazníků se řadí mezi pravidelnou klientelu. 
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Graf č. 8: Doba trénování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9: Z jakého důvodu jsi začal cvičit v Železné kouli? 

Důvody ke cvičení v Železné kouli mapovala otázka č. 9. Bylo staveno 5 

kategorií nejčastějších důvodů pro začátek trénování.  

Kategorie jsou následující: 

1. Zlepšení fyzické zdatnosti. 

2. Zdravotní důvody. 

3. Optimalizace tělesné váhy. 

4. Filosofie Železné koule. 

5. Reference od přátel a známých. 

Prvotním impulsem k trénování bylo pro zákazníky (87) obou tělocvičen zlepšení 

fyzické zdatnosti. V odpovědích se objevily důvody jako „neměl jsem žádnou fyzičku“ 

či „nárůst vlastní síly“.  

Dalším důvodem byla optimalizace tělesné váhy, a to především shazování tuku 

a v opačném případě nabírání svalové hmoty. V kategorii zdravotní důvody se 

vyskytovaly odpovědi typu „bolesti zad“, „problémy s krční páteří“ nebo „problémy 

s klouby“. Mnoho zákazníků (36) se ztotožňuje s filosofií Železné koule a je to tak 

čtvrtý nejčastější důvod ke cvičení v těchto tělocvičnách. Poslední stanovenou kategorií 

je reference od přátel a známých. 
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Graf č. 9: Důvody k cvičení v Železné kouli 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: Naplnilo se tvé očekávání k výše uvedenému důvodu? 

Otázka č. 10 se zabývala tím, jestli se naplnil důvod, kvůli kterému začali 

zákazníci na skupinové lekce docházet. Na grafu č. 10 je patrné, že u zákazníků na 

Národní třídě se v kategoriích zlepšení fyzické zdatnosti, optimalizace tělesné váhy, 

zdravotní důvody a reference od přátel a známých nejen naplnilo očekávání, ale u 29 

zákazníků předčil výsledek jejich představy. Všem 26 zákazníkům, kteří se ztotožňují s 

filosofií Železné koule, se jejich očekávání splnilo. Pouze v kategorii optimalizace 

tělesné váhy 6 zákazníků uvedlo zápornou odpověď, a sice přiznali, že nedošlo 

k naplnění jejich očekávání. 
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Graf č. 10: Národní třída – očekávání při začátku cvičení v Železné kouli 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 11 sleduje míru naplnění důvodů v Holešovicích. V kategoriích zlepšení 

fyzické zdatnosti, optimalizace tělesné váhy, zdravotní důvody a filosofie Železné koule 

se zákazníkům nejen naplnilo očekávání, ale u 17 klientů předčil výsledek jejich prvotní 

představy. Všem 8 zákazníkům, kteří dali na reference od přátel a známých, se jejich 

očekávání splnilo. Obdobně jako v tělocvičně na Národní třídě se v kategorii 

optimalizace tělesné váhy 4 zákazníkům jejich očekávání o proměně těla nenaplnilo. 

 

Graf č. 11: Holešovice – očekávání při začátku cvičení v Železné kouli 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 11: Využíváš systému nahrazování hodin? 

V této otázce bylo zkoumáno, kolik osob využívá pro nahrazování zameškaných 

hodin webovou stránku k tomu určenou. Žádný ze zákazníků neodpověděl ve smyslu, 

že by neznal tuto alternativu. Celkem 154 dotazovaných na Národní třídě a 85 z 

Holešovic uvedlo, že tento systém využívá. Pouze 24 respondentů zvolilo možnost 

opačnou, tedy že s tímto systémem nepracují. Důvody, proč tomu tak je, zkoumala 

navazující otázka č. 12. 

 

Graf č. 12: Využívání systému nahrazování hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12: Proč ho nevyužíváš? 

Tato otázka zjišťuje příčinu toho, proč cvičenci nevyužívají systém pro nahrazování 

tréninků. Protože se jednalo o otevřenou otázku, ze sesbíraných informací byly 

stanoveny tři nejčastější kategorie: 

1. Nedostatek času docházet v jinou dobu. 

2. Nekomfort při změně trenéra. 

3. Pravidelná docházka na vlastní hodiny. 

Graf č. 13 a č. 14 zachycují kategorie důvodů nevyužívání webu 12 zákazníků na 

Národní třídě a stejného počtu zákazníků v Holešovicích. V odpovědích bylo 

154

85

12 12
0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Národní třída Holešovice

ano ne nevím o něm



 
 

45 

zmiňováno, že zákazníci mají vyhrazený čas v týdnu na cvičení a ostatní povinnosti jim 

neumožňují v případě zmeškání vlastní hodiny docházet do jiných tříd. Stejné procento 

probandů (33 %) uvedlo v obou tělocvičnách skutečnost, že se cítí nekomfortně mimo 

svoji hodinu. 

 

Graf č. 13: Národní třída – důvody nevyužívání systému nahrazování hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 14: Holešovice – důvody nevyužívání systému nahrazování hodin 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 13: Pociťuješ změnu v lekci při větším počtu lidí? 
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Na otázku č. 13 respondenti uváděli, zda pociťují změnu při plném využití 

kapacit hodin. V poznámce pod touto otázkou byla uvedena informace o maximálním 

počtu cvičenců v jednom okamžiku na Národní třídě (14) a v Holešovicích (12). 

Na grafu č. 15 můžeme vidět, že při součtu odpovědí „rozhodně ano” a „spíše 

ano” si 123 klientů na Národní třídě všímá změn v lekci, 43 zákazníků daných součtem 

zbylých odpovědí žádnou změnu v hodině neregistruje. V Holešovicích sečtením 

odpovědí „rozhodně ano” a „spíše ano” dostaneme výsledek, že 67 zákazníků pociťuje 

změnu v hodině. Naopak 30 zákazníků odpovědělo, že se lekce s maximálním počtem 

cvičenců neliší od hodiny s plně nevyužitou kapacitou. 

 

Graf č. 15: Pociťování změny v lekci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14: V čem konkrétně? 

Otázka č. 14 navazuje na otázku č. 13 a dávala prostor odpovědět těm 

respondentům, kteří v předchozí otázce zvolili možnosti „rozhodně ano” a „spíše ano”. 

Odpovědi byly rozděleny do 3 kategorií reprezentujících nejvíce zmiňované 

připomínky. 

Kategorie jsou následující: 

1. Menší interakce mezi trenérem a cvičícím. 

2. Omezený prostor na cvičení. 

3. Nedostatek volného vybavení. 
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Graf č. 16 zachycuje situaci na Národní třídě. Téměř polovina zákazníků (48 

%) vnímá omezený prostor na cvičení. V kategorii se vyskytovaly odpovědi jako 

„nepohodlí při tréninku” nebo „menší osobní prostor”. Dalším 37 % zákazníků 

nevyhovuje větší počet osob na hodinách například z důvodu „menší pozornosti trenéra 

na provádění cviků” a s tím úzce spjaté „snížené možnosti individuálního přístupu”. 

Konečných 16 % zákazníků pozoruje nedostatek volného vybavení na cvičení. Častou 

připomínkou v této kategorii byl „problém s místem na tatami”. 

 

Graf č. 16: Národní třída – nedostatky v lekci při plně využité kapacitě  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 17 uvádí stejnou situaci v Holešovicích. Více než polovina zákazníků 

(60 %) pozoruje omezený prostor na cvičení. V kategorii se objevovaly odpovědi jako 

„Méně prostoru pro cvičení, větší ruch a nesoustředěnost”. Podle 24 % zákazníků 

trenér rozděluje pozornost mezi více cvičenců, tudíž podle konkrétní odpovědi „není 

možné dostatečně kontrolovat kvalitu a správnost cviků”. Stejné procento zákazníků 

v Holešovicích (16 %) jako na Národní třídě shledává nedostatek volného vybavení. 
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Graf č. 17: Národní třída – nedostatky v lekci při plně využité kapacitě  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Vedení hodin trenéry hodnotíš: 

V otázce č. 15 bylo zkoumáno vedení hodin trenéry. Pouze 1 proband hodnotil 

vedení hodin trenéry „spíše negativně“, ale možnost „rozhodně negativně“ nezvolil 

dokonce nikdo z dotazovaných. Nejčastěji volená možnost byla „rozhodně pozitivně”. 

Tu označilo celkem 215 z celkových 263 dotazovaných zákazníků s platným členstvím 

na Národní třídě a v Holešovicích. Odpověď „spíše pozitivně” pak vybralo 47 z nich. 

 

Graf č. 18: Hodnocení vedení hodin  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 16: Co se ti na hodinách líbí? 

Vedle hodnocení vedení hodin trenéry dotazník také zjišťoval, co se zákazníkům na 

hodinách nejvíce líbí. Informace byly získány z otázky č. 16. Pro potřeby práce byly 

sestaveny tři nejčastěji zmiňované kategorie: 

1. Přístup trenéra. 

2. Struktura cvičebního plánu. 

3. Atmosféra. 

Výsledky otázky jsou přehledně zachyceny na grafu č. 19. V kategorii přístup 

trenéra byla nejčastěji vyzdvihována „erudovanost trenéra”, „individuální a 

profesionální přístup” a „dohled nad správnou technikou”. Vyzdvihování schopností a 

znalostí trenérů uvedlo celkem 124 klientů v obou tělocvičnách. 

Na Národní třídě 55 zákazníků a v Holešovicích 36 zákazníků hodnotilo pozitivně 

strukturu cvičebního plánu, a to nejenom samotný silový trénink, ale též rozcvičky a 

protažení, které každou hodinu doplňují. Na hodinách se probandům líbí „jasný 

rytmus”, „tlak na preciznost” a „intenzita a pestrost”.  

V poslední stanovené kategorii atmosféra bylo kladně hodnoceno především přátelské 

a uvolněné prostředí, dále též „společný duch”, „kolektiv” či „sounáležitost”. Do této 

kategorie spadá 16 odpovědí od zákazníků holešovické tělocvičny a 32 odpovědí klientů 

Národní třídy. 

 

Graf č. 19: Pozitivně vnímané věci na hodinách  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 17: Co se ti na hodinách nelíbí? 

Na rozdíl od otázky č. 16 bylo touto otázkou zkoumáno, co se zákazníkům na 

hodinách nelíbí. Celkem 60 respondentů z Národní třídy a 34 z Holešovic uvedlo, že 

nemají v hodinách vůbec s ničím problém a spadají tak do kategorie bez výhrad. Další 

kategorie jsou následující: 

1. Struktura cvičebního plánu. 

2. Přeplněná kapacita hodin. 

3. Prostor. 

4. Atmosféra. 

5. Přístup trenéra. 

Na níže přiloženém grafu č. 20 lze pozorovat, že nejvíce negativně hodnocena 

(celkem 39 osob z Národní třídy a 28 osob z Holešovic) byla struktura cvičebního 

plánu. Respondenti uváděli, že rozcvičky mnohdy postrádají koncept, nebo jsou 

zbytečně dlouhé. Na druhé straně se objevují i tací, kteří by delší čas věnovali 

závěrečnému protažení a kriticky hodnotí „méně času trenéra”.  

Druhou často zmiňovanou kategorií je přeplněná kapacita hodin. Tu uvedlo jako 

problémovou celkem 18 zákazníků na Národní třídě a 21 zákazníků z Holešovic. 

Třetí kategorií je prostor. Z výsledných odpovědí této otázky vyplývá, že je 

„málo místa na tatami” a „podlaha je studená“. V určitých měsících je naopak horko, a 

to se projevuje ve špatném „vzduchu v gymu během letních měsíců a v odpoledních 

hodinách”. Vedle hodnocení samostatného prostoru na cvičení se objevují též výtky k 

zázemí. Někteří dotazovaní zákazníci by ocenili skříňky na oblečení na Národní třídě či 

více věšáků. Do sekce negativního hodnocení prostoru byl zařazen též výběr hudby a to, 

že občas hudba zcela chybí. 

Méně než 5 % dotazovaných (17 zákazníků) na Národní třídě, tak 

v Holešovicích (zákazníků) hodnotilo atmosféru a přístup trenéra. V této části se 

objevily pouze osobní preference konkrétních zákazníků směrem k trenérům a k dalším 

zákazníkům Železné koule. 
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Graf č. 20: Negativně vnímané věci na hodinách  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 18: Vyhovuje ti písemná forma tréninkového deníku? 

Otázka č. 18 zkoumala, zda návštěvníkům Železné koule vyhovuje papírová 

forma tréninkového deníku. Do něj si klienti zapisují každý proběhnuvší trénink, aby 

věděli, kde mají při další lekci navázat. Jak lze vidět na grafu č. 21, celkem 241 osob z 

Národní třídy a Holešovic uvedlo, že jim písemný deník vyhovuje. Zbylých 22 

zákazníků by uvítalo změnu. V navazující otázce č. 19 proto bylo zkoumáno, jakou 

jinou formu by dotyční preferovali. 
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Graf č. 21: Spokojenost s písemnou formou tréninkového deníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 19: Jakou jinou formu bys preferoval/a? 

Jak bylo zmíněno výše, pokud dotyčným z nějakého důvodu nevyhovuje písemná 

forma tréninkového deníku, byli vyzváni, aby se zamysleli nad tím, jaká jiná forma by 

jim vyhovovala. Z četností odpovědí byly vytvořeny dvě kategorie: 

1. V digitální podobě na webu. 

2. Mobilní aplikace. 

Z grafu č. 22 a č. 23 je patrné, že 69 % zákazníků na Národní třídě by vyhovoval 

tréninkový deník v digitální podobě na webu a zbylých 31 % by volilo možnost užívání 

mobilní aplikace. Valná většina klientů (67 %) v Holešovicích vyjádřila zájem o 

tréninkový deník na webových stránkách a dalších 33 % by jej chtělo jako aplikaci 

v mobilním zařízení. 
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Graf č. 22: Národní třída – preferovaná forma tréninkového deníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 23: Holešovice – preferovaná forma tréninkového deníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 20: Úroveň komunikace recepčních hodnotíš: 

V otázce č. 20 byla věnována pozornost komunikaci recepčních. Většina 

respondentů označila komunikaci recepčních jako rozhodně pozitivní (229) či spíše 

pozitivní (31). Pouze tři osoby uvedly, že komunikaci recepčních hodnotí spíše 

negativně. Nedostatky byly hodnoceny v otázce č. 21. 
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Graf č. 24: Hodnocení úrovně recepce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 21: V čem vidíš nedostatky? 

První z respondentů uvedl, že vidí problém v tom, že když „slečna neví, jak se 

jmenuji, má se zeptat”. Druhý z nich označil občasné chování recepčních za zmatené a 

třetí zmiňoval bezdůvodné protivné chování recepční vůči jeho osobě. 

Otázka č. 22: Hygiena a čistota v tělocvičně je: 

Cílem otázky č. 22 bylo zjistit, jak klienti vnímají stav hygieny a čistoty 

v tělocvičnách. Graf č. 25 ukazuje, že na Národní třídě přesně polovina dotazovaných 

(83) shledává čistotu a hygienu jako výbornou. Pro 76 zákazníků je prováděný a 

udržovaný úklid v prostorách průměrný a dohromady 7 respondentů udělilo známku 

negativní, tedy „podprůměrnou“ a „nedostatečnou“. 

V Holešovicích považuje hygienu a čistotu v tělocvičně za výbornou více než 

polovina klientů (63). Pro 32 zákazníků je prováděný a udržovaný úklid v prostorách 

průměrný. Pouze 2 zákazníci vidí úroveň čistoty a hygieny jako podprůměrnou. Žádný 

z dotazovaných zde na rozdíl od Národní třídy neshledal v prostorách poskytovaných 

služeb nedostatečný stupeň čistoty. 

Následující otázka č. 23 napomohla rozklíčit představy o nedostatcích od všech 

zákazníků kromě těch, kteří úroveň hygieny a čistoty ohodnotily jako výbornou. 
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Graf č. 25: Hodnocení úrovně hygieny a čistoty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 23: V čem vidíš nedostatky? 

Otázka č. 23 se zaměřovala na nedostatky týkající se hygieny a čistoty v obou 

tělocvičnách. 

Konečné odpovědi byly rozděleny do 3 kategorií: 

1. Nečistota v šatnách a sprchách. 

2. Nečistota sportovního náčiní. 

3. Nedostatek místa v šatnách. 

Graf č. 26 sleduje situaci na Národní třídě, kde 57 % zákazníků uvedlo odpovědi 

týkající se nečistoty v šatnách. V mnoha odpovědích se opakoval problém 

s nevytřenými loužemi vody po sprchování. Do další kategorie byly zařazeny odpovědi 

ohledně nečistoty sportovního náčiní, zde se vyjádřilo 37 % zákazníků s připomínkami 

ke znečištěnému tatami i např. s odpovědí doporučující „stírat pokaždé tatami mezi 

hodinami“. Poslední kategorií s 9 % zákazníků uvedlo jako problém nedostatek místa 

v šatnách.  

Graf č. 27 se zaměřuje na situaci v Holešovicích, kde 53 % zákazníků shledává 

problém v nečistotě v šatnách a sprchách. Opakující se odpovědí byla „údržba podlah u 

sprch”. Do kategorie týkající se nečistoty sportovního nářadí se řadí 26 % zákazníků s 

téměř totožnými námitky ohledně nečistoty tatami jako na Národní třídě. V 
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Holešovicích by oproti Národní třídě 21 % zákazníků uvítalo „prostornější dámské i 

pánské šatny”. 

 

Graf č. 26: Národní třída – nedostatky v úrovni hygieny a čistoty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 27: Holešovice – nedostatky v úrovni hygieny a čistoty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 24: Kupuješ si doplňkové produkty na recepcích? 

Otázka č. 24 se soustředila na prodej doplňkových produktů na recepci a dávala 

respondentům možnost označit vícero odpovědí. V grafu č. 28 je zobrazeno, kolik 

návštěvníků tělocvičen Železné koule si výrobky kupuje a popřípadě jaké. Nejvíce osob, 
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které dotazník vyplnily, uvedly, že si žádný doplňkový sortiment na recepci nekupují –

Národní třída (69) a Holešovice (51). 

Na Národní třídě převažuje prodej potravin, jako jsou banány a tyčinky (56), 

v Holešovicích naproti tomu převažuje prodej nápojů (25). Druhou nejčastější prodejní 

položkou na Národní třídě jsou nápoje jako káva a čaj (49). V holešovické tělocvičně 

jsou naopak druhou nejběžněji prodávanou položkou potraviny (20). Třetím 

nejprodávanějším na Národní třídě jsou produkty s logem Železná koule (33), čtvrtým 

produktem jsou doplňky stravy (25) a minimální množství zákazníků kupuje doplňkový 

sortiment, a to například shakery (2). V holešovické tělocvičně je třetím nejčastějším 

prodejním sortimentem doplněk stravy jako například protein či kreatin (16), čtvrtým 

jsou produkty s logem Železná koule (12) a nikdo z dotázaných nenakupoval doplňkový 

sortiment. 

 

Graf č. 28: Nákup doplňkových produktů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 25: Je nějaký produkt, který ti v nabídce chybí? 

Zákazníci byli v otázce č. 25 tázáni, zda jim v nabídce produktů, které jsou k 

dostání na recepcích, nějaký schází. Většina probandů (240) uvedla, že nikoliv. Jen 23 

zákazníků uvedlo, že by uvítalo nabídku zboží či občerstvení. V grafu č. 29 a č. 30 lze 

vidět, že z této malé skupiny zákazníků by 69 % na Národní třídě a 43 % z Holešovic 
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chtělo širší nabídku občerstvení jako jsou „míchaná vajíčka”, „müsli“ více „variant 

sušeného masa” či více druhů proteinů a neslazených nápojů. 

Širší nabídku zboží by ocenilo 31 % na Národní třídě a 57 % zákazníků 

z Holešovic z této minoritní skupiny. Zájem byl projeven o oblečení – trika, mikiny, 

fitness rukavice a doplňky ke cvičení – kettlebelly s logem Železná koule či tréninkové 

deníčky. 

 

Graf č. 29: Národní třída – chybějící doplňkové produkty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 30: Holešovice – chybějící doplňkové produkty 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 26: Využil/a si někdy nějakou z dalších služeb? 

Otázka č. 26 dávala respondentům možnost vybrat více variant odpovědí. Touto 

otázkou bylo zjišťováno, jestli zákazníci navštěvující skupinové tréninky někdy 

zakoupili ostatní služby z nabídky Železné koule. Dohromady 185 zákazníků z obou 

tělocvičen nikdy jiných služeb nevyužilo. Na grafu č. 31 můžeme dále vidět, že mezi 

zákazníky jsou v součtu obou tělocvičen nejčastěji zakoupené turnusové pobyty 

cvičebních kempů (34), semináře (29) a program Amazing 12 (26). 

 

Graf č. 31: Využití dalších nabízených služeb Železné koule 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 27: Je nějaká služba, kterou v nabídce postrádáš? 

Otázka č. 27 tematicky navazovala na předchozí. Tentokrát ale bylo zjišťováno, 

jestli klienti v aktuální nabídce nějakou službu postrádají. Z výsledků zobrazených na 

grafu č. 32 a č. 33 je patrné, že pro 85 % zákazníků na Národní třídě a 90 % zákazníků 

v Holešovicích je současná nabídka dalších služeb dostačující. Za povšimnutí stojí 

nejvíce zmiňovaná kategorie širší nabídka sportovních aktivit, o kterou uvedlo zájem  

7 % zákazníků na Národní třídě a 4 % v Holešovicích. Odpovědi se zde týkaly 

především zájmu o poskytnutí služby „open gym“ nebo tréninku zaměřeného na 

kompenzační cvičení. 
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Graf č. 32: Národní třída – chybějící služby 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 33: Holešovice – chybějící služby 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 28: Pro dostávání informací (změny tréninků, akce a novinky Železné koule) 

preferuješ: 

Otázka č. 29: Přijdou ti tyto komunikační kanály pro sdílení informací dostatečné? 

Otázka č. 30: Co bys k nim ještě přidal/a: 
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V otázkách č. 28–30 je věnována pozornost dostávání informací. První z těchto 

otázek se ptala na to, jaký komunikační kanál zákazníci preferují. V grafu č. 34 lze 

vypozorovat, že většina (226) zákazníků uvedla jako preferovanou formu komunikace 

e-mail. Celkem (34) dotazovaných zvolilo jako nejlepší formu komunikace Facebook 

a poslední (3) respondenti označili jako preferovaný komunikační kanál tabuli na 

recepcích. 

K navazující otázce č. 29: Přijdou ti tyto komunikační kanály pro sdílení 

informací dostatečné? se 138 osob vyjádřilo „rozhodně ano” na Národní třídě a 74 osob 

v Holešovicích. V součtu obou tělocvičen 44 zákazníků zvolilo variantu „spíše ano” a 

po jedné osobě z Národní třídy a Holešovic označilo možnost „spíše ne”. Odpovědi 

zachycuje graf č. 35. 

Na otázku č. 30: „Co bys k nim ještě přidal/a?” mohli odpovědět pouze ti, kteří 

v předchozí otázce zaškrtli možnosti „spíše ne” nebo „rozhodně ne”. Ve všech 

3 odpovědích respondenti uvedli, že by preferovali doručování informací formou SMS 

zpráv. 

 

Graf č. 34: Preferovaný způsob dostávání informací 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 35: Spokojenost s komunikačními kanály 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 31: Ohodnoť jednotlivé oblasti podle toho, jak moc jsou pro tebe důležité. 

Otázka č. 31 se zaměřovala na hodnocení oblastí, které vycházely z vybraných 

otázek elektronického dotazníku. Probandi přikládali jednotlivým oblastem stupeň 

významu od 1 – hodně důležité, 2 – spíše důležité, 3 – spíše nedůležité až po 4 – zcela 

nedůležité.  

Z odpovědí zachycených na grafu č. 36 vyplývá, že na Národní třídě je pro 165 

zákazníků důležitý přístup trenérů, který je dán součtem odpovědí „hodně důležité“ a 

„spíše důležité“. Dále se za velmi důležitý faktor jeví rozvrh hodin (160) a za třetí 

hygiena a čistota v tělocvičnách (144). Cenu členství označilo pouze 36 zákazníků jako 

nedůležitou. Nejméně důležitou oblastí jsou podle dotazovaných zákazníků na Národní 

třídě další služby (134) a nabídka doplňkových produktů na recepcích (152). 
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Graf č. 36: Národní třída – důležitost vybraných oblastí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí zobrazených na grafu č. 37 je patrné, že v Holešovicích je pro 

zákazníky důležitý taktéž přístup trenérů (96). Pouze 1 respondent uvedl, že je pro něj 

přístup trenérů zcela nedůležitý. Velmi důležitý se jeví pro dotazované rozvrh hodin 

(93) a za třetí faktor hygieny a čistoty v tělocvičnách (83). Cenu členství ohodnotilo 22 

zákazníků známkou „spíše nedůležité“. Nejméně důležité jsou v Holešovicích podle 

respondentů další služby (78) a nabídka doplňkových produktů na recepcích (90). 
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Graf č. 37: Holešovice – důležitost vybraných oblastí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 32: Jak se do Železné koule dopravuješ? 

U otázky č. 32 respondenti uváděli, jak se nejčastěji do Železné koule dopravují. 

Na grafu č. 38 můžeme vidět, že dominantní způsob dopravy do tělocvičny na Národní 

třídě představuje hromadná dopravy (128). Druhým nejčastějším způsobem dopravy je 

pěší chůze. Pouze 8 respondentů uvedlo, že se na Národní třídu dopravují pomocí 

automobilu. V Holešovicích z důvodu dobré lokality na Praze 7 dochází do tělocvičny 

nejvíce zákazníků (41) pěšky, také je zde hojně využívána městská hromadná doprava 

(35). Prostřednictvím automobilu se do Holešovic dopravuje nejčastěji 19 zákazníků. 

Formu dopravy na kole volí v obou tělocvičnách celkem 6 respondentů a žádný z 

dotazovaných neuvedl jiný způsob dopravy. 

35

73

92

14

33

1 2

40

20

4

45
50

6

17
22

3
0

33

13

39

45

0 1 1
5

1

51

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cena členství rozvrh hodin přístup
trenérů

přístup
recepčních

hygiena a
čistota v

tělocvičně

nabídka
doplňkových
produktů na

recepci

nabídka
dalších
služeb

Holešovice
1 - hodně důležité 2  - spíše důležité 3 - spíše nedůležité 4 - zcela nedůležité



 
 

65 

 

Graf č. 38: Nejčastější způsob dopravy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 33: Jsi … 

Otázkou č. 33 bylo zjišťováno pohlaví respondentů. Z grafu č. 39 je možné 

vypozorovat, že v obou tělocvičnách Železné koule dochází na skupinové tréninky více 

mužů (166) než žen (97). Výsledek může být ovlivněn zejména skutečností, že se 

Železná koule při vzniku nejdříve orientovala na trénování primárně mužské populace.  

 

Graf č. 39: Rozdělení pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 34: Je ti … 

Předposlední otázka zjišťovala věkové rozvrstvení zákazníků. Na grafu č. 40 

vidíme, že ani v jedné tělocvičně nevyplnila dotazník osoba mladší 18 let. Železná 

koule cílí především na starší pracující osoby, a proto nejpočetnější skupina zákazníků 

na Národní třídě (104) i v Holešovicích (45) se věkově pohybuje v rozmezí 27–34 let. 

Druhou početnou skupinu tvoří v obou tělocvičnách zákazníci ve věku 35–42 let.  

 

Graf č. 40: Věkové rozdělení respondentů  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 35: Zde prosím uveď jakékoliv podněty a připomínky, které pomohou ke 

zlepšení dosavadní činnosti. 

Na poslední otevřenou otázku mohly odpovídat všechny osoby. Otázka byla 

nepovinná a nechávala respondentům prostor k vypsání podnětů a připomínek. Pro 

přehlednost budou nejdříve představena stanoviska zákazníků s aktivním členstvím a 

následně prezentovány názory zbylých 9 respondentů s členstvím neaktivním. 

Na Národní třídě své názory vyjádřilo 18 zákazníků. Drtivá většina vedla 

k pochvale dosavadní činnosti Železné koule, objevila se zde například odpověď „díky 

za to, že jste a už se těším zase do tělocvičny“. 

V Holešovicích své názory vyjádřilo 16 zákazníků. Valná většina též tuto otázku 

využila ke sdělení pochvaly. Příkladem uveďme odpověď „jste skvělý, jen tak dál“. 
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Z 9 respondentů s neaktivním členstvím zanechali svou odpověď 3 z nich. Zmíněna 

byla problematika „natlakovaní sprch“ a „příliš kondiční cvičení“. 

 

6 DISKUZE 

Hlavním cílem práce bylo nalézt odpověď na následující otázku: „Do jaké míry 

jsou zákazníci spokojeni se skupinovými lekcemi a ostatním servisem v tělocvičnách 

Železné koule?“  

Zákazníci byli osloveni skrze interní systém Železné koule a dotazník 

v elektronické podobě byl dále umístěn v soukromé facebookové skupině, jež sdružuje 

jak současné členy, tak bývalé členy s neplatným členstvím. 

Účastníci výzkumu měli subjektivně odpovědět na otázky zkoumající jejich 

spokojenost se skupinovými lekcemi a ostatním servisem, který pobočky na Národní 

třídě a v Holešovicích poskytují. Díky provedenému výzkumu bylo též možno nalézt 

odpověď na předem stanovené výzkumné otázky a hypotézu.  

Dílčí výzkumné otázky a hypotéza byly sestaveny po konzultaci s majiteli 

pražských poboček. Pro ověření správnosti položených otázek v dotazníku proběhla 

pilotní studie, a to v holešovické pobočce ve dnech 5. a 6. 3. 2020. Zde bylo osloveno 

náhodně 10 zákazníků skupinových tréninků, kterými byl dotazník nejprve vyplněn a 

následně prodiskutován.  

I přes to, že interní systém Železné koule čítá 5 666 členů s aktivním i 

neaktivním členstvím, nebylo možné kvůli platnému nařízení o ochraně osobních údajů 

oslovit ty členy, kteří nemají aktivní členství více než 2 roky. Zároveň nebylo možné 

oslovit ty zákazníky, kteří v době výzkumu nebyli zařazeni do žádných tréninkových 

skupin. Obě tyto skutečnosti mohly ovlivnit výslednou návratnost dotazníků.  

Ve výzkumu mohly být dále použity chytré plakáty s QR kódem umístěné na 

pobočkách Železné koule, které by některé zákazníky dokázaly zaujmout a motivovat 

k vyplnění elektronického dotazníku před začátkem nebo po skončení vlastního 

tréninku. 

Autor práce přiznává, že pro větší přehlednost by bývalo bylo vhodnější vytvořit 

oddělené dotazníky pro každou z tělocvičen Železné koule. Výzkumníkovi by to 

usnadnilo práci při následném vyhodnocování získaných dat. S ohledem na skutečnost, 

že byl vytvořen pouze jeden dotazník pro obě pobočky, lze předpokládat možný omyl 
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některého z respondentů, který mohl v otázce č. 4: „Kde trénuješ?“ zvolit opačnou 

pražskou pobočku. Zároveň v otázce č. 5: „Postrádáš ve svém rozvrhu hodin na 

Národce nějaký čas skupinové lekce?“ a otázce č. 6: „Postrádáš ve svém rozvrhu hodin 

v Holeškách nějaký čas skupinové lekce?“ mohl být některý z respondentů zmaten 

otázkou na druhou tělocvičnu, a i přes upozornění v přednastaveném textu uzavřených 

odpovědí k otázce č.5 vyplnit spokojenost s rozvrhem hodin druhé tělocvičny. 

 

6.1.1 Vyhodnocení výzkumných otázek a hypotéz 

VO1: Jak hodnotí zákazníci práci trenéra při hodinách? 

 

Zákazníci v otázce č. 15 ohodnotili vedení hodin velmi kladně. Celkově v součtu 

obou tělocvičen pouze 1 zákazník ohodnotil vedení trenéry v Železné kouli stupněm 

„spíše negativně“. Otázka č. 16 pomohla rozklíčovat, že při plné kapacitě hodiny 

zákazníci pociťují menší pozornost trenéra vůči své osobě, a to má přímý vliv na jejich 

celkovou spokojenost. 

 

VO2: Domnívají se zákazníci, že je úroveň hygieny a čistota na Národní třídě 

horší než v Holešovicích? 

 

Z otázky č. 22 lze vyvodit jasné závěry. Na Národní třídě 50 % zákazníků (83) a 

37 % zákazníků (36) v Holešovicích označilo hygienu a čistotu v tělocvičnách za 

průměrnou až nedostatečnou. Více zákazníků tedy vnímá horší úroveň hygieny a čistoty 

v tělocvičně na Národní třídě. Autor práce se domnívá, že vnímaná nižší úroveň čistoty 

je zapříčiněna větší vytížeností prostoru. 

 

Hypotéza: Pro zákazníky v Železné kouli je důležitější přístup trenérů než cena členství. 

Touto hypotézou se zabývala otázka č. 31. Při součtu odpovědí „hodně důležité“ a 

„spíše důležité“ z obou tělocvičen je důležitost přístupů trenérů (261) jen nepatrně větší 

než důležitost ceny členství (210). Při zohlednění pouze možnosti „hodně důležité“ 

zjistíme, že pro 247 zákazníků je přístup trenérů markantně důležitější než cena členství 

(83). Tato hypotéza byla výzkumem potvrzena. 
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Žádný podnikatelský záměr nemůže být dlouhodobě úspěšný bez spokojených 

zákazníků. Na trhu se sportovními službami působí dnes cela řada subjektů. Zákazníci 

tak při nenaplnění svých potřeb a přání mohou snadno přejít ke konkurenci. Bakalářská 

práce je orientována na spokojenost zákazníků v pražských pobočkách tělocvičen firmy 

Železná koule.  

Z marketingového výzkumu vyplynulo, že skupinové tréninky navštěvují 

převážně muži v poměru 166:97 ženám. Nejvíce zastoupenou skupinou z hlediska věku 

jsou zákazníci v rozmezí 27–34 let. Do tělocvičny na Národní třídě se nejvíce osob 

dopravuje hromadnou dopravou, v Holešovicích téměř shodný počet respondentů 

dochází pěšky nebo využívá hromadné dopravy.  

Primárním důvodem pro trénování v Železné kouli bylo u většiny respondentů 

očekávané zlepšení fyzické zdatnosti, které se naplnilo. U 22 zákazníků výsledek 

předčil jejich představy. Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že u třetího nejčastěji 

udávaného důvodu, kterým byla optimalizace tělesné váhy, se očekávání nenaplnilo u 

20 % zákazníků. Z toho důvodu bylo navrhnuto a předáno majitelům doporučení č. 1: 

Diskuze s hlavním trenérem nad možnou úpravou skladby rozcvičení, silové a kondiční 

části skupinového tréninku. Doporučení prozatím nebylo projednáno. 

V tělocvičně na Národní třídě dochází na skupinové tréninky 60 % zákazníků 

delší dobu než 1 rok. Staré ceny členství před zdražením má zachované 73 % zákazníků 

a ostatních 27 % cvičí za nové ceny typu kurzovného. Podle většiny zákazníků na 

Národní třídě je nová cena odpovídající hodnotě, kterou za ni dostanou. Největší 

nesoulad získané hodnoty s cenou je pociťován u členství s docházkou 2x týdně na 1 

měsíc. 

 V Holešovicích navštěvuje skupinové tréninky déle než 1 rok 53 % zákazníků. 

Nové ceny členství platí 26 % zákazníků, a zbylých 74 % má zachované staré ceny před 

zdražením. Jako vysokou hodnotí zákazníci v Holešovicích cenu za kurzovné 2x týdně 

na 1 měsíc a 2x týdně na 3 měsíce. 

Téměř třem čtvrtinám zákazníků v obou tělocvičnách současný rozvrh hodin 

vyhovuje. Na Národní třídě by zákazníci nejčastěji uvítali otevření lekcí ve víkendové 

dny a v pátek v průběhu odpoledne a večera. Zákazníci postrádající hodiny 
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v Holešovicích by chtěli více lekcí v pátek odpoledne a večer, a dále v pozdních 

večerních hodinách v pondělí a ve středu. Na základě této skutečnosti bylo sestaveno 

doporučení a v následujícím znění předáno majitelům: Doporučení č. 2: Zvážit možnost 

otevření výše uvedených nových časů skupinových lekcí. Doporučení prozatím nebylo 

projednáno. 

Rezervační systém na nahrazování hodin využívá v součtu obou poboček 90 % 

zákazníků. Žádný dotazovaný neuvedl odpověď, že by o systému nahrazování nevěděl. 

Z těchto důvodů nebylo žádoucí navrhnout doporučení. 

Kapacity hodin v Železné kouli jsou často plně využity a změny v lekci si všímá 

74 % zákazníků na Národní třídě a 69 % zákazníků v Holešovicích. Při cvičení pociťují 

omezený prostor na cvičení, nedostatek volného vybavení a menší interakci mezi 

trenérem a cvičím. Z této skutečnosti vychází sestavené doporučení č. 3: Omezit 

maximální počet osob na tréninkovou skupinu a snížit počet náhrad pro jednotlivé 

skupiny. Doporučení bylo realizováno v obou pobočkách v podobě snížení maximálních 

kapacit lekcí a maximálního počtu náhradníků na skupinový trénink. 

S vedením hodin trenéry jsou cvičenci v Železné kouli spokojeni, pouze 1 

respondent uvedl, že kvalitu vedení skupinových lekcí považuje za spíše negativní. 

S úrovní komunikace recepčních panuje mezi zákazníky taktéž spokojenost, jenom 3 

z nich ji hodnotí jako spíše negativní.  

 Celkem 15 % zákazníků je v hodinách nespokojeno s přeplněnou kapacitou. 

Doporučení k jejímu snížení již byla uvedena do praxe. Dalším 23 % zákazníků se na 

hodinách nelíbí struktura cvičícího plánu, zejména monotónní obsah rozcvičení. Tato 

problematika je zahrnuta do doporučení č. 1.  

Rozsah nabídky doplňkových produktů a dalších služeb je podle většiny 

zákazníků skupinových tréninků uspokojivý. Totéž platí pro komunikační kanály, 

jejichž prostřednictvím Železná koule s klienty komunikuje. 

Písemná forma tréninkového deníku vyhovuje téměř všem zákazníkům. 

Minoritní procento dotazovaných by uvítalo deník ve formě mobilní aplikace nebo 

v digitální podobě na webu. Doporučení nebylo navrženo z důvodu nízkého zájmu o 

jinou formu tréninkového deníku. 
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Důležitá je pro spokojenost zákazníků rovněž úroveň hygieny a čistoty 

v prostorách tělocvičny. Dotazník ukázal, že50 % klientů na Národní třídě a 35 % 

klientů v Holešovicích není plně spokojeno se současným stavem. Na základě 

získaných podnětů bylo předáno doporučení č. 4: Zařazení častějšího úklidu šaten a 

sprch, umístění dezinfekčních prostředků do prostoru na cvičení a vytírání tatami po 

každé hodině. Z doporučení č. 4 bylo realizováno pouze přidání dezinfekčních 

prostředků. Častější vytírání tatami, úklid šaten a sprch není podle majitelů 

realizovatelný z důvodu vysoké koncentrace osob v prostorách na cvičení, šaten a sprch. 

Hodiny na sebe časově navazují a úklid se provádí ihned po konci ranních a večerních 

cvičebních bloků. Personálu zodpovědnému za úklid byla zdůrazněna nutnost pečlivější 

kontroly a preciznějšího provedení úklidu. 

I přes některé nedostatky, např. monotónní prvky ve cvičebním plánu, absence 

hodin v týdenním rozvrhu, výhrady k přetížené kapacitě hodin a úrovni hygieny a 

čistotě v tělocvičnách, jsou zákaznici lekcí v obou pobočkách Železné koule spokojeni. 

Dokládá to mj. skutečnost, že více než polovina z nich dochází na skupinové tréninky 

déle než 1 rok. Doufám, že má doporučení pomohou Železné kouli udržet či zlepšit 

stávající kvalitu nabízených služeb a že tím získá více dlouhodobě spokojených klientů. 
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