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Abstrakt 

 

Název: Spokojenost rodičů s prací s mládeží ve vybraných sportovních klubech. 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost rodičů s prací s mládeží 

ve vybraných sportovních klubech. Konkrétně se jedná o fotbalový a volejbalový klub 

z Červeného Kostelce. 

 

Metody: V této práci byla využita kvantitativní metoda sběru dat pomocí dotazníku. Výsledky 

byly znázorněny pomocí grafů. 

 

Výsledky: Z výsledků výzkumu vyplývá, že spokojenější jsou s nabízenými službami rodiče 

dětí, kteří jsou členy volejbalového klubu.  

 

Klíčová slova: spokojenost zákazníků, dotazník, SERVQUAL, marketingový výzkum, fotbal, 

volejbal



Abstract 

 

Title: Parents‘ satisfaction of selected sport clubs work with children. 

 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to determine parents‘ satisfaction 

of selected sport clubs work with children. 

 

Methods: In this thesis there was used a quantitative method of data collection based 

on a questionaire. Results are shown graphically. 

 

Results: Results of this thesis say that parents whose children are in the volleyball club are more 

satisfied than the parents of the children in the football club. 

 

Keywords: customer’s satisfaction, questionaire research, SERVQUAL, marketing research, 

football, volleyball  
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1 ÚVOD 

S postupným společenským i technologickým vývojem přibývá stále více zájmových 

aktivit, kterým je možné se v dnešní době věnovat. Tento trend rostoucí nabídky 

znamená, že dochází k neustálému růstu konkurence mezi jednotlivými subjekty, které 

tyto zájmové aktivity nabízí. V konkurenčním prostředí se prosadí pouze subjekty, které 

dokážou nabídnout kvalitní služby. Právě takové služby zaručí nabízejícím subjektům 

spokojené zákazníky. Ti mají tendenci služby opakovaně a pravidelně využívat, nebo je 

dokonce doporučovat svým známým. 

Ne jinak je tomu ve sportu. V posledních letech vzniká celá řada nových sportů, jež 

se stávají konkurenty sportů tradičních. Sportovní kluby mezi sebou svádějí konkurenční 

boj se záměrem přilákat do svých řad co největší množství začínajících sportovců. Jinými 

slovy musí přesvědčit rodiče těchto dětí, aby své děti přihlásili do jejich klubu. Aby byl 

tento záměr naplněn, musí kluby pro děti vytvářet adekvátní podmínky. 

Existuje celá řada faktorů, jež ovlivňují rozhodování rodičů o tom, kam své dítě 

na začátku jejich sportovní kariéry přihlásí. Faktory tohoto rozhodování mohou být 

rozděleny do dvou kategorií. V té první se jedná o faktory, které kluby nemohou ovlivnit. 

Příkladem mohou být rodiče, kteří své děti přihlašují do klubu, ve kterém sami působili 

či stále ještě působí, aniž by brali v potaz kvalitu služeb, kterou klub skutečně nabízí. 

Druhou kategorii tvoří faktory, které klub ovlivnit dokáže. Právě zde vzniká pro kluby 

prostor odlišit se od ostatních. Mohou do své nabídky zahrnout prvky, které dokáží 

přesvědčit rodiče, aby své děti přihlásili právě do jejich klubu. 

Předmětem této bakalářské práce je výzkum spokojenosti rodičů s prací s mládeží 

ve vybraných sportovních klubech. Konkrétně se jedná o volejbalový a fotbalový klub 

v Červeném Kostelci. Na základě SERVQUAL dotazníku zaslaném rodičům dětí 

navštěvujících zkoumané sportovní kluby budou zpracovány výsledky výzkumu. 

Výsledky pomohou navrhnout doporučení, jež by mohla zlepšit kvalitu nabízených 

služeb ve vybraných sportovních klubech. 

Tato bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části. V první části jsou popsány teoretické 

poznatky, definovány jsou základní pojmy týkající se služeb, kvality služeb 

a spokojenosti zákazníka. Popsány jsou také metody měření kvality služeb, z nichž je pro 

tuto práci nejdůležitější metoda SERVQUAL, která je popsána detailněji. Část druhá 

se věnuje samotnému výzkumu spokojenosti ve vybraných sportovních klubech.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit spokojenost rodičů 

s prací s mládeží ve vybraných sportovních klubech, provést vyhodnocení a na základě 

získaných dat doporučit jednotlivým klubům taková řešení, která povedou ke zvýšení 

spokojenosti rodičů, tedy i zlepšení kvality služeb.  

Vzhledem k vytyčeným cílům je potřeba splnit a zpracovat následující dílčí úkoly: 

 studium odborné literatury, 

 konzultace s odborníky, kteří se věnují dané problematice, 

 realizace marketingového výzkumu, pomocí standardizované SERVQUAL 

metody, 

 zpracování a hodnocení získaných výsledků výzkumu, 

 zpracování závěrečných doporučení pro konkrétní sportovní kluby. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V závislosti na cílech této bakalářské práce je potřeba se v teoretické části seznámit 

a definovat základní pojmy zkoumané oblasti. K popsání základních pojmů a jejich 

porozumění jsou použity domácí i zahraniční publikace, které se těmito pojmy zabývají. 

3.1 Služby 

Kotler (2001) definuje službu jako jakoukoliv schopnost nebo činnost, která může být 

nabídnuta jednou stranou té druhé. Svou podstatou je služba nehmotná a netvoří žádné 

hmotné vlastnictví. Poskytování služeb může (ale nemusí) být spojeno s hmotným 

produktem. Služby se významně podílí na tvorbě bohatství jednotlivých zemí. 

Ve vyspělých světových zemích je terciální sektor, tedy sektor služeb, tím 

nejrozsáhlejším sektorem. V těch nejvyspělejších zemích tvoří terciální sektor 

i 70 % HDP. (Český statistický úřad, 2020) 

Definice služby Americké marketingové asociace (2007) zní velice podobně: „Jsou 

to 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 tohoto hmotného zboží.“ 

Vaštíková (2008) uvádí, že je pro dnešní dobu typický obrovský růst služeb po celém 

světě. Díky většímu množství volného času a dostupného kapitálu se na trhu 

objevuje stále rozsáhlejší množství produktů, které služby potřebují a vyžadují. 

O službách lze také říci, že jde o velice širokou oblast lidských činností, jejichž 

poskytovateli mohou být nejrůznější subjekty, ať už firmy, jednotlivci či jiné organizace. 

Asi nejširším poskytovatelem služeb je soukromý sektor. 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Kotler (2007) uvádí specifické vlastnosti služeb, jež se liší od vlastností hmotných 

produktů. Těmito vlastnostmi jsou nehmotnost, proměnlivost, pomíjivost 

a neoddělitelnost a absence vlastnictví. Níže budou tyto jednotlivé vlastnosti 

blíže popsány. 

a) nehmotnost 

Nehmotností je rozuměna absence zákazníka službu před jejím využitím 

jakýmkoliv způsobem otestovat. Před jejím zakoupením nemohou zákazníci 
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službu fyzicky vnímat svými smysly (neosahají ji, neposlechnou ji, neprohlédnou 

ji). Pro zákazníky je velmi těžké odhadnout, zda budou se službou spokojeni. 

Bez předchozí zkušenosti s danou službou vychází většinou zákazníci z referencí 

svých známých nebo veřejnosti. Zákazníci také očekávají, že čím bude 

cena služby vyšší, tím bude i samotná služba kvalitnější. 

b) proměnlivost 

Proměnlivostí služby se rozumí, že každé jedno poskytnutí dané služby se bude 

lišit. Služba je totiž dána celou řadou okolností, které ji ovlivňují, 

ať už pozitivních nebo negativních. Čáslavová (2009) zmiňuje ve své publikaci 

tyto okolnosti: forma, rychlost a doba obsluhy zákazníka, doba čekání. 

c) pomíjivost 

Pomíjivostí služby se rozumí, že služba jako taková není skladovatelná, nelze ji vrátit. 

Poskytovatel služby by tedy měl být připravený na situaci, že poptávka po jím nabízené 

službě začne kolísat a měl by mít pro tuto situaci připravenou strategii tak, aby dokázal 

poptávku po jím nabízené službě znovu obnovit. Jako příklad pomíjivosti služeb slouží 

citace Kotlera (2007), který uvádí, že: „Prázdná místa ve volných termínech nelze 

uskladnit pro pozdější použití ve špičce či v sezóně.“ 

d) neoddělitelnost 

Neoddělitelností služby se rozumí, že není možné od sebe oddělit spotřebu služby s jejím 

poskytnutím. Znamená to tedy, že aby došlo k uskutečnění služby, musí se její 

poskytovatel v určitý čas a na určitém místě setkat se zákazníkem. Mezi poskytovatelem 

a zákazníkem tedy vzniká určité spojení. 

e) absence vlastnictví 

Absencí vlastnictví se rozumí, že službu nelze vlastnit. Je předem dáno, v jakém čase, 

a za jakých podmínek má zákazník ke službě přístup, což je významný rozdíl oproti 

hmotným produktům, které si zákazník na rozdíl od služby může odnést domů. 

3.2 Sportovní produkt 

Čáslavová (2009) považuje za sportovní produkt všechny hmotné a nehmotné statky 

nabízené k uspokojování potřeb a přání zákazníků pohybujících se v oblastní tělesné 

výchovy a sportu. 
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Zahraniční autoři Mullin, Hardy a Sutton (2007) popisují sportovní produkt jako 

„komplexní svazek hmotného a nehmotného“. Ve fotbale je například hmotným 

produktem míč, bez kterého se hra jako taková neobejde, tím nehmotným produktem 

může být například zážitek, který si odnese fanoušek, který fotbal sleduje na stadionu. 

Další zahraniční autoři Parks, Quarterman a Thibault (2007) uvádějí, že má sportovní 

produkt tři dimenze, kterými jsou hmotné zboží, doplňkové zboží a hra nebo událost 

samotná. 

Sportovních produktů je opravdu celá řada a spousta autorů do nich řadí i sportovní 

služby. 
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Chelladurai (1994) klasifikuje sportovní produkty takto: 

3.2.1 Klasifikace sportovních služeb 

Šíma (2009) dělí ve své publikace sportovní a tělovýchovné služby do následujících 

skupin. 

1) Druh a rozsah zapojení zaměstnance při vykonávání služeb: 

 Odborné služby 

Typickými znaky těchto služeb je specializace, odbornost a specifické pravomoci 

poskytovatele služeb. U zaměstnanců je nutností jejich odbornost a praxe. Příkladem 

Obrázek 1: Klasifikace sportovních produktů 
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zaměstnance v odborných službách může být trenér nebo instruktor, který vede 

zákazníka dle jeho požadavků. 

 Spotřebitelské služby 

Spotřebitelské služby jsou nejjednoduššími a nejzákladnějšími typy sportovních 

služeb. Tyto služby nevyžadují žádné speciální schopnosti ani dovednosti, 

nevyžadují ani kvalifikaci zaměstnanců. Jedná se o služby v oblasti pronájmu, 

zapůjčování pomůcek nebo nejrůznějších zařízení.  

 Výchovné služby 

Do skupiny výchovných služeb můžeme zařadit učitelé nebo výchovné poradce. 

Povinností poskytovatelů těchto služeb je přeměna klienta samotného dle jeho 

přání. Dle Šímy (2009) jsou výchovné služby snadněji proveditelné než 

služby odborné. Typickou výchovnou službou je výživové poradenství nebo 

třeba kruhové tréninky.  

2) Hlavní motivy zákazníka, například upevnění a zlepšení zdraví a tělesné 

kondice, osobní potěšení, získání dovedností: 

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Při poskytování služeb pro dosažení vrcholných výkonů musí být poskytovatelem 

služeb kvalifikovaný specialista, který dokáže pomocí svých znalostí dovést 

sportovce k co možná nejlepšímu výkonu v daném sportu.  

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností  

Primárním cílem zákazníků při využívání těchto služeb je rozvoj dovedností 

a schopností ve sportu, kterému se věnují. Úkolem poskytovatelů je tudíž 

zákazníkům poskytnout své odborné znalosti v dané sportovní oblasti. 

 Služby pro zdraví a kondici 

Zákazníci, kteří využívají tuto službu, mají za cíl zvýšit svou celkovou zdatnost, 

kondici a zdraví. Druh této služby spojuje maloobchodní prodej s pronájmem. 

Zákazníci by měli mít přesné požadavky, které by měla služba splňovat tak, 

aby vedla k utužení jejich zdraví a zlepšení celkové kondice. Poskytovatelé těchto 

služeb by potom měli být schopní vyhovět požadavkům zákazníků. 

 Léčebné služby 

Poskytovatelem léčebných služeb jsou organizace, jejichž předmětem zájmu 

je především zlepšení zdraví a fyzické zdatnosti klientů, kteří se v této 

problematice nedokážou orientovat. Zákazníky těchto služeb jsou například lidé, 
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kteří díky svým nedostatkům (například nadváha) ztrácí motivaci a sebevědomí 

pro vykonávání některé z fyzických aktivit. Poskytovatel služby se tyto zákazníky 

snaží pomocí motivace zapojit do svých léčebných nebo cvičících programů. 

 Služby pro udržení kvality života 

Zákazníci, kteří využívají těchto služeb, si již nějakou fyzickou kondici 

vybudovali a jejich cílem je tuto vybudovanou kondici udržet nebo ji případně 

zlepšit. Poskytovatel by tedy měl tyto zákazníky neustále motivovat k tomu, 

aby vytrvali a udržovali si nebo zlepšovali svou fyzickou kondici. 

 Služby pro potěšení zákazníky 

Účelem těchto služeb je nabídnout zákazníkovi potřebný servis k tomu, 

aby se zákazník dokázal z pohybu radovat a měl z něj radost. Poskytovatelem 

jsou většinou organizace, které nabízejí zákazníkům vybavení a zařízení. 

3.3 Kvalita služeb 

Pokud se má zákazník rozhodnout mezi více poskytovateli služeb, ovlivní jeho 

rozhodnutí kvalita těchto jednotlivých služeb. Pro hodnocení kvality služeb používají 

zákazníci různá kritéria, přičemž každé z kritérií má pro zákazníky různou váhu. Cílem 

poskytovatele by tedy mělo být určit nejvýznamnější zákaznická kritéria tak, aby měli 

zákazníci pocit, že je služba, kterou čerpají kvalitnější, než bylo jejich očekávání. 

Kritéria pro hodnocení služby se mění společně s věkem zákazníků. Podle Vebera (2007) 

se jedná především o tyto kritéria: odborná způsobilost, dostupnost, spolehlivost, vlídné 

a vhodné prostředí, pružnost. Měřitelnost kvality služeb je o poznání náročnější než 

měření kvality hmotných produktů. 

Další kritéria, podle kterých zákazníci hodnotí kvalitu služeb, uvedl ve své publikaci 

Kotler (2007). Těchto následujících deset kritérií bývá základem pro tvorbu dotazníků 

měřících spokojenost zákazníků: 

 Bezpečnost, 

 Kvalifikace, 

 Znalosti, 

 Dostupnost, 

 Důvěryhodnost, 

 Spolehlivost, 

 Zdvořilost, 
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 Komunikace, 

 Hmotné prvky, 

 Pohotovost. 

3.3.1 Měření kvality služeb 

V následující kapitole budou představeny metody, díky kterým je možné změřit kvalitu 

služeb. Jako první bude představena metoda, která bude použita ve výzkumu této práce. 

3.3.1.1 SERVQUAL metoda 

Metoda SERVQUAL je metodou, která slouží k určení rozdílu mezi kvalitou, kterou 

zákazníci od služby očekávají, a kvalitou, kterou skutečně při využívání dané 

služby vnímají. Zákazníci určují tuto kvalitu na základě subjektivního vnímání 

jednotlivých vlastností dané služby. 

Tato metoda byla vymyšlena v 80. letech Berrym a Zeithamelovou společně 

s americkým profesorem A. Parasurmanem na univerzitě v Miami. (Parasurman, 

Zeithamel & Berry, 1985) 

Šíma (2014) ve své disertační práci uvádí, že tři výše jmenovaní výzkumníci určili 

dimenze vlastností, na jejichž základě posuzuje zákazník očekávanou a vnímanou 

kvalitu. Mezi tyto vlastnosti patří empatie, odpovědný přístup, hmotné zajištění, 

spolehlivost a jistota. Díky použití těchto dimenzí vytvořili snahu o operacionalizaci 

konceptu kvality služeb. Byl vyvinut nástroj pro určení kvality služeb, který byl závislý 

na rozdílu počtu bodů mezi zákazníkovým očekáváním a reálným vnímáním služby. 

Velikost mezery mezi očekáváním a vnímáním byla určující pro stanovení spokojenosti 

zákazníka s jednotlivými atributy služeb. Z anglického Service Quality byl tento pojem 

pojmenován jako SERVQUAL. 

3.3.1.2 Další metody 

V následující části budou představeny některé další metody, které jsou používání 

při měření kvality služeb z pohledu zákazníka. Tyto metody se dají aplikovat do prostředí 

sportu a do jisté míry souvisí s problematikou této práce. 

1) SERVIMPERF (Haller, 1998) 

Metoda spočívající v měření kvality služeb pomocí dvou složek. V této metodě 

zákazníci hodnotí důležitost faktoru a skutečné vnímání kvalit faktoru



2) SQAS (Zhang, Jensen & Lam, 2005) 

Metoda, které je založená a orientovaná především na zákazníkovo hodnocení 

vnímané kvality služeb. Zákazníci hodnotí chování a přístup zaměstnanců, kteří 

službu poskytují. Hodnotí také nabídky doplňkových a základních programů, 

vybavení tréninkových prostorů, sociálního zařízení, dostupnost provozovny. 

3) SERVPERF (Cronin & Taylor, 1994) 

Metoda podobná metodě SQAS, zákazníci v této metodě promítají svá očekávání 

rovnou do výsledného hodnocení kvality služeb. V této metodě není přímo 

měřeno očekávání zákazníků. Metoda měří pouze vnímání provedení konkrétní 

služby. Stejně jako v metodě SERVQUAL je zde měřena spolehlivost, empatie, 

hmotné zajištění, vstřícnost a jistota.  

4) Bradyho model (Brady, 1997) 

Tato metoda se skládá ze tří konceptů. Prvním konceptem je to, že zákazníci 

hodnotí vnímanou kvalitu interakce, což zahrnuje odbornost personálu, přístup 

a chování personálu. V druhém konceptu zákazníci hodnotí výstup neboli čekací 

dobu, vybavení, kapacitu. V konceptu třetím je zahrnuto fyzické prostředí 

(design, sociální faktory, okolní podmínky).  

5) QUESC (Kim & Kim, 1995)  

Podobně jako metoda SERVQUAL obsahuje tato metoda měření kvality očekávání, 

tak skutečné vnímání kvality služeb poskytovaných poskytovatelem. 

Metoda zahrnuje celkem jedenáct měřených dimenzí kvality služeb – chování personálu, 

spolehlivost personálu, dostupnost informací, prostředí, nabídka programu, cenu, osobní 

ohodnocení, bezpečí, zvýhodnění, pohodlí a ozvučení.  

3.4 Zákazník 

Přání a potřeby zákazníků by měli být středem pozornosti každého podniku, který 

by se měl tyto jejich představy pokusit naplnit. Poskytovatelé služeb by samozřejmě měli 

také myslet a dělat takové kroky, které povedou k naplnění jejich cílů, např. zisku.  

Existuje celá řada metod, které analyzují zákazníky. Tyto metody určují například co, 

kdy, kde a jakým způsobem zákazníci nakupují nebo kdo je pro konkrétní firmy cílovým 

zákazníkem. Na základě těchto faktorů se dá později podle Kozla (2006) provádět 

konkrétnější analýza potřeb zákazníka, vnímání a spokojenost zákazníků s nabízenými 

službami. 
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Členění zákazníku může podle Kozla (2006) vypadat následovně: 

 Výrobci – firmy. Nakupují produkty, které později využijí k vlastní výrobě 

nebo je dále zpracovávají.  

 Spotřebitelé – konečný zákazník, osoby, domácnosti. Nakupují produkty 

pouze pro svou vlastní spotřebu.  

 Stát – neziskové organizace, orgány, státní instituce. Nakupují produkty, 

které slouží k uspokojení veřejných potřeb.  

 Obchodníci – organizace, jednotlivci. Nakupují produkty, aby je mohli 

znovu prodávat.  

 Zahraniční zákazníci – kdokoliv z dříve uvedených, který má ovšem místo 

bydliště, místo podnikání nebo sídlo v zahraničí. 

3.4.1 Spokojenost zákazníka 

Zamazalová (2008) popisuje spokojenost zákazníka takto: „Spokojenost 

zákazníka můžeme chápat jako určitý cíl jeho chování, ke kterému směřuje.“ Cílem 

každého zákazníka tedy je, aby byl spokojený. Pro poskytovatelé služeb to znamená 

zajistit zákazníkovi takové podmínky, aby se nabízené služby co nejvíce přiblížili 

očekávání zákazníka a pozitivní pocity převažovali při čerpání služby nad těmi 

negativními. 

„Spokojenost zákazníka v sobě obsahuje zákazníkovo očekávání a to, jak zákazník službu 

opravdu vnímá. Jde o subjektivní posouzení představy a reality. Spokojenost úzce souvisí 

s nákupním rozhodnutím. Spokojený zákazník se rád do podniku vrátí a službu bude i 

nadále poptávat, popř. ji i doporučí svým kamarádům a známým.“ (Kotler, 2007) 

Podle určitých okolností si zákazník vytváří očekávání na poskytovanou službu. Těmito 

okolnostmi může být například názor známých, zkušenosti získané v minulosti, 

informace, které o sobě poskytující firma uvádí, její propagační materiály nebo úroveň 

konkurenční služby. Samozřejmě že čím je očekávání zákazníků nižší, tím snadnější 

je pro firmu ho uspokojit, což ovšem rozhodně neznamená, že je správně, aby měli 

zákazníci co nejmenší očekávání. Malé očekávání znamená, že o sobě firma nešíří příliš 

informací, a tím tedy nepřiláká mnoho zákazníků.  
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4 METODIKA PRÁCE 

V této kapitole bude popsán základní a výběrový vzorek tohoto výzkumu. Dále 

se budeme zabývat jednotlivými kroky, které vedly k vytvoření SERVQUAL dotazníku, 

který je v této práci využit. Popsána bude i volba zdrojů dat a způsoby, jakými budou 

data vyhodnocena.  

4.1 Základní soubor 

Základním souborem tohoto výzkumu jsou všichni rodiče, jejichž děti navštěvují 

jakýkoliv sportovní klub v České republice. 

4.2 Výběrový soubor 

Z důvodu ušetření nákladů byla pro tento výzkum zvolena metoda dostupného výběru 

vzorku. Výsledky výzkumu tedy nebudou moci být zohledněny na základní soubor, nýbrž 

pouze na soubor výběrový.  

Vybranými sportovními kluby pro tento výzkum jsou fotbalový klub TJ Červený 

Kostelec a volejbalový klub Volejbal Červený Kostelec. 

Za respondenty dotazníku budou považováni rodiče či statutární zástupci dětí a mládeže, 

kteří tyto sportovní kluby navštěvují. V obou klubech je registrováno dohromady 264 dětí 

a mladistvých. Snahou bude získat alespoň sedmdesát dotazníků.  

4.3 Tvorba výroků a otázek v SERVQUAL dotazníku 

V úvodu dotazníku je seznamovací text, který by měl respondentům představit výzkum, 

jeho účel a návod, jak dotazník vyplňovat. Respondenti jsou v tomto textu také vyzváni, 

aby se nebáli vyjádřit své názory, jsou také ujištěni, že je dotazník zcela anonymní. 

V závěru toho úvodního textu je respondentům, tedy rodičům, poděkováno za spolupráci. 

V další části zodpovídají respondenti identifikační otázky, které zjistí o respondentech 

základní informace, jako je například pohlaví nebo věk jejich dětí.  

Struktura SERVQUAL dotazníku je ponechána v standardizované podobě stejně jako 

metoda hodnocení, kterou je v tomto případě Likertova škála. Hayes (1998) 

definuje Likertovu škálu takto: „Likertova škála je složena z výroků, na které respondent 

může odpovědět na pětibodové škále od ‚Zcela nesouhlasím‘ po ‚Zcela souhlasím‘. 

Středovou hodnotou je odpověď ‚Nevím‘. Likertova škála umožňuje zjistit nejen obsah 

postoje, ale i jeho přibližnou sílu.“ 
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V tomto výzkumu je použita sedmistupňová škála, která je ohraničena v intervalu 

od 1 do 7, přičemž 1 znamená „Zcela nesouhlasím“ a 7 znamená „Zcela souhlasím“. 

Středovou hodnotou je v tomto případě hodnota 4. V praxi to znamená, že zda respondent 

zvolí jako odpověď hodnotu větší než 4, daná vlastnost kvality služeb je vnímána jako 

nad očekávání. Pokud však bude hodnota odpovědi menší než 4, znamená to, 

že respondent hodnotí danou vlastnost kvality služeb jako nedostatečnou. 

V jedné z posledních částí dotazníku jsou respondenti požádáni, aby podle svého 

subjektivního pocitu a preferencí rozdělili celkových 100 bodů, mezi 5 vlastností kvality 

služeb. Tuto metodu alokace 100 bodů doporučují odborníci (Grasseová, 2010). 

V úplně poslední části dotazníku jsou pak respondenti vyzváni, aby přednesli své další 

případně připomínky či přání. Je zcela lhostejné, zda jsou tyto připomínky pozitivní 

či negativní. Tato část je velice důležitá pro určení následných doporučení pro kluby.  

Dotazník je vytvořen pomocí Google Forms, distribuován je prostřednictvím e-mailu 

a celý je v českém jazyce. Díky použití standardizované metody SERVQUAL a diskuzí 

s odborníky není nutné provádět pilotáž dotazníku.  

4.3.1 Konceptualizace SERVQUAL dotazníku 

Průzkum byl zahájen vytvořením konceptualizace metody SERVQUAL. Základem pro 

tuto práci bylo pět elementárních vlastností kvality služeb (hmotné zajištění, spolehlivost, 

odpovědný přístup, pocit jistoty a empatie) dle Parasurmana, Zeithamla a Beryho (1985). 

Ke každé z těchto vlastností bylo vytvořeno čtyři až šest výroků. 
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Tabulka 1: Konceptualizace SERVQUAL dotazníku 

 

Hmotné 

zajištění 
Spolehlivost 

Odpovědný 

přístup 
Pocit jistoty Empatie 

1 

vybavenost 

sportovišť a 

zázemí klubu 

dodržování 

časového 

harmonogramu 

vzájemná 

komunikace 

klubu a rodičů 

vzdělanost/odbornost 

trenérů 

individuální 

přístup 

2 
materiální 

zabezpečení 

pravidelné 

informace 

rodičům 

spolupráce na 

vzdělávacím 

procesu 

důvěra dětí 
zapojení rodičů 

do práce klubu 

3 
finanční 

náročnost 
bezpečnost 

důvěra rodičů v 

klub 

profesionální 

vystupování 

řešení 

konfliktních 

situací 

4 

aktuální 

informace na 

webu 

personální 

zajištění 

spolupráce se 

školou 

prostředí/atmosféra 

klubu 

zájem o 

potřeby dětí 

5 
doprava na 

soutěže 

kvalita 

tréninkového 

procesu 

individuální 

tréninkové 

plány 

    

6 sociální sítě         

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Volba zdrojů dat 

V průzkumu jsou využita primární data získaná z elektronického dotazování 

respondentů.  

4.5 Tvorba postupů pro vyhodnocování dat 

Získané výsledky budou prezentovány formou grafů a tabulek, přičemž budou využity 

především grafy paprskové, stupnicové a výsečové. Výsledkem je v tomto případě 

grafické vyhodnocení očekávané a vnímané kvality služeb, které sportovní klub nabízí.  
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5 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA 

V této části bakalářské práce budou popsány vybrané sportovní kluby, ve kterých výzkum 

probíhal. Do výzkumu byl vybrán fotbalový a volejbalový klub z Červeného Kostelce. 

5.1 Popis vybrané lokace 

Červený Kostelec je město v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod, které má 

přibližně 8400 obyvatel. První zmínky o Červeném Kostelci se datují do roku 1362. Jedná 

se o město, ve kterém má sport dlouhodobě velkou tradici. O sportu ve městě rozhoduje 

Komise pro tělovýchovu a sport. Tato komise se vyjadřuje k financování sportu 

a navrhuje opatření v této oblasti. Komise řeší také správu městských sportovišť, podává 

návrhy k jejich rozvoji a koordinuje spolupráci sportovních organizací. (Červený 

Kostelec, 2020)  

5.2 Popis vybraných sportovních klubů 

V této podkapitole budou popsány sportovní kluby, které jsou předmětem výzkumu 

bakalářské práce.  

5.2.1 TJ Červený Kostelec – oddíl fotbalu 

Fotbalový klub byl v Červeném Kostelci založen v roce 1913. V rámci města spadá pod 

Tělovýchovnou jednotu, která kromě fotbalu organizuje také kuželky, tenis a házenou. 

Předsedou fotbalového oddílu je Karel Havlíček. Fotbal má v Červeném Kostelci 

dlouhodobě velkou tradici a řadí se mezi nejstabilnější fotbalové kluby 

v Královéhradeckém kraji. V klubu jsou všechny mládežnické kategorie od přípravek 

až po dorost, které hrají především v krajských fotbalových soutěžích. V klubu 

je v současnosti zapsáno 144 aktivních fotbalistů a fotbalistek v mládežnickém věku. 

Město Červený Kostelec dlouhodobě pronajímá fotbalovému oddílu prostor fotbalového 

stadionu a tréninkového hřiště, který oddíl spravuje. V zimě potom může fotbalový oddíl 

využívat prostory sportovní haly. (TJ Červený Kostelec, 2020) 

5.2.2 Volejbal Červený Kostelec 

Na rozdíl od fotbalového klubu není klub volejbalový členem Tělovýchovné jednoty, 

ale zapsaným spolkem. Předsedou je Mgr. Tomáš Jirásek. První zmínky o založení klubu 

se datují do roku 1929. Se 120 aktivními mládežnickými členy je volejbalový klub 

v Červeném Kostelci jedním z největších volejbalových klubů v okrese Náchod. V rámci 

okresu Náchod se jedná také o jeden z nejúspěšnějších týmů. Především dívčí volejbal 
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je v Červeném Kostelci dlouhodobě velmi úspěšný. Ve volejbalovém klubu je celá řada 

mládežnických kategorií. Od dětí, které hrají minivolejbal až po kadetky. Volejbalový 

klub má od města Červený Kostelec v dlouhodobé zápůjčce volejbalové kurty, které 

spravuje. Dále volejbalový klub využívá také sportovní halu, ve které probíhá tréninkový 

proces i zápasy. (Volejbal Červený Kostelec, 2020) 

5.3 Výsledky marketingového průzkumu 

Tento průzkum měl za cíl zjistit kvalitu sportovních služeb, které nabízí fotbalový 

a volejbalový klub v Červeném Kostelci. Průzkum probíhal formou SERVQUAL 

dotazníku, který byl díky zástupcům obou klubů rozeslán respondentům, tedy rodičům, 

na e-mailové adresy. Oba kluby mají celkem 264 členů. Volejbalový tým navštěvuje 120 

mladých hráček a hráčů, rodičům všem těchto dětí a mladistvých byl poslán elektronický 

dotazník. Fotbalový klub má ve svých řadách 144 dětí a mládeže, dotazník byl 

distribuován přibližně 90 rodičům, na které má klub e-mailový kontakt. Obdržel jsem 

celkem sedmdesát odpovědí, z toho bylo čtyřicet sedm z volejbalového klubu a dvacet tři 

z fotbalového klubu. Z celkového počtu zhruba 210 rozeslaných dotazníků se vrátilo 

sedmdesát dotazníku, což je 30 % z celkového počtu. 

5.4 Interpretace výsledných grafů 

V následujících podkapitolách budou představeny jednotlivé grafy a tabulky pro výroky, 

na které respondenti v dotazníku odpovídali.  

5.5 Identifikační otázky 

Na úvod budou představeny výsledky otázek, které se týkaly identifikace respondentů. 

Z výsledků těchto otázek můžeme odvodit informace o dotazovaných respondentech. 

5.5.1 Členství v oddílu 

První otázka rozřadila respondenty podle členství v oddílu. Jelikož úkolem této práce 

je zjistit spokojenost rodičů s prací s mládeží ve volejbalovém a fotbalovém oddíle, měli 

respondenti možnost volit z právě těchto dvou variant. Tato otázka zároveň prozradila, 

kolik respondentů dotazník celkem vyplnilo. Celkový počet odpovědí je sedmdesát, 

z čehož je dvacet tři rodičů dětí z fotbalového oddílu a čtyřicet sedm rodičů dětí z oddílu 

volejbalového. Z celkového počtu sedmdesáti dotazovaných je tedy 67 % respondentů 
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rodičem dítěte z volejbalového oddílu a 23 % respondentů rodičem dítěte z fotbalového 

oddílu. (viz Graf1) 

5.5.2 Věk dětí respondentů v jednotlivých oddílech 

Úkolem druhé identifikační otázky bylo zjistit věk dětí respondentů v jednotlivých 

oddílech. Věkové skupiny byly rozděleny podle kategorií. Věková kategorie přípravek, 

tedy děti od pěti do jedenácti let. Věková kategorie žáků, děti od dvanácti do patnácti let. 

Věková kategorie dorostu, mládež od šestnácti do devatenácti let. Nejvíce odpovědí 

mi bylo poskytnuto od respondentů, jejichž děti patří do nejmladší věkové skupiny. Tato 

kategorie má v obou oddílech největší členskou základnu.  

V dotazníku vyplněném od respondentů, jejichž dítě je členem oddílu fotbalu, bylo 

dvanáct dětí ve věkové skupině od pěti do jedenácti let, devět dětí ve věkové skupině 

od dvanácti do patnácti let a dva respondenti uvedli, že jejich dítě patří do skupiny 

šestnáct až devatenáct let.  

Podobný trend měl i dotazník vyplněný od respondentů, jejichž děti jsou členy oddílu 

volejbalu. Celkem dvacet čtyři respondentů uvedlo, že jejich dítě patří do skupiny pět 

33%

67%

Členství v oddílu

oddíl fotbalu

oddíl volejbalu

Graf 1: Členství v oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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až jedenáct let, jedenáct respondentů zařadilo své dítě do skupiny dvanáct až patnáct 

let a děti dvanácti dotázaných rodičů patřily do skupiny šestnáct až devatenáct let. 
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Graf 2: Věk dětí respondentů ve fotbalovém oddílu 

Graf 3: Věk dětí respondentů ve volejbalovém oddílu 
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5.5.3 Pohlaví dítěte respondentů 

V poslední identifikační otázce bylo úkolem zjistit pohlaví dítěte respondenta. 

Ve volejbalové oddílu výrazně převažuje ženské pohlaví, zatímco ve fotbalovém oddílu 

převažuje pohlaví mužské. (viz Graf 4) 

 

  

Pohlaví dětí respondentů ve fotbalovém oddílu

chlapci dívky

Pohlaví dětí respondentů ve volejbalovém oddílu

chlapci dívky

Graf 5: Pohlaví dětí respondentů ve fotbalovém oddílu 

Graf 4: Pohlaví dětí respondentů ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.6 Výsledky funkční kvality služeb 

Následující část se věnuje interpretaci výsledků z části dotazníku, ve které 

byla zkoumána funkční kvalita poskytovaných služeb. Jde o pět prvků kvality, které byly 

měřeny pomocí výroků. Těmito prvky jsou hmotné zajištění, odpovědný přístup 

zaměstnanců, spolehlivost, pocit jistoty a empatie. Všechny tyto prvky již byly 

definovány v metodologické části práce.  

5.6.1 Hmotné zajištění 

V této části dotazníku odpovídali respondenti na šest výroků týkajících se hmotného 

zajištění.  

Výrok 1 

a) Podle mých představ BY MĚL MÍT ideální sportovní klub moderně vybavené 

sportoviště a zázemí (odpovídající počet tréninkových ploch, vyhovující 

sociální zařízení, možnost regenerace). 

b) Sportovní klub MÁ moderně vybaveně vybavené sportoviště a zázemí. 

(Má odpovídající počet tréninkových ploch, vyhovující sociální zařízení 

a možnost regenerace) 

Výrok 2 

a)  Ideální sportovní klub BY PODLE MÉHO NÁZORU MĚL poskytnout 

mému dítěti materiální vybavení (tréninkové pomůcky, tréninkové a zápasové 

oblečení). 

b) Sportovní klub, jehož je mé dítě členem, POSKYTUJE mému dítěti 

materiální vybavení (tréninkové pomůcky, tréninkové a zápasové oblečení). 

Výrok 3 

a) Cena BY vždy MĚLA ODPOVÍDAT servisu a službám, který sportovní 

klub mému dítěti nabízí. 

b) Cena ODPOVÍDÁ servisu a službám, který sportovní klub mému dítěti nabízí 

Výrok 4 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL MÍT webové stránky, které budou pravidelně 

aktualizovány. 

b) Sportovní klub MÁ webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. 
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Výrok 5 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL být vždy schopný zajistit dopravu dětí 

a mládeže na zápasy z vlastních zdrojů. 

b) Sportovní klub ZAJIŠŤUJE dopravu dětí a mládeže na zápasy z vlastních 

zdrojů. 

Výrok 6 

a) Sportovní klub BY MĚL svou činnost prezentovat na sociálních sítích. 

b)  Sportovní klub PREZENTUJE svou činnost na sociálních sítích. 

Na závěr této části měli respondenti prostor pro obsáhlejší slovní hodnocení oblastí, 

ve kterých by se jednotlivé kluby mohly a měly zlepšit.  

Nejprve budou interpretovány výsledky šetření hmotného zajištění fotbalového klubu, 

následně potom výsledky šetření oddílu volejbalového.  

Tabulka 2: Hmotné zajištění ve fotbalovém oddílu 

Hmotné zajištění 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

Vybavenost 

sportovišť 

a zázemí klubu 

6,43 3,57 -2,86 

-1,44 

Materiální 

zabezpečení 
5,55 4,91 -0,64 

Finanční náročnost 6,13 5,48 -0,65 

Aktuální 

informace na webu 
6,13 4,31 -1,82 

Doprava na zápasy 

a soutěže 
5,65 3,61 -2,04 

Sociální sítě 5,17 4,55 -0,62 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu i tabulky je možné vyčíst, že nejvyšší hodnotu mezery tvrzení má vybavenost 

sportovišť a zázemí. Celý fotbalový areál byl vystavěn v šedesátých letech 

a od té doby nebyl rekonstruován. Respondenti uvádí, že sociální zařízení je velice 

nevyhovující a naprosto nevhodné. 

Druhou nejvyšší hodnotu mezery tvrzení má doprava na zápasy a soutěže. Zde někteří 

respondenti uvádí, že děti na zápasy vozí úplně sami. 

Třetí nejvyšší hodnotu mezery mají aktuální informace na webu. Zde respondenti hodnotí 

nepříznivě především vzhled webových stránek. Představují si, že bude na webu 

dostupný například tréninkový plán. 

U všech měřených výroků je hodnota očekávání vyšší než hodnota vnímání. Výsledná 

velikost mezery u hmotného zajištění fotbalového oddílu činí -1,44. 
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Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 6: Hmotné zajištění ve fotbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3: Hmotné zajištění ve volejbalovém oddílu 

Hmotné zajištění 
Očekávaná 

kvalita 
Vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera vlastností 

Vybavenost 

sportovišť 

a zázemí klubu 

6,19 5,26 -0,93 

-0,41 

Materiální 

zabezpečení 
5,55 5,89 0,34 

Finanční náročnost 6,13 5,8 -0,33 

Aktuální 

informace na webu 
6,44 6,23 -0,21 

Doprava na zápasy 

a soutěže 
5,45 3,98 -1,47 

Sociální sítě 5,57 5,74 0,17 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 7: Hmotné zajištění ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Velikost výsledné mezery vlastností je -0,41, z čehož vyplývá, že v této oblasti jsou 

respondenti téměř spokojeni.  

Největší spokojenost panuje u respondentů s prezentováním klubu na sociálních sítích 

a materiálním zabezpečením, u kterých je vnímaná kvalita dokonce vyšší než očekávaná. 

Klub tedy v těchto oblastech operuje ještě nad očekáváním respondentů. 

Největší mezera tvrzení je u dopravy na zápasy a soutěže, kde někteří respondenti 

uvádějí, že jim ne vždy časově vyhovuje povinnost vozit své děti na zápasy a uvítali 

by zde větší zapojení klubu. Druhou největší mezerou tvrzení je vybavenost sportovišť 

a zázemí klubu, zde potom někteří respondenti upozorňují na nedostatečný počet 

tréninkových hřišť.  

5.6.2 Spolehlivost 

V této části dotazníku byli respondenti tázáni na pět výroků týkajících se spolehlivosti.  

Výrok 7 

a) Sportovní klub BY MĚL VŽDY dodržovat stanovený časový harmonogram 

(časy a délka tréninků, srazy). 

b) Sportovní klub DODRŽUJE stanovený časový harmonogram. 

Výrok 8 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL rodičům pravidelně poskytovat informace 

(schůzky s rodiči, dostupný tréninkový plán). 

b) Sportovní klub POSKYTUJE rodičům pravidelné informace. 

Výrok 9 

a) Jako rodič BYCH MĚL cítit, že když přihlásím dítě do sportovního klubu, 

bude tam v bezpečí. 

b) CÍTÍM, že je moje dítě ve sportovním klubu v bezpečí. 

Výrok 10 

a) Sportovní klub BY MĚL mít VŽDY zajištěný dostatečný počet trenérů 

na tréninkových jednotkách a na zápasech. 

b) Sportovní klub MÁ na tréninkových jednotkách a na zápasech dostatečný 

počet trenérů. 
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Výrok 11 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL nabízet kvalitní tréninkový proces. (U dětí 

a mládeže jsou vidět pokroky) 

b) Sportovní klub NABÍZÍ kvalitní tréninkový proces. (U dětí a mládeže jsou 

vidět pokroky) 

Na závěr této části měli respondenti prostor pro obsáhlejší slovní hodnocení oblastí, 

ve kterých by se jednotlivé kluby mohly a měly zlepšit.  

Nejprve budou interpretovány výsledky šetřen spolehlivosti fotbalového klubu, následně 

potom výsledky šetření spolehlivosti oddílu volejbalového.  

Tabulka 4: Spolehlivost ve fotbalovém oddílu 

Spolehlivost 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

Dodržování 

časového 

harmonogramu 

6,35 5,91 -0,44 

-0,74 

Poskytování 

pravidelných 

informací 

6,57 5,83 -0,74 

Bezpečnost 6,74 6,3 -0,44 

Personální zajištění 6,74 5,52 -1,22 

Kvalita tréninkového 

procesu 
6,65 5,83 -0,82 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky a grafu je patrné, že je očekávaná kvalita u všech výroků vyšší než 

kvalita vnímaná. Velikost výsledné mezery vlastností je -0,74. Nejmenší rozdíl mezi 

očekáváním a vnímáním je v hodnocení bezpečnosti. Naopak největší mezera tvrzení 

je u personálního zajištění, tato mezera tvrzení má hodnotu -1,22. Respondenti také 

uvádí, že by uvítali větší množství schůzek, na kterých budou pravidelně informování 

o fungování oddílu, o jeho plánech a podobně. Druhou největší mezeru tvrzení má výrok 

o kvalitě tréninkového procesu, hodnota mezery tvrzení je v tomto případě -0,82. 

  

Dodržování časového
harmonogramu

Poskytování
pravidelných informací

BezpečnostPersonální zajištění

Kvalita tréninkového
procesu

Spolehlivost ve fotbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Spolehlivost ve volejbalovém oddílu 

Spolehlivost 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 

Mezera tvrzen

í 

Mezera vlastnos

tí 

Dodržování 

časového 

harmonogramu 

6,45 6,4 -0,05 

-0,28 

Poskytování 

pravidelných 

informací 

6,4 6,32 -0,08 

Bezpečnost 6,79 6,7 -0,09 

Personální zajištění 6,74 5,94 -0,8 

Kvalita tréninkovéh

o procesu 
6,51 6,13 -0,38 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V případě volejbalového oddílu má výsledná mezera vlastností hodnotu -0,28. Dá se tedy 

říct, že jsou respondenti, stejně jako v rámci hmotného zajištění, se spolehlivostí 

volejbalového oddílu téměř spokojeni. Hned u tří výroků (Dodržování časového 

harmonogramu, Bezpečnost, Poskytování pravidelných informací) se vnímaná 

kvalita téměř rovná s kvalitou očekávanou. Tento fakt vypovídá o tom, že mezi 

respondenti panuje v rámci těchto výroků spokojenost. Největší hodnotu mezery tvrzení 

má výrok týkající se personálního zajištění, hodnota této mezery je -0,8. 

5.6.3 Odpovědný přístup 

V této části dotazníku byli respondenti vyzváni, aby odpověděli na pět výroků týkajících 

se odpovědného přístupu klubu.  

Výrok 12 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL pravidelně komunikovat s rodiči (řešení 

vývoje dětí a mládeže). 

b)  Sportovní klub pravidelně KOMUNIKUJE s rodiči (řeší vývoj dětí 

a mládeže). 

Výrok 13 

a) Sportovní klub BY SE MĚL vždy zajímat o studijní prospěch dětí a mládeže. 

b) Sportovní klub se ZAJÍMÁ o studijní prospěch dětí a mládeže. 

Výrok 14 

a) Jako rodič BYCH MĚL cítit v klub absolutní důvěru. 

b) Jako rodič CÍTÍM absolutní důvěru v klub. 

Výrok 15 

a)  Ideální sportovní klub BY MĚL spolupracovat se školou (pořádání školních 

turnajů, podílení se na tělesné výchově). 

b) Sportovní klub SPOLUPRACUJE se školou (pořádá školní turnaje, podílí 

se na tělesné výchově). 

Výrok 16 

a)  Sportovní klub BY MĚL nabízet dětem individuální tréninkové plány tak, 

aby se mohly zlepšovat i ve volném čase. 
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b) Sportovní klub NABÍZÍ dětem individuální plány tak, aby se mohly zlepšovat 

i ve volném čase. 

Na závěr této části měli respondenti prostor pro obsáhlejší slovní hodnocení oblastí, 

ve kterých by se jednotlivé kluby mohly nebo měly zlepšit.  

Nejprve budou interpretovány výsledky šetření spolehlivosti fotbalového klubu, následně 

potom výsledky šetření spolehlivosti klubu volejbalového. 

Tabulka 6: Odpovědný přístup ve fotbalovém klubu 

Odpovědný přístup 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

vzájemná 

komunikace klubu 

a rodiče 

6,65 5,6 -1,05 

-1,05 

spolupráce 

na vzdělávacím 

procesu 

5,57 4,3 -1,27 

důvěra rodičů v klub 6,61 5,96 -0,65 

spolupráce se školou 6,04 4,87 -1,17 

individuální 

tréninkové plány 
5,91 4,78 -1,13 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky a grafu je patrné, že očekávání respondentů je vyšší než vnímaná kvalita. 

Velikost výsledné mezery vlastností je v případě odpovědného přístupu ve fotbalovém 

oddílu -1,05. Hodnota mezery tvrzení výroku s největším očekáváním, tedy vzájemná 

komunikace klubu a rodiče, je -1,05. Respondenti zde uvádí, že by si přáli od klubu 

dostávat větší množství informací. Respondenti chtějí znát především rozpis plánovaných 

akcí tak, aby si mohli naplánovat svůj volný čas. Největší hodnotu mezery tvrzení (-1,27) 

má výrok o spolupráci klubu na vzdělávacím procesu dětí, tento výrok má také nejnižší 

hodnotu očekávání, což znamená, že je pro respondenty nejméně důležitý. Respondenti 

tento fakt následně potvrdili v prostoru, který dostali pro hodnocení části dotazníku, která 

se týká odpovědného přístupu. Respondenti uvádí, že pro ně není důležitá spolupráce 

školy a klubu. Část respondentů také uvedla, že by uvítala doporučení klubu 

na doplňkový sport nebo rady ohledně stravy. 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 7: Odpovědný přístup ve volejbalovém klubu 

Odpovědný 

přístup 
Očekávaná kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

vzájemná 

komunikace 

klubu a rodiče 

6,23 5,8 -0,43 

-0,51 

spolupráce 

na vzdělávacím 

procesu 

4,66 3,77 -0,89 

důvěra rodičů v 

klub 
6,51 6,13 -0,38 

spolupráce 

se školou 
5,94 5,57 -0,37 

individuální 

tréninkové 

plány 

5,72 5,23 -0,49 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu a tabulky je patrné, že respondenti, jejichž děti jsou členy volejbalového oddílu, 

nepřipisují příliš velký význam výroku o spolupráci oddílu na vzdělávacím procesu. 

Hodnota očekávání je v případě výroku o spolupráci na vzdělávacím procesu pouze 4,66. 

Respondenti v tomto případě komentují tento fakt tak, že by se měl oddíl starat především 

o rozvoj sportovního potenciálu dětí a nezasahovat do procesu vzdělávání ve školách. 

Všechny ostatní výroky mají očekávanou kvalitu vyšší než vnímanou. Celková mezera 

vlastností má v případě odpovědného přístupu ve volejbalovém oddílu hodnotu -0,51. 

5.6.4 Pocit jistoty 

V této části dotazníku respondenti hodnotili čtyři výroky, které se zabývají pocitem 

jistoty. K fungování sportovního klubu neodmyslitelně patří lidé, kteří zajišťují fungování 

klubu. V ideálním klubu by tito lidé měli mít patřičné vzdělání a měli působit co možná 

nejvíce profesionálně. Právě těmito aspekty se tato část dotazníku zabývá.  

Výrok 17 

a)  Ve sportovním klubu BY MĚLI působit pouze vzdělaní trenéři, kteří se snaží 

do tréninkového procesu aplikovat nejnovější trendy. (děti nestojí v dlouhých 

vzájemná komunikace
klubu a rodiče

spolupráce na
vzdělávacím procesu

důvěra rodičů v klubspolupráce se školou

individuální tréninkové
plány

Odpovedný přístup ve volejbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 11: Odpovědný přístup ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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řadách, trénink je veden zábavnou a soutěživou formou, trenér s dětmi mluví 

slušně a nekřičí na ně) 

b) Ve sportovním klubu PŮSOBÍ pouze vzdělaní trenéři, kteří se snaží 

do tréninkového procesu aplikovat nejnovější trendy. 

Výrok 18 

a) Mé dítě BY SE MĚLO vždy na jednotlivé tréninky či zápasy, které sportovní 

klub pořádá, těšit a současně si je i užívat. 

b)  Mé dítě se TĚŠÍ A UŽÍVÁ SI jednotlivé tréninky či zápasy, které sportovní 

klub pořádá. 

Výrok 19 

a)  Činovníci a pracovníci sportovního klubu BY MĚLI vždy působit 

profesionálně. 

b) Činovníci a pracovníci sportovního klubu PŮSOBÍ profesionálně. 

Výrok 20 

a) Atmosféra kolem sportovního klubu BY MĚLA být vždy pozitivní 

a přátelská. 

b) Atmosféra kolem sportovního klubu JE přátelská a pozitivní. 

Na závěr této části měli respondenti prostor pro obsáhlejší slovní hodnocení oblastí, 

ve kterých by se jednotlivé kluby mohly a měly zlepšit.  

Nejprve budou interpretovány výsledky šetřen spolehlivosti fotbalového klubu, následně 

potom výsledky šetření spolehlivosti oddílu volejbalového. 

  



31 

Tabulka 8: Pocit jistoty ve fotbalovém klubu 

Pocit jistoty 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

vzdělanost 

a odbornost 

trenérů 

6,48 5,48 -1 

-0,91 

důvěra dětí 6,91 6,26 -0,65 

profesionální 

vystupování 
6,7 5,65 -1,05 

atmosféra kolem 

klubu 
6,83 5,91 -0,92 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

vzdělanost a
odbornost trenérů

důvěra dětí

profesionální
vystupování

atmosféra kolem
klubu

Pocit jistoty ve fotbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 12: Pocit jistoty ve fotbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Velikost výsledné mezery vlastností pocitu jistoty ve fotbalovém oddílu je -0,91. Hodnota 

této výsledné mezery poukazuje na ne příliš velkou spokojenost v této oblasti a veliký 

prostor pro zlepšení fungování klubu v těchto oblastech. Výroky o profesionálním 

vystupování, vzdělanosti a odbornosti trenérů mají hodnotu mezery tvrzení dokonce nižší 

než -1. Hodnotě mezery -1 se přibližuje i výrok o přátelské a pozitivní atmosféře kolem 

klubu. 

Tabulka 9: Pocit jistoty ve volejbalovém oddílu 

 

  

Pocit jistoty Očekávaná kvalita 
Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

vzdělanost 

a odbornost trenérů 
6,26 6 -0,26 

-0,29 

důvěra dětí 6,57 6,17 -0,4 

profesionální 

vystupování 
6,51 6,26 -0,25 

atmosféra kolem 

klubu 
6,62 6,36 -0,26 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky a grafu je opět patrné, že očekávaná kvalita pocitu jistoty respondentů je téměř 

vyrovnaná s kvalitou vnímanou. Výsledná hodnota mezery vlastností je -0,29. Tato 

hodnota opět svědčí o tom, že jsou respondenti se službami, které volejbalový oddíl nabízí 

téměř spokojeni. Největší hodnotu mezery tvrzení má výrok o důvěře dětí, hodnota 

mezery tohoto výroku je -0,4. I přesto je však stále vnímaná kvalita hodnocena hodnotou 

6,17. 

5.6.5 Empatie 

V této části respondenti hodnotili, do jaké míry dokáže být sportovní klub, jehož jsou 

jejich děti členem, empatický. Jednotlivé výroky, které respondenti hodnotily, se týkaly 

toho, zda dokáže klub přistupovat k dětem jednotlivě, zda klub zapojuje respondenti, 

tedy rodiče, do své práce, či zda dokáže klub řešit konfliktní situace.  

Výrok 21 

a) Sportovní klub BY MĚL vždy přistupovat k hráčům/hráčkám individuálně. 

(trenér vychází dítěti vstříc, zajímá se o jeho rozvoj) 

vzdělanost a odbornost
trenérů

důvěra dětí

profesionální
vystupování

atmosféra kolem klubu

Pocit jistoty ve volejbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 13: Pocit jistoty ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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b) Sportovní klub PŘISTUPUJE k hráčům/hráčkám individuálně. (trenér 

vychází dítěti vstříc, zajímá se o jeho rozvoj) 

Výrok 22 

a) Sportovní klub BY MĚL zapojovat rodiče do práce klubu. (Rodiče by měli 

znát cíle klubu a cíle tréninkového procesu) 

b) Sportovní klub ZAPOJUJE rodiče do práce klubu. (Rodiče znají cíle klubu 

a cíle tréninkového procesu) 

Výrok 23 

a) Sportovní klub BY MĚL být schopný řešit konfliktní situace. (mezi 

hráči/hráčkami, mezi rodiči) 

b) Sportovní klub DOKÁŽE řešit konfliktní situace. 

Výrok 24 

a) Sportovní klub BY MĚL mít zájem o potřeby dětí a snažit se jim vycházet 

vstříc. 

b)  Sportovní klub MÁ zájem o potřeby dětí a snaží se jim vycházet vstříc. 

Na závěr této části měli respondenti prostor pro obsáhlejší slovní hodnocení oblastí, 

ve kterých by se jednotlivé kluby mohly a měly zlepšit. 

Nejprve budou interpretovány výsledky šetřen spolehlivosti fotbalového klubu, následně 

potom výsledky šetření spolehlivosti oddílu volejbalového. 
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Tabulka 10: Empatie ve fotbalovém oddílu 

Empatie 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 
Mezera tvrzení Mezera vlastností 

individuální 

přístup 
6,35 5,43 -0,92 

-0,84 

zapojení rodičů 

do práce klubu 
6,22 5 -1,22 

řešení 

konfliktních 

situací 

6,48 5,65 -0,83 

zájem o 

potřeby dětí 
6,22 5,83 -0,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ani jeden z výroků nemá hodnocení vnímané kvality vyšší než 6. Výsledná hodnota 

mezery vlastností je -0,84. Hned tři výroky (Zapojení rodičů do práce klubu, Individuální 

individuální přístup

zapojení rodičů do
práce klubu

řešení konfliktních
situací

zájem o potřeby dětí

Empatie ve fotbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 14: Empatie ve fotbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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přístup, Řešení konfliktních situací) mají hodnotu mezery tvrzení blížící se nebo 

přesahující hodnotu -1. Největší hodnotu mezery tvrzení má výrok o zapojení rodičů 

do práce klubu. Respondenti uvádí, že stejně jako u některých předchozích výroků nemají 

dostatek informací o cílech klubu, a že by si představovali větší snahu klubu jim tyto cíle 

představit.  

Tabulka 11: Empatie ve volejbalovém oddílu 

Empatie 
Očekávaná 

kvalita 

Vnímaná 

kvalita 

Mezera 

tvrzení 

Mezera 

vlastností 

individuální přístup 6,44 5,88 -0,56 

-0,46 

zapojení rodičů do práce 

klubu 
5,73 5,29 -0,44 

řešení konfliktních 

situací 
6,38 5,75 -0,63 

zájem o potřeby dětí 6,1 5,9 -0,2 

Zdroj: vlastní zpracování 

individuální přístup

zapojení rodičů do
práce klubu

řešení konfliktních
situací

zájem o potřeby dětí

Empatie ve volejbalovém oddílu

Očekávaná kvalita Vnímaná kvalita

Graf 15: Empatie ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ani v případě volejbalového oddílu nedosahuje hodnota vnímané kvality u žádného 

z výroků hodnocení větší než 6. Nejmenší hodnotu mezery tvrzení má výrok a zájmech 

a potřebách dětí. Hodnota mezery tvrzení tohoto výroku je -0,2. Celkové mezera 

vlastností je v případě empatie u volejbalového oddílu -0,46. 

5.7 Porovnání hodnot mezer funkční kvality ve sportovních klubech 

Tabulka 12: Porovnání hodnot mezer funkční kvality ve fotbalovém a volejbalovém oddílu 

V případě fotbalového oddílu můžeme z grafu a tabulky vyčíst, že se hodnoty mezer 

funkční kvality nepřibližují očekávané kvalitě. Dle výsledků průzkumu jsou respondenti 

nejvíce nespokojeni s hmotným zajištěním fotbalového oddílu, hodnota mezery mezi 

očekávánou a vnímanou kvalitou je v tomto případě -1,44. Kolem hodnoty mezery -1 

mezi očekávanou a vnímanou kvalitou se pohybují výroky o pocitu jistoty a odpovědném 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

hmotné 

zajištění 
spolehlivost 

odpovědný 

přístup 
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jistoty 
empatie 

fotbal -1,44 -0,74 -1,05 -0,91 -0,84 

volejbal -0,41 -0,28 -0,51 -0,29 -0,46 
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Graf 16: Porovnání hodnot mezer funkční kvality ve fotbalovém a volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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přístupu. S hodnotou mezery mezi očekávanou a vnímanou kvalitou -0,74 a -0,84 dopadly 

nejlépe výroky o spolehlivosti, respektive empatii. Průměrná hodnota mezery mezi 

očekávanou a vnímanou kvalitou má hodnotu -0,996, což znamená pro fotbalový oddíl 

prostor pro zlepšení.  

O poznání lépe si vede v průzkumu volejbalový oddíl. Největší relativní nespokojenost 

panuje mezi respondenty v oblasti odpovědného přístupu, hodnota mezery mezi 

očekávanou a vnímanou kvalitou je v případě volejbalového oddílu -0,51. Naopak 

největší relativní spokojenost panuje s výroky, které se věnovaly spolehlivosti a pocity 

jistoty. Jejich hodnota mezery mezi očekávanou a vnímanou kvalitou je -0,28, respektive 

-0,29. Tyto hodnoty znamenají, že se vnímaná a očekávaná kvalita téměř rovnají, tedy, 

že jsou respondenti s fungováním klubu v těchto oblastech spokojeni. Průměrná hodnota 

mezery mezi očekávanou a vnímanou kvalitou má hodnotu -0,39. Volejbalový oddíl má 

tedy jistě také prostor pro zlepšení svého fungování, nicméně tento prostor není tak 

výrazný jako v rámci fotbalového oddílu.  

5.8 Osobní preference respondentů 

Na níže zobrazených grafech (Graf 17 a 18) jsou znázorněny osobní preference 

respondentů ve volejbalovém a fotbalovém oddílu. Z Grafu 17 vyplývá, že nejvíce 

preferovanými vlastnostmi jsou ve fotbalovém oddílu spolehlivost a pocit jistoty. Naopak 

nejmenší váhu má podle preferencí rodičů hmotné zajištění. Ve volejbalovém oddílu jsou 

preference rodičů rozděleny následovně. Největší váhu rodiče přikládají spolehlivosti, 

pocitu jistoty a odpovědnému přístupu. Nejméně preferovanou vlastností je potom 

empatie.  
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5.9 Vyhodnocení celkové funkční kvality služeb 

Abychom získali hodnotu celkové funkční kvality, musíme vynásobit hodnoty 

jednotlivých vlastností funkční kvality s jejich preferenčními hodnotami. Tímto 

jednoduchým výpočtem získáme tzv. vážené servskóre jednotlivých vlastností funkční 

kvality. Pomocí aritmetického průměru servskóre jednotlivých vlastností funkční kvality 

potom získáme celkovou mezeru kvality.  

Osobní preference ve fotbalovém 
oddílu

hmotné zajištění spolehlivost

odpovědný přístup pocit jistoty

empatie

Osobní preference ve 
volejbalovém oddílu

hmotné zajištění spolehlivost

odpovědný přístup pocit jistoty

empatie

Graf 18: Osobní preference ve fotbalovém oddílu 

Graf 17: Osobní preference ve volejbalovém oddílu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.9.1 Vyhodnocení celkové funkční kvality služeb ve fotbalovém oddílu 

Tabulka 13: Celkové vyhodnocení funkční kvality ve fotbalovém oddílu 

  

vlastnosti 
mezera 

vlastností 

váha vlastnosti 

(v %) 

vážené 

servskóre 

mezera 

kvality 

funkční 

kvalita 

služeb 

hmotné 

zajištění 
-1,44 17 -24,5 

-19,5 

spolehlivost -0,74 22 -16,3 

odpovědný 

přístup 
-1,05 19 -20,0 

pocit jistoty -0,91 23 -20,9 

empatie -0,84 19 -16,0 

      

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 13 můžeme snadno vyčíst, která z vlastností funkční kvality dopadla ve 

fotbalovém oddílu nejlépe, a která naopak nejhůře. Je zřejmé, že relativně nejlépe si vede 

empatie společně se spolehlivostí, jejich naměřené servskóre má hodnotu -16, respektive 

-16,3. Nejhorší hodnotu naměřeného servskóre má potom hmotné zajištění fotbalového 

oddílu. Tato hodnota činí -24,5. Celková hodnota mezery kvality je -19,5. Z této hodnoty 

můžeme usoudit, že respondenti nejsou se službami, které fotbalový oddíl nabízí 

spokojeni.  
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5.9.2 Vyhodnocení celkové funkční kvality ve volejbalovém oddílu 

Tabulka 14: Celkové vyhodnocení funkční kvality ve volejbalovém oddílu 

 vlastnosti 
mezera 

vlastností 

váha 

vlastnosti (v 

%) 

vážené 

servskóre 

mezera 

kvality 

funkční 

kvalita 

služeb 

hmotné 

zajištění 
-0,41 19 -7,8 

-7,7 

spolehlivost -0,28 22 -6,2 

odpovědný 

přístup 
-0,51 21 -10,7 

pocit jistoty -0,29 21 -6,1 

empatie -0,46 17 -7,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

I z Tabulky 14 jde poměrně snadno zjistit, která z vlastností dopadla v hodnocení 

respondentů nejlépe. Tou vlastností je pocit jistoty, jehož naměřené servskóre má hodnotu 

-6,1. Vlastností s nejhorším naměřeným servskóre, -10,7, je ve volejbalovém oddílu 

odpovědný přístup. Celková hodnota mezery kvality činí ve volejbalovém oddílu -7,7. 

I přesto, že je tato hodnota záporná a očekáváná kvalita nabízených služeb je vyšší než 

kvalita vnímaná, jsou respondenti se službami nabízejícími volejbalovým klubem 

relativně spokojeni. 
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6 Diskuze 

Z výsledků výzkumu je jasně patrné, že rodiče dětí, které jsou členy volejbalového klubu, 

jsou se službami klubu daleko více spokojeni než rodiče dětí, které jsou členy klubu 

fotbalového. Předpokládám, že odrazem tohoto faktu by mohl být i poměr získaných 

odpovědí. Na dotazník týkající se volejbalového klubu odpovědělo čtyřicet sedm rodičů, 

zatímco na dotazník pro členy fotbalového klubu odpovědělo pouze dvacet tři rodičů, tzn. 

polovina počtu respondentů volejbalového dotazníku. 

Dalším důvodem ovlivňujícím výsledky zkoumání, by podle mého názoru mohl být 

přístup rodičů ke sportům jako takovým. Myslím si, že nároky rodičů hráčů fotbalu na 

kvalitu služeb jsou vyšší než nároky rodičů dětí z volejbalových klubů. Způsobeno by to 

mohlo být rozdílem globálního vnímání těchto sportů. Zatímco je fotbal celosvětovým 

fenoménem, volejbalová základna není tak široká. Rodiče fotbalistů tak vnímají potenciál 

většího úspěchu, a proto kladou větší nároky na kvalitu služeb. 

Zatímco volejbal hrají v Červeném Kostelci především dívky (z výzkumu vyplynulo, 

že 87 % respondentů uvedlo, že volejbalový klub navštěvuje jejich dcera), ve fotbale tvoří 

většinu chlapci (z výzkumu vyplynulo, že dvacet dva z dvaceti tří hráčů fotbalu jsou 

chlapci). Myslím si, že tento trend závisí na již zmiňovaném přístupu k jednotlivým 

sportům.  

Největším rozdílem váženého servskóre je podle provedeného výzkumu mezi hmotným 

zajištěním jednotlivých klubů. Jedním z ovlivňujících faktorů tohoto rozdílu by mohla 

být komunikace prostřednictvím sociálních sítí, která je ve volejbalovém klubu běžnou 

součástí, zatímco fotbalový klub sociálními sítěmi vůbec nedisponuje. 

Zajímavým faktem je, že v části dotazníku, kde byl rodičům nechán prostor pro další 

komentáře či připomínky, se objevilo více kladných komentářů než záporných. Nedá 

se tedy vyvrátit, že respondenti v dotazníku uvedli větší očekávání, než reálně mají. 
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7 Závěrečná doporučení  

V této kapitole budou představena závěrečná doporučení autora práce. Jedná 

se o doporučení, která jsou uvedena na základě výsledků výzkumu. Tyto doporučení 

by měly sportovní kluby, jež byly součástí výzkumu zvážit, protože by mohly zvýšit 

spokojenost s nabízenými službami jednotlivých sportovních klubů. 

7.1 Závěrečná doporučení fotbalový oddíl Červený Kostelec 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že největší nespokojenost panuje mezi respondenty 

s hmotným zajištěním fotbalového oddílu. V části dotazníku, která se hmotným 

zajištěním zabývala, bych vypíchnul tři výroky, které měli hodnotu mezery mezi 

očekávánou a vnímanou kvalitou větší než -1,5. Prvním takovým výrokem je výrok 

o moderně vybavených sportovištích a odpovídajícím zázemí. Hodnota mezery tohoto 

výroku je -2,86, což značí opravdu velkou nespokojenost. Fotbalový oddíl Červený 

Kostelec je nyní ve fázi, kdy čeká na schválení dotace na přestavbu a modernizaci svého 

fotbalového stadionu. Přislíbena je mu i finanční pomoc od města Červený Kostelec. 

Očekávám, že s modernizací a zlepšením zázemí vzroste i spokojenost respondentů 

tohoto průzkumu. Modernizace se týká pouze stadionu a jeho zázemí. Osobně bych klubu 

doporučil v dlouhodobějším horizontu zvážit také modernizaci tréninkového hřiště 

a výstavbu alespoň malého zázemí u tohoto hřiště. Vedle tréninkového hřiště se nachází 

plocha, která by mohla být využita pro výstavbu plochy s umělou trávou. Tato plocha 

by mohla být využívána v zimním období. A mohla by přinést klubu příjem z jejího 

pronájmu ostatním fotbalovým klubům z okolí. Tato investice by byla vysoce nákladná 

a klub by ji musel důkladně zvážit a projednat. Dalším takovým doporučením by mohlo 

být využití plochy vedle tréninkového hřiště pro výstavbu překážkové dráhy, která 

by mohla posloužit jako vhodný doplněk tréninkového procesu při rozvoji koordinace. 

Na stavbě této dráhy by mohlo mít zájem i město Červený Kostelec, jelikož by tato dráha 

mohla sloužit široké veřejnosti, stejně tak jako výstavba krátké atletické dráhy.  

Druhým výrokem, který respondenti nehodnotili příliš lichotivě je doprava dětí na zápasy. 

Hodnota mezery mezi očekávanou a vnímanou kvalitou tohoto výroku je -2,04. 

Doporučení ke zlepšení této situace je z mé strany poměrně jednoduché. Je jasné, že klub 

nemůže svůj týmový autobus vypravovat na každý venkovní zápas každé kategorie 

a podpora rodičů bude stále velmi potřebná. Mým doporučením je vybudovat jednoduchý 

systém dostupný na webu, pomocí kterého by se rodiče mohli dobrovolně přihlašovat 
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k rozvozu dětí na jednotlivé zápasy s tím, že se bude muset angažovat každý z rodičů. 

Bylo by tedy předem jasné, který rodič bude kdy zajišťovat rozvoz dětí. Pro klub 

by to znamenalo, že nebude muset večer před utkáním shánět řidiče, kteří budou ochotni 

na zápas jet, pro rodiče by to znamenalo, že si mohou předem naplánovat, který víkend 

pojedou na zápas, a který budou mít volno.  

Dalším výrokem, který respondenti nehodnotili pozitivně, byl výrok o aktuálních 

informacích. Respondenti uváděli v podstatě v každé části dotazníku, že nejsou spokojeni 

s tím, jakým způsobem mezi ně klub informace distribuuje. Jedním z negativně 

hodnocených bodů byla absence aktuálních informací na webu. Klubu bych doporučil 

webové stránky modernizovat a každý měsíc na ně pravidelně umísťovat tréninkový 

a zápasový plán všech kategorií, který bude lehce dostupný všem rodičům. Díky tomuto 

plánu pak budou moci rodiče lépe plánovat svůj volný čas. Dalším doporučením 

je pravidelné pořádání schůzek s rodiči, ať už individuálních nebo schůzek v rámci 

kategorie. Dle mého názoru je příhodné udržovat rodiče v povědomí o plánech klubu, 

o koncepci, pomocí které chce klub hráče vychovávat a podobně. Na individuálních 

schůzkách by se pak s rodiči (především u menších dětí) měl řešit individuální rozvoj 

dítěte a plán jak dítě i nadále rozvíjet.  

Jedním z mých dalších doporučení pro klub je vstup na sociální sítě. Sociální sítě mohou 

klubu budovat dobré jméno a udržovat povědomí o fungování a práci klubu. V dnešní 

době mohou být sociální sítě také prostředkem k zisku sponzorů, kteří budou schopni 

do klubu přivést finanční prostředky. Tyto finanční prostředky potom mohou sloužit 

například na odměny trenérům. 

Právě trenérů se týká mé poslední doporučení. V dotazníku nebylo příliš lichotivě 

hodnoceno vystupování pracovníků klubu, respondenti shledávali jejich chování jako 

ne příliš profesionální. Dalším ne příliš pozitivně hodnoceným kritériem, týkající 

se trenérů, byl výrok o jejich vzdělanosti a odbornosti. Právě díky tomuto hodnocení bych 

klubu doporučil investovat více prostředků do trenérů a jejich asistentů. Samozřejmě 

si uvědomuji, že prostředky, které díky běžnému fungování klubu zbydou na odměny 

trenérů, nejsou nikterak veliké. I přesto si však myslím, že právě investice do trenérů, 

ať už na vzdělání nebo do jejich odměn, může být pro klub prospěšná. Díky větším 

odměnám za trénování může klub do svých řad přilákat kvalitnější trenéry, kteří 

pozvednou tréninkový proces. Díky investicím do vzdělání trenérů, kteří již v klubu 

pracují, bude tréninkový proces také kvalitnější. Samozřejmě je potřeba mít v klubu 
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osobu, která zastřeší, aby byla v jednotlivých kategoriích dodržována koncepce, 

na základě, které chce klub hráče vychovávat. Tato osoba by měla také pořádat pravidelné 

schůzky s trenéry a řešit rozvoj jednotlivých hráčů. Tato investice se může klubu vyplatit 

i z hlediska výchovy hráčů pro A mužstvo. Pokud bude klub vychovávat kvalitní hráče, 

nebude muset investovat do hráčů A mužstva, které sám nevychoval. V případě, že 

se v klubu podaří vychovat hráče, který bude svým potenciálem přesahovat A mužstvo, 

může klub tohoto hráče poměrně zajímavě zpeněžit.  

7.2 Závěrečné doporučení pro volejbalový oddíl Červený Kostelec 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že největší nespokojenost respondentů, jejichž děti 

navštěvují volejbalový klub, panuje u výroku s dopravou dětí na zápasy. Výsledná mezera 

tvrzení tohoto výroku má hodnotu -1,43, což značí velkou nespokojenost respondentů. 

Dalšími výroky, jejichž hodnota výsledné mezery tvrzení se blíží -1, jsou výroky 

o vybavenosti sportovišť a zázemí klubu, personálním zajištění a spolupráci 

na vzdělávacím procesu. Posledně jmenovaný výrok má však také velmi nízkou 

očekávanou kvalitu, to znamená, že pro zvýšení spokojenosti respondentů není tento 

výrok příliš důležitý.  

Pro zvýšení spokojenosti rodičů s dopravou dětí na zápasy bych klubu doporučil zvážit 

nákup dopravního prostředku s dostatečnou kapacitou míst, který by zajistil odvoz všech 

hráček a hráčů. Finančně méně nákladnějším opatřením by potom mohlo být vybudování 

nového systému, který by s dostatečným předstihem stanovil na každý zápas sestavu 

rodičů, kteří dají své vozidlo k dispozici a poslouží tak jako odvoz pro ostatní. Pro tento 

krok je však zapotřebí ochoty všech rodičů. 

Co se týká vybavenosti sportovišť a zázemí klubu, bude pro klub složité zvýšit 

spokojenost respondentů v této oblasti. V minulých letech již proběhla rekonstrukce 

volejbalových kurtů a nepředpokládám, že by si klub mohl v blízké budoucnosti dovolit 

další, a to především díky lokalitě, ve které se volejbalové zázemí nachází. 

Z dlouhodobého hlediska připadá v úvahu přesun celého volejbalového zázemí do jiné 

lokality. Tento krok však bude finančně velice náročný a volejbalový klub bude muset 

získat podporu představitelů města Červený Kostelec. 

Dalším výrokem, se kterým nebyli respondenti výzkumu příliš spokojeni, byl výrok 

o personálním zajištění. Zde bych klubu jednoznačně doporučil angažování většího počtu 

kvalitních trenérů, kteří dokážou zlepšit úroveň tréninkového procesu. 
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Z výsledků výzkumu lze také poměrně jednoduše vyčíst, že u některých výroků 

je vnímaná kvalita rovna, nebo dokonce vyšší než kvalita očekávaná, to znamená 

spokojenost s těmito výroky. Mezi oblasti kvality, se kterými jsou respondenti spokojeni, 

patří materiální zabezpečení, správa sociálních sítí, dodržování harmonogramu 

a poskytování informaci.  

Klub by měl usilovat o zlepšení aspektů, se kterými respondenti spokojeni nejsou 

a zároveň se snažit o udržení vysoké kvality a spokojenosti u aspektů, ve kterých již 

spokojenost panuje. 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit spokojenost rodičů s prací s mládeží ve vybraných 

sportovních klubech. Vybrány byly fotbalový a volejbalový klub v Červeném Kostelci. 

Důvodem výběru těchto klubů bylo působení autora práce v těchto klubech a pravidelný 

osobní kontakt s představiteli jednotlivých klubů. Zdrojem dat pro tuto práci bylo 

dotazníkové šetření. Dotazníky sestavené pomocí metody SERVQUAL byly elektronicky 

distribuovány mezi sto dvacet členů volejbalového oddílu a přibližně devadesát členů 

fotbalového oddílu. 

Sběr dat probíhal dva týdny od okamžiku, kdy byly dotazníky odeslány představiteli 

klubů na emailové adresy respondentů, tedy rodičů dětí, které jsou členy volejbalového 

a fotbalového klubu v Červeném Kostelci. Z celkového počtu 210 odeslaných dotazníků 

jich bylo vyplněno sedmdesát, přičemž čtyřicet sedm dotazníku vyplnili respondenti, 

jejichž děti navštěvují volejbalový klub. Zbylých dvacet tři dotazníků vyplnili rodiče dětí, 

které jsou registrované v klubu fotbalovém. Návratnost dotazníků tedy činí 30 %.  

Výzkumu se účastnili především rodiče dětí ve věku 5-11 let, tedy rodiče, jejichž děti 

jsou v přípravkových kategoriích. Procentuální podíl respondentů s dětmi v tomto věku 

činil více než 50 %. Přibližně 28 % dotazovaných mělo v době výzkumu děti 

v žákovských kategoriích, tedy ve věku 12-15 let. Zbylých přibližně 22 % dotazovaných 

tvořili rodiče dětí ve věku 16-19 let.  

Pomocí výzkumu byla zjištěna očekávaná a vnímaná hodnota kvality jednotlivých tvrzení 

týkajících se služeb, které jsou sportovními kluby nabízeny. Díky získaným hodnotám 

mohla být zjištěna velikost mezer jednotlivých tvrzení a výsledné hodnoty mezer 

vlastností funkční kvality sportovních služeb. Aby mohla být určena výsledná mezera 

kvality sportovních služeb, muselo být stanoveno, kterým vlastnostem funkční kvality 

sportovních služeb dávají respondenti výzkumu největší váhu, tedy které z vlastností jsou 

dle jejich názoru těmi nejdůležitějšími. Toho bylo docíleno pomocí preferenčních hlasů, 

které měli respondenti rozdělit mezi jednotlivé vlastnosti funkční kvality.  

Díky výsledným hodnotám je zřejmé, že jsou se službami daleko spokojenější rodiče dětí, 

které jsou členy volejbalového oddílu. Zatímco výsledná celková mezera kvality 

ve volejbalovém klubu má hodnotu -7,7, u fotbalového oddílu má tato mezera hodnotu 

- 19,5. Tato výsledná hodnota celkové mezery kvality u fotbalového klubu znamená 

nepříliš velkou spokojenost se službami, které fotbalový klub nabízí. Největší 
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nespokojenost mezi respondenty panuje u červenokosteleckého fotbalového klubu 

s hmotným zajištěním klubu. 
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Seznam příloh 

Příloha 1: SERVQUAL dotazník  

SERVQUAL DOTAZNÍK 

SPOKOJENOST RODIČŮ S PRACÍ S MLÁDEŽÍ VE VYBRANÝCH 

SPORTOVNÍCH KLUBECH 

Vážení rodiče, 

tento dotazník je Vám předložen za účelem zajistit větší spokojenost se sportovními 

službami, které jsou poskytované Vašim dětem ve sportovních klubech.  

V rámci zlepšení těchto služeb Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek. Na 

základě výsledků tohoto dotazníku budou klubu doporučeny specifické změny, které by 

mohly vést ke zlepšení procesů ve Vašem sportovním klubu a možná i naplnění Vašeho 

očekávání o ideálním sportovním klubu. 

Cílem dotazníku je určit rozdíl mezi Vámi očekávanou představou o ideálním sportovním 

klubu a tím, jak vnímáte současnou a skutečnou kvalitu sportovního klubu.  

(a) = Váš názor o sportovním klubu podle Vašich představ, respektive co očekáváte od 

ideálního sportovního klubu. 

(b) = Skutečná situace ve sportovním klubu, které navštěvuje Vaše dítě.  

V následujících sekcích budete přiřazovat body k jednotlivým otázkám v rozsahu 1 až 7, 

přičemž hodnota 1 znamená, že ZCELA NESOUHLASÍM a 7, že ZCELA 

SOUHLASÍM. Jinými slovy, čím více bodů přiřadíte, tím více souhlasíte. 

Váš názor je pro nás opravdu velice cenný. Uvítáme jakékoliv připomínky. Celý dotazník 

je zcela anonymní a zabere Vám 5–10 minut Vašeho času.  

Za vyplnění Vám mnohokrát děkuji. 

Jan Martínek 
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1) Identifikační otázky 

Mé dítě je členem:  

a) Oddíl fotbalu 

b) Oddílu volejbalu 

Věk dítěte: 

a) 5-11 

b) 12-15 

c) 16-19 

Pohlaví dítěte: 

a) Chlapec 

b) Dívka 

2) Hmotné zajištění 

Výrok 1 

a) Podle mých představ BY MĚL MÍT ideální sportovní klub moderně vybavené 

sportoviště a zázemí (odpovídající počet tréninkových ploch, vyhovující 

sociální zařízení, možnost regenerace). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub MÁ moderně vybaveně vybavené sportoviště a zázemí. (Má 

odpovídající počet tréninkových ploch, vyhovující sociální zařízení 

a možnost regenerace) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 2 

a)  Ideální sportovní klub BY PODLE MÉHO NÁZORU MĚL poskytnout 

mému dítěti materiální vybavení (tréninkové pomůcky, tréninkové a zápasové 

oblečení). 
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Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub, jehož je mé dítě členem, POSKYTUJE mému dítěti 

materiální vybavení (tréninkové pomůcky, tréninkové a zápasové oblečení). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 3 

a) Cena BY vždy MĚLA ODPOVÍDAT servisu a službám, který sportovní 

klub mému dítěti nabízí. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Cena ODPOVÍDÁ servisu a službám, který sportovní klub mému dítěti nabízí 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 4 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL MÍT webové stránky, které budou pravidelně 

aktualizovány. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub MÁ webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 5 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL být vždy schopný zajistit dopravu dětí 

a mládeže na zápasy z vlastních zdrojů. 
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Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub ZAJIŠŤUJE dopravu dětí a mládeže na zápasy z vlastních 

zdrojů. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 6 

a) Sportovní klub BY MĚL svou činnost prezentovat na sociálních sítích. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b)  Sportovní klub PREZENTUJE svou činnost na sociálních sítích. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

3) Spolehlivost 

Výrok 7 

a) Sportovní klub BY MĚL VŽDY dodržovat stanovený časový harmonogram 

(časy a délka tréninků, srazy). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub DODRŽUJE stanovený časový harmonogram. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 8 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL rodičům pravidelně poskytovat informace 

(schůzky s rodiči, dostupný tréninkový plán). 
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Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub POSKYTUJE rodičům pravidelné informace. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 9 

a) Jako rodič BYCH MĚL cítit, že když přihlásím dítě do sportovního klubu, 

bude tam v bezpečí. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) CÍTÍM, že je moje dítě ve sportovním klubu v bezpečí. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 10 

a) Sportovní klub BY MĚL mít VŽDY zajištěný dostatečný počet trenérů 

na tréninkových jednotkách a na zápasech. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub MÁ na tréninkových jednotkách a na zápasech dostatečný 

počet trenérů. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 11 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL nabízet kvalitní tréninkový proces. (U dětí 

a mládeže jsou vidět pokroky) 
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Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub NABÍZÍ kvalitní tréninkový proces. (U dětí a mládeže jsou 

vidět pokroky) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

4) Odpovědný přístup 

Výrok 12 

a) Ideální sportovní klub BY MĚL pravidelně komunikovat s rodiči (řešení 

vývoje dětí a mládeže). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b)  Sportovní klub pravidelně KOMUNIKUJE s rodiči (řeší vývoj dětí 

a mládeže). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 13 

a) Sportovní klub BY SE MĚL vždy zajímat o studijní prospěch dětí a mládeže. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub se ZAJÍMÁ o studijní prospěch dětí a mládeže. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 
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Výrok 14 

a) Jako rodič BYCH MĚL cítit v klub absolutní důvěru. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Jako rodič CÍTÍM absolutní důvěru v klub. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 15 

a)  Ideální sportovní klub BY MĚL spolupracovat se školou (pořádání školních 

turnajů, podílení se na tělesné výchově). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub SPOLUPRACUJE se školou (pořádá školní turnaje, podílí 

se na tělesné výchově). 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 16 

a)  Sportovní klub BY MĚL nabízet dětem individuální tréninkové plány tak, 

aby se mohly zlepšovat i ve volném čase. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub NABÍZÍ dětem individuální plány tak, aby se mohly zlepšovat 

i ve volném čase. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 
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5) Pocit jistoty 

Výrok 17 

a)  Ve sportovním klubu BY MĚLI působit pouze vzdělaní trenéři, kteří se snaží 

do tréninkového procesu aplikovat nejnovější trendy. (děti nestojí v dlouhých 

řadách, trénink je veden zábavnou a soutěživou formou, trenér s dětmi mluví 

slušně a nekřičí na ně) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Ve sportovním klubu PŮSOBÍ pouze vzdělaní trenéři, kteří se snaží do 

tréninkového procesu aplikovat nejnovější trendy. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 18 

a) Mé dítě BY SE MĚLO vždy na jednotlivé tréninky či zápasy, které sportovní 

klub pořádá, těšit a současně si je i užívat. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b)  Mé dítě se TĚŠÍ A UŽÍVÁ SI jednotlivé tréninky či zápasy, které sportovní 

klub pořádá. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 19 

a)  Činovníci a pracovníci sportovního klubu BY MĚLI vždy působit 

profesionálně. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 
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b) Činovníci a pracovníci sportovního klubu PŮSOBÍ profesionálně. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 20 

a) Atmosféra kolem sportovního klubu BY MĚLA být vždy pozitivní 

a přátelská. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Atmosféra kolem sportovního klubu JE přátelská a pozitivní. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

6) Empatie 

Výrok 21 

a) Sportovní klub BY MĚL vždy přistupovat k hráčům/hráčkám individuálně. 

(trenér vychází dítěti vstříc, zajímá se o jeho rozvoj) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub PŘISTUPUJE k hráčům/hráčkám individuálně. (trenér 

vychází dítěti vstříc, zajímá se o jeho rozvoj) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 22 

a) Sportovní klub BY MĚL zapojovat rodiče do práce klubu. (Rodiče by měli 

znát cíle klubu a cíle tréninkového procesu) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 
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b) Sportovní klub ZAPOJUJE rodiče do práce klubu. (Rodiče znají cíle klubu 

a cíle tréninkového procesu) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 23 

a) Sportovní klub BY MĚL být schopný řešit konfliktní situace. (mezi 

hráči/hráčkami, mezi rodiči) 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b) Sportovní klub DOKÁŽE řešit konfliktní situace. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

Výrok 24 

a) Sportovní klub BY MĚL mít zájem o potřeby dětí a snažit se jim vycházet 

vstříc. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

b)  Sportovní klub MÁ zájem o potřeby dětí a snaží se jim vycházet vstříc. 

Zcela 

nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

Zcela 

souhlasím 

 

7) Metoda 100 bodů 

V následující části prosím rozdělte dle Vašich osobních preferencí 100 bodů mezi 

jednotlivé sekce. Čím vyšší počet bodů jednotlivé sekci udělíte, tím vyšší 

připisujete dané sekci důležitost a prioritu.  
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HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU – vše, co je viditelné a s čím 

mohou přijít lidé do styku (vzhled sportovišť, zařízení a vybavení, umístění 

sportoviště, existence a vzhled webových stránek či sociálních sítí...)  

SPOLEHLIVOST SPORTOVNÍHO KLUBU – schopnost klubu poskytovat 

sportovní služby, které nabízí. (kvalita služeb, bezpečnost, personální zajištění...) 

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ SPORTOVNÍHO KLUBU – ochota, 

kvalitní komunikace s rodiči, podílení se na vzdělávacím procesu 

POCIT JISTOTY – vyškolení a znalí trenéři, pozitivní atmosféra, pocit důvěry 

EMPATIE – individuální přístup sportovního klubu k dětem i k rodičům, 

schopnost vyhovět, zvládání neočekávaných situací 

CELKOVÝ SOUČET BODŮ MUSÍ BÝT 100!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Další připomínky nebo přání 

V této části se máte možnost vyjádřit k dalším aspektům, které by podle Vás měli 

být součástí fungování sportovního klubu, který bude dle Vašich požadavků. 

 

_______________________________________________________________ . 

Vlastnosti Počet bodů 

Hmotné zajištění   

Spolehlivost   

Odpovědný přístup   

Pocit jistoty   

Empatie   

Součet 100 


