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Abstrakt 

Název:  Spokojenost zákazníků s poskytovanými službami VSH Slaný  

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout opatření, která povedou  

ke zvýšení spokojenosti zákazníků Aquaparku Slaný pod správou VSH Slaný. 

Metody: V práci byla využita metoda kvantitativního dotazování, konkrétně dotazování 

elektronické. Dotazník vznikl modifikací metody SQAS autorů Lama, Zhanga a Jensena 

(2005) do prostředí zařízení aquaparku. Hodnocení daných oblastí prováděli 

respondenti formou Likertovy škály. Dále byl využit polostrukturovaný rozhovor 

s jednatelem společnosti VSH Slaný. 

Výsledky: Z výsledku průzkumu je zřejmé, že respondenti jsou převážně spokojeni 

s poskytovanou službou, ovšem spatřují v ní i nedostatky, které například plynou 

z délky užívání. Spokojenost respondenti vyjádřili se zaměstnanci, čistotou v zařízení  

či jeho celkovou údržbou. Nespokojenost poté s nebezpečím pohybu po mokré 

dlaždicové podlaze. Systém skříněk byl respondenty hodnocen jako zastaralý a místo  

na odložení osobních věcí v prostoru sprch jako nedostačující. Respondenti vyjádřili 

občasné problémy s dostupností volných parkovacích míst v důsledku parkování 

návštěvníků přilehlých sportovišť. Nedostatky byly po vyhodnocení dotazníkového 

šetření konzultovány s jednatelem společnosti a byla navržena opatření, která  

lze realizovat k vyšší spokojenosti návštěvníků vzhledem k možnostem společnosti 

VSH Slaný. 

Klíčová slova: kvalita služeb, hodnocení kvality služeb, SQAS 
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Abstract 

Title: Customer satisfaction with services provided by VSH Slaný  

Objectives: The primary aim of this thesis is to suggest precautions to increase 

customers‘ satisfaction of Aquapark Slaný run by VSH Slaný. 

Methods: In the thesis it was used a method of quantitative questionnaire, tangibly  

the electronic questionnaire. The questionnaire was created by modification of the 

SQAS method of authors Lam, Zhang and Jensen (2005) applied to facility 

environment. The individual items were evaluated by Likert’s scale. Further was used 

the semi-structured interview with facility management. 

Results: According to questionnaire results it is obvious, that customers are mainly 

satisfied with service provided, but they can see some shortages in it, which can be for 

example caused by the time of usage. Respondents were satisfied with the personnel 

and facility cleanness. Dissatisfaction was expressed with the safety of walking  

on the floor in the dressing room and in the area of swimming pool. The locking system 

used in lockers was evaluated as obsolete. Option of laying aside personal things before 

using showers were evaluated as insufficient. Respondents mentioned the lack of free 

parking places caused by using of many visitors of others sport facilities. After  

the questionnaire research the results were consulted with the facility management. 

There were suggest precautions, which can be realized in relation to facility options  

to increase customers’ satisfaction. 

Keywords: quality of service, evaluation of service quality, SQAS 
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1  ÚVOD 

Aktivní účast na sportovní aktivitě je pro mnohé lidi samozřejmostí, i když v různé 

míře. S nastupující dobou digitalizace sportovní aktivity dětí nejsou již tak časté. Hry  

na počítači, mobilech a jiných zařízeních jsou pro ně atraktivnější, než hry a pohyb 

venku. Sport se individualizuje, lidé provádí sportovní činnosti spíše samostatně  

než ve skupinách. Střední cestou mezi sportem individuálním a týmovým jsou 

skupinová cvičení, kdy skupina vykonává stejný pohyb, ovšem opět každý individuálně. 

Sport je prováděn na velmi široké škále úrovní. Od prevence proti obezitě a různým 

nemocem, až po sport profesionální, který se stává hlavním zdrojem příjmů. Důvod  

pro výkon sportovní činnosti může mít každý vlastní. Někdo ji například využívá  

jako kompenzaci pohybu při svém zaměstnání, která vyžadují celodenní sezení  

u počítače, jiní si chtějí udržet kondici, anebo redukovat svou tělesnou hmotnost. Lidé 

mohou sportovní činnost vykonávat skupinově, tedy v různých týmech, s kamarády 

nebo individuálně. Výkon dané činnosti může probíhat v přirozených podmínkách, 

veřejně dostupných hřištích, anebo ve specializovaných střediscích, která danou činnost 

zprostředkovávají.  

Služby nejen v oblasti sportu zaznamenávají stále větší rozvoj. Dnes již existuje velké 

možností center, kde danou sportovní činnost lze provádět. S rostoucím počtem 

možností se zvyšují také nároky na jednotlivá sportovní centra, co se týče kvality 

poskytovaných služeb. Ve velkých městech s větším počtem sportovních středisek může 

být kvalita poskytovaných služeb jedním z hlavních faktorů ovlivňující rozhodnutí 

zákazníka k jejich využití. Spokojený zákazník pravděpodobněji opětovně využije 

službu nežli nespokojený. Co se týče lokace sportovních center, rozmach 

automobilového průmyslu umožňuje tento faktor do jisté míry eliminovat a spokojený 

zákazník je schopen se do určité vzdálenosti dopravit. Poskytovatelé služeb by měli 

neustále dbát na co největší spokojenost svých zákazníků. Právě ta totiž může být 

jedním z hlavních faktorů ziskovosti společnosti.  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými službami Aquaparku Slaný pod správou VSH Slaný. Postoj 

návštěvníků zařízení aquaparku byl zjišťován formou dotazníkového šetření a ze 

zjištěných dat budou navržena opatření, která povedou ke zvýšení spokojenosti 

návštěvníků Aquaparku Slaný.  
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků Aquaparku Slaný pod správou VSH Slaný. Dotazníkovým 

šetřením budou shromážděna data o spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. 

Na základě výsledků dotazování budou navržena konkrétní opatření. 

K dosažení cíle bakalářské práce je nutno splnit následující kroky: 

• rešerše odborné literatury, 

• operacionalizace dané problematiky, 

• tvorba otázek v návaznosti na operacionalizaci, 

• sestavení dotazníku, 

• validizace dotazníku, 

• konzultace dotazníku s jednatelem společnosti, 

• provedení pilotáže před samotným průzkumem, 

• výběr platform pro umístění elektronických dotazníků, 

• spuštění sběru dat elektronickým dotazováním, 

• vyhodnocení a interpretace zjištěných dat, 

• konzultace výsledků s jednatelem společnosti VSH Slaný, 

• návrh konkrétních opatření. 

 



11 

 

3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Vybrané zařízení Aquaparku Slaný nabízí svým zákazníkům produkt v oblasti 

sportovních služeb. V práci bude zkoumána spokojenost návštěvníků s kvalitou 

poskytovaných služeb a cílem práce je poté navrhnout opatření, která povedou  

ke zvýšení spokojenosti návštěvníků. Proto oblasti služeb, sportovních služeb, kvality 

služeb a spokojenosti zákazníků budou probrány v následujících kapitolách. 

3.1 Služby 

Podle Kotlera a Armstronga (2004) je služba „jakákoli činnost nebo výhoda, kterou 

jedna strana může nabídnout druhé straně. Služba je v zásadě nehmotná a jejím 

výsledkem není vlastnictví. Produkce služeb může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem“. Autoři službu tedy definují v rozporu s produktem. Podobnou definici 

služeb uvádí také Boučková (2003, s. 302): „službou rozumíme aktivitu nebo komplex 

aktivit, jejichž podstata je více či méně nehmotná. Její poskytování se uskutečňuje  

ve vzájemném působení s poskytovatelem – s jeho zaměstnanci, stroji a zařízeními“. 

Horovitz (1994, str. 17) orientuje svou definici spíše na produkt a služby charakterizuje 

jako „souhrn příslibů, které zákazník očekává od výrobku či služby jako funkci ceny, 

image a existující pověsti“. 

Podle Vaštíkové (2014) je stát téměř ve všech zemích největším poskytovatelem služeb. 

Jedná se například o služby vzdělávání, zdravotnictví, obrany a bezpečnosti státu.  

Stát také poskytuje služby sociální, dopravní a některé informační služby, jako  

je například knihovna. 

Poskytovateli služeb v sektoru služeb jsou buď ziskové nebo neziskové organizace. 

Neziskové organizace nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo 

zakladatele (neziskovky.cz, 2020). Příkladem neziskových organizací jsou nadace, 

charitativní organizace, občanská sdružení, církve aj.  

Vaštíková (2014) uvádí, že k rozlišení služeb od zboží se používá větší počet vlastností, 

a proto definuje charakteristické vlastnosti služeb, kterými jsou nehmotnost, 

neoddělitelnost, heterogenita, pomíjivost a absence vlastnictví. 

• Nehmotnost 

Službu před jejím pořízením není možné jakkoli zhodnotit, například prohlédnout 

nebo vyzkoušet. Objektivně lze tedy službu hodnotit až po jejím pořízení  



12 

 

a následném využití. Podle Vaštíkové (2014) z toho plyne větší nejistota  

pro zákazníka při výběru jednotlivých služeb. Nehmotnost služby je tedy příčinou 

obtíží zákazníka při hodnocení vzájemně si konkurujících služeb a obává se rizika 

před pořízením služby. Podle Šímy (2016) má zákazník možnost vytvořit si prvotní 

názor a preferenci určité služby podle názoru jiných zákazníků, kteří mají se službou 

již zkušenost. Dalšími kritérii pro výběr mohou být lidé poskytující službu, místo 

poskytování služby, úroveň zařízení provozovny a hlavně cena. Poskytovatelé služeb 

by se tedy měli snažit svou službu co nejvíce „zhmotnit“ a přiblížit svému 

zákazníkovi. 

• Neoddělitelnost 

Na rozdíl od produktu službu nelze oddělit od jejího místa produkce, proto 

poskytování a spotřeba služby musí probíhat současně. Podle Vaštíkové (2014)  

se musí poskytovatel služby a zákazník setkat na jednom místě v konkrétním čase, 

aby mohla být zákazníkovi výhoda v podobě služby realizována. I malá změna 

v průběhu poskytování služby může mít vliv na výsledný efekt a jeho vnímání 

zákazníkem. Zákazník zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování 

služeb, autorka uvádí jako příklad využití služeb restaurací, kdy je jídlo uvařeno bez 

osobní přítomnosti zákazníka. V některých případech lze producenta nahradit, 

příklad autorka spatřuje ve vybírání peněz z bankomatu, kdy je producent nahrazen 

strojem. Ošetření pacienta lékařem je jeden z příkladů poskytnutí služeb, kdy  

je přítomnost zákazníka nezbytná. V době rozvoje internetu se neoddělitelnost služby 

od místa částečným způsobem eliminuje u služeb, které prostřednictvím internetu 

mohou být poskytovány. Příkladem mohou být jazykové kurzy online a internetové 

bankovnictví. Konkrétně u služeb poskytovaných provozovateli plaveckých bazénů 

není možné službu oddělit od místa její produkce, zákazník musí zařízení navštívit, 

aby mohl poskytovanou službu využít. 

• Heterogenita 

Kvalita poskytovaných služeb se může takřka vždy lišit. Vaštíková (2014) uvádí  

ve své publikaci příklad kadeřnice, kdy je poskytovaná služba (stříhání vlasů) stejná, 

ovšem výsledek se může téměř vždy lišit. Zpravidla nelze předvídat chování lidí 

v procesu poskytování služeb, ať ze strany poskytovatelů nebo dalších zákazníků. 

Stejně tak je možné, že stejný poskytovatel služeb ve stejný den poskytne odlišnou 

kvalitu služeb. Zde mohou působit různé faktory, například únava. Podle autorky 
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tedy rozdílnost výstupů procesů poskytovaných služeb zvyšuje význam vytváření 

postavení služby ve vztahu ke konkurenci a má vliv na zdůrazňování obchodního 

jména a značky. Podle Boučkové (2003) nemůže zákazník počítat se vždy stejným 

provedením služby, protože služba do jisté míry závisí na lidech, kteří mají odlišné 

schopnosti. Podle Šímy (2016) je důležitá motivace zaměstnanců poskytovat kvalitní 

služby. Té může být dosaženo finanční prémií navázané na zpětnou vazbu  

od zákazníků, anebo také zviditelnění zaměstnance a zvýšení jeho odpovědnosti vůči 

zákazníkovi.  

Příkladem v oblasti poskytování služeb plaveckými bazény může být kondiční 

plavec navštěvující bazén pravidelně ve stejný den a hodinu. V tomto čase ale může 

zařízení navštívit skupina mladých sportovců, kteří zabírají všechny dráhy 

plaveckého bazénu a kondiční plavec tak nemá dostatek prostoru pro realizaci 

sportovní aktivity, kvůli které zařízení navštívil.  

• Pomíjivost 

Podle Vaštíkové (2014) služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat  

nebo vracet. Proto služby, které nejsou využity nebo prodány v čase, kdy jsou 

nabízeny, jsou zničeny nebo zanikají. Na některé typy služeb lze uplatnit reklamace, 

autorka ku příkladu uvádí nekvalitně poskytnutou lekci v jazykové škole. Jiné služby 

reklamaci nepodléhají, například služby právníka, jehož vinou prohrajeme soudní 

spor. Občas lze nekvalitně poskytnutou službu kompenzovat srážkou z původní ceny, 

poskytnutím jiné služby, anebo plným vrácením peněz. 

• Absence vlastnictví 

Na rozdíl od nákupu produktu, při koupi služby se na nás nepřenáší vlastnické právo, 

kupujeme si pouze právo na využití dané služby. Vaštíková (2014) uvádí příklad 

koupě práva na využití služeb veřejné dopravy nebo práva zaparkovat  

na vyhrazeném místě po určitou dobu. V oblasti veřejných služeb jsou nám služby 

poskytovány směnou za placení daní, nebo zdravotního a sociálního pojištění. Šíma 

(2016) uvádí, že nemožnost vlastnictví nemusí být vždy nevýhodou, pokud  

je poskytovatel schopný poukázat vhodnými způsoby na výhody, kterou daná služba 

poskytuje. 
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3.2 Sportovní služby 

Podle více autorů (Čáslavová, 2009; Šíma, 2016) jsou veškeré sportovní služby řazeny 

mezi sportovní produkty. 

Čáslavová (2009, str. 116) definuje sportovní produkt jako „Veškeré hmotné a nehmotné 

statky, nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti 

tělesné výchovy a sportu“. Podle Shanka (2009) je sportovním produktem „zboží, služba 

nebo jakákoli kombinace těchto dvou, která je určena k tomu, aby poskytla užitek 

sportovním divákům, účastníkům a sponzorům“. Mullin, Hardy a Sutton (2007) definují 

sportovní produkt jako „svazek užitků, zahrnující jádro produktu a jeho mnohonásobné 

využití“. 

3.2.1 Klasifikace sportovních služeb 

Šíma (2016) ve své publikaci uvádí několik způsobů dělení sportovních služeb. Nejprve 

poukazuje na různorodost a široké pojetí pojmu sportovních služeb a uvádí obecná 

základní dělení. 

Z pohledu zapojení zákazníka do sportovní akce lze vnímat sportovní služby jako: 

• služby s aktivní účastí zákazníka (například plavání, jízda na kole), 

• služby s pasivní účastí zákazníka (například podpora sportovního týmu na stadionu). 

Z pohledu zapojení zákazníka lze sportovní služby podle Šímy, Voráčka, Čáslavové  

a Rudy (2013) rozdělit na: 

• společenský sport (diváctví), 

• účastnický sport (vodáctví), 

• hybridní sport (doprovodné akce při sportovních utkáních). 

Sportovní služby lze dělit podle Šímy (2016) také dle charakteru dané sportovní služby, 

zde vymezuje tři oblasti: 

• činnost sportovních zařízení poskytujících služby zákazníkům (například  

fitness centra), 

• sportovní zboží a poradenství (například prodej sportovního vybavení), 

• korporátní služby (například televizní práva na danou soutěž). 
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Dále uvádí již více konkrétní dělení dle dvou hlavních kritérií. Prvním kritériem je druh 

a rozsah zapojení zaměstnance do procesu služby, kde autoři Sassera, Olsena  

a Wyckoffa (1979) dělí sportovní služby na spotřebitelské, odborné a výchovné. 

Druhým kritériem jsou podle autora motivy zákazníka k účastí na pohybových 

aktivitách. Zde odkazuje na Chelladuraie (1992), který mezi tyto motivy zařadil osobní 

potěšení, zisk dovedností, snaha vyniknout a upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné 

zdatnosti.  

Podle prvního kritéria, tedy dle druhu a rozsahu zapojení zaměstnance do procesu 

služby Sasser, Olsen a Wyckehof (1979) charakterizují jednotlivé body dělení 

následovně: 

• Spotřebitelské služby 

Tento základní typ služeb je nenáročný, nevyžaduje vysokou kvalifikaci nebo 

zručnost, vyžaduje pouze základní schopnosti poskytovatelů. Jde hlavně o pronájem 

nebo zapůjčení sportovního zařízení, pomůcek nebo drobný prodej zboží. V praxi  

se jedná například o poskytnutí prostoru plaveckého bazénu pro využití zákazníkem.  

• Odborné služby 

U zaměstnanců poskytovatele těchto služeb je vyžadována specializace, odbornost 

nebo také specifické pravomoci. Tento typ služeb vyžaduje speciální znalosti a praxi 

v daném oboru. Konkrétním příkladem mohou být fyzioterapeut, trenér či instruktor. 

V těchto oborech je kladen důraz na přímé aktivní vedení poskytovaných služeb 

podle potřeb zákazníka, případný dozor nebo specifikace vhodných aktivit. 

• Výchovné služby 

Jsou jakýmsi druhým typem odborných služeb. První typ zahrnuje služby 

poskytované na základě vědomostí a návodů týkajících se konkrétního zájmu klienta. 

Druhý typ, služby vzdělávací neboli výchovné, zahrnuje poskytovatele služeb, 

jejichž hlavní pracovní náplní je určitá forma přeměny klienta, například výchova 

dítěte, vzdělání studenta či duchovní povzbuzení. Tyto služby v zájmu klienta mění 

jeho chování, vlastnosti nebo sociální postavení. Ve výsledku by měl být tedy klient 

přeměněn způsobem, který si sám předem určil. Poskytovatelé tohoto typu služeb 

nabízejí příležitosti vedoucí ke zlepšení zdraví, tělesné zdatnosti, nebo také zábavě 
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tím, že své klienty informují o pozitivních přínosech fyzické aktivity a zdravého 

životního stylu a mění jejich přístup ke zmíněným. 

Chelladurai (1992) charakterizuje jednotlivé motivy zákazníka k účasti na sportu 

následovně: 

• Osobní potěšení 

Lidé se mohou účastnit sportovní aktivity jen pro své osobní potěšení z výkonu dané 

sportovní činnosti. Toto potěšení přitom vzniká samovolně, nikoli nuceným 

způsobem ze strany poskytovatele, který v tomto případě nemusí aktivně klienta 

motivovat. 

• Získání dovedností 

Touha opět vychází nenuceně přímo z iniciativy klienta, který touží po zisku  

co největší způsobilosti provádět danou disciplínu. Dosažení požadované úrovně 

způsobilosti je pro klienta zároveň cílem jeho účasti na aktivitě a osobní motivací. 

Prostředníkem k zisku dožadované úrovně dovedností mohou být organizované 

semináře zaměřené na přenos dovedností na účastníky. 

• Snaha vyniknout 

Jedním ze základních měřítek úspěchu sportovce mohou být jeho předchozí výkony, 

proto jeden z hlavních motivů je snaha získat pocit výjimečnosti, nadprůměrnosti. 

Z toho pramení cíl porážet soupeře a vyhrávat. Tyto sportovce je velmi snadné 

motivovat k vyšším výkonům v dané sportovní činnosti, pokud jsou přesvědčeni,  

že trénink napomůže k dosažení jimi stanovených cílů. 

• Upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

Trend účasti na sportovních aktivitách za účelem zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

neustále roste. Důvodem klientů pro výkon těchto činností mohou být snaha  

o eliminaci stresu, prodloužení života a jiné. 

Dle jednotlivých motivů uvádí Šíma (2016) klasifikaci sportovních služeb s aktivní 

účastní zákazníka následovně: 

• Služby pro potěšení zákazníka 

Organizace spadající do tohoto typu služeb poskytují svým zákazníkům potřebné 

zařízení pro výkon dané činnosti, eventuálně také vybavení. U klientů se předpokládá 
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individuální motivace, jejich hlavním cílem je tedy tělesné aktivita jako taková. 

Z praxe je běžný zájem více klientů o stejnou službu ve stejný čas, proto je vhodné, 

aby poskytovatel vytvořil rezervační systém pro přehlednost a plynný chod dané 

služby. V této kategorii jsou aktivity klientů většinou soutěživé, dodatečným 

produktem poskytovatele může být uspořádání turnajů a soutěží pro zvýšení zájmu 

ze strany klientů. 

• Služby pro zdraví a kondici 

Klienti tohoto typu služeb většinou mají představu o tom, co chtějí a potřebují, jsou 

tedy za svou aktivitu plně zodpovědní. Přejí si hlavně podporovat své zdraví  

a tělesnou kondici. Poskytovatel spojuje pronájem a maloobchodní prodej. Poskytuje 

své zařízení a vybavení k dispozici a nemusí dohlížet na jednání svých klientů. 

• Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Poskytovatelé služeb se snaží formou výuky nabídnout svým klientům kombinaci 

výchovných aktivit v kombinaci se snahou zákazníka získat nové dovednosti. K této 

výuce je potřeba nezbytná znalost sportovních technik, taktik a jejich aplikace 

v podobě profesionálního tréninku. Jako taková se zaměřuje na zvládnutí 

podstatných znalostí dané sportovní disciplíny. Předpokládá se, že klienti jsou 

dostatečně motivování k zisku těchto dovedností. V případě opaku je úkolem 

poskytovatele klienty pozitivně ovlivnit a motivovat je. Tyto formy služeb poskytují 

zpravidla sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní školy. 

• Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Organizace by měla mít shodné cíle s těmi, které si stanovil klient. Činnost 

organizace se u tohoto typu služeb propojuje se záměry a činností klienta. Hlavním 

cílem klienta je obvykle postupné dosažení vrcholných výkonů v daném sportovním 

odvětví pod vedením odborníka. Tento odborník by měl disponovat sofistikovanou 

aplikací odborných vědomostí a znalostí. 

• Služby pro udržení kvality života 

Předpokládá se, že klienti jsou zdraví a v dobré kondici. Organizace poskytuje 

aktivity pro jejich udržení a neustálé zlepšování pod vedením odborníka. Mohou být 

v individuální formě, ale mnohem častěji je aplikována forma skupinového cvičení.  
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• Léčebné služby 

Klienti byli v některých směrech tělesného vzdělání hodnoceni jako nepřiměřeně 

nebo nedostatečně vzdělaní. Organizace proto těmto klientům poskytují aktivity 

zaměřené na zlepšení jejich fyzické kondice a zdraví. Mezi tyto aktivity lze řadit 

rehabilitační a relaxační programy, dále cvičení pro snížení stresu nebo redukci 

tělesné hmotnosti. U této skupiny klientů často dochází k nedostatku sebevědomí 

pramenícího z výsledku hodnocení tělesného vzdělání, je tedy důležitý prvek 

motivace.  

3.3 Marketingový mix sportovních služeb 

Čáslavová (2009, str. 108) definuje marketingový mix jako „základní strategii, která 

kombinuje nástroje marketingu – produkt, cenu, místo a propagaci“. Dle definice 

Kotlera (2007, str. 105) si lze pod pojmem marketingový mix představit „soubor 

taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“. 

Vaštíková (2014, str. 21) se ve své publikaci nezabývá marketingovým mixem pouze 

obecně, nýbrž ho zaměřuje hlavně na služby. Podle autorky marketingový mix služeb 

„představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer utváří vlastnosti 

služeb nabízených zákazníkům“. Autorka dále uvádí, že nezáleží na pořadí a intenzitě 

jednotlivých nástrojů, které může manažer libovolně kombinovat, vždy však slouží  

ke stejnému cíli, kterým je uspokojení potřeb zákazníka a zisk společnosti.  

Šíma (2016, str. 21) v publikaci aplikuje marketingový mix služeb do oblasti sportu. 

Marketingový mix podle něj představuje „významnou strategii kombinující 

marketingové nástroje prodeje“. Organizace ho využívají při realizaci marketingové 

strategie a marketingového plánu, umožňuje jim sladit všechny klíčové prvky 

marketingových aktivit, a proto musí být sestaven adekvátně.  

Marketingový mix služeb na rozdíl od marketingového mixu produktu (tzn. produktu, 

ceny, propagace a místa) je rozšířen o další tři prvky, kterými jsou materiální prostředí, 

lidé a procesy. Podle Vaštíkové (2014) bylo nutné doplnit kvůli charakteristickým 

vlastnostem služeb původní čtyři prvky marketingového mixu, kdy praxe ukázala,  

že nejsou dostačující. 
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• Produkt 

Sportovní produkt je jádrem marketingového mixu a není homogenní, liší  

se téměř při každé příležitosti. Měl by uspokojit všechny hmotné i nehmotné 

potřeby zákazníka, kterému se organizace snaží produkt nabídnout. Organizace  

by měla dokonale znát svůj nabízený produkt, hlavně jeho zvláštní stránky, které  

ho dělají výjimečným oproti produktům konkurenčním. Zvláště v dnešní době  

by organizace měla nabídkou svých produktů pružně reagovat na aktuální trendy  

na trhu.  

Podle Šímy (2016) zákazník hledá adekvátní funkci a užitek daného produktu 

vzhledem ke svým přáním a potřebám. Klíčovým prvek, který charakterizuje 

sportovní produkt služeb, je kvalita výkonu dané služby, u služeb je totiž 

povětšinou výsledek nehmotný. Rozhodnutí zákazníka ke koupi dané služby tedy 

může ovlivnit například doporučení jeho známých, kteří si již službu zakoupili  

a byli s výsledkem spokojeni. 

Produktem v oblasti fitness služeb je například pronájem prostor pro výkon daného 

sportu, či zapůjčení potřebného vybavení. V kontextu tématu práce je produktem 

zařízení plaveckého bazénů poskytnutí možnosti využít plavecký bazén  

ve vyhrazeném čase. 

• Cena 

Právě cena může být jedním z hlavních kritérií výběru daného produktu nebo 

služby zákazníkem. Cenu jednotlivých služeb zákazník zvažuje vzhledem  

ke svým cenovým možnostem, nebo také množství peněz, kterého je ochoten  

se vzdát pro pořízení dané služby. Vzhledem k nehmotnosti služeb je cena 

významným ukazatelem kvality, nemusí být však plně vypovídající, jelikož 

s rostoucí cenou většinou rostou také nároky zákazníka.  

Podle Čáslavové (2009) může cena významně ovlivnit chování zákazníka  

při koupi produktu. Organizace při cenovém ohodnocení služby mohou využít 

zavedené metody cenové tvorby. Jako příklad může posloužit stanovení ceny 

přirážkou, kdy je cena vytvořena jako přirážka k nákladům. Zákazník  

také registruje cenovou hladinu produktů neboli ceny stejných nebo podobných 

produktů nabízených na stejné úrovni a je schopen při změně cenové hladiny 

reagovat.  U sportovních produktů se podle autorky často počítá se zohledněním 
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necenových marketingových nástrojů při tvorbě ceny, například image, značky  

a dalších.   

Šíma (2016) ve své publikaci vytyčil několik hledisek, které je třeba zohlednit  

při rozhodování o výši ceny: 

o finanční a tržní cíle organizace (maximalizace zisku, zlepšení zdravotního stavu 

obyvatel), 

o náklady organizace na poskytnutí služby (provozní a kapitálové náklady), 

o síla poptávky (reakce zákazníků na změnu ceny neboli cenová elasticita), 

o síla konkurence (čím je konkurence větší, tím jsou zákazníci citlivější  

na změnu ceny). 

• Distribuce 

U produktu souvisí distribuce hlavně s jeho dodáním zákazníkovi. Ať se jedná 

konkrétně o dodání produktu přímo do místa bydliště, distribuce z velkoskladů  

na prodejny a další. Služby používají nástroje distribuce k vhodnému umístění pro 

potencionální zákazníky. Pokud se jedná o nemobilní službu, musí organizace 

zvolit vhodné umístění provozovny. Se službou souvisí také hmotné mobilní prvky, 

které jsou její součástí, jedná se například o sportovní náčiní a posilovací stroje 

v oblasti fitness. 

Čáslavová (2009) dělí nástroje distribuce podle použití u hmotných  

nebo nehmotných sportovních produktů. Nehmotné sportovní produkty si musí 

zákazník „prožít“ a je nutné, aby se za těmito prožitky dopravil do místa 

poskytování. Zákazník vyhledává různá svědectví o konkrétní službě, závěry dělá 

na základě místa, kde je služba poskytována. Majitelé využívají marketingové 

nástroje propagace pro zlákání zákazníků k využití jejich zařízení. 

Podle Šímy (2016) je lokalita jedním z rozhodujících faktorů pro zákazníka  

k využití dané služby. Organizace proto volí výstavbu sportovních zařízení v hustě 

obydlených oblastech, nebo v místech výskytu malé konkurence v méně osídlených 

oblastech. Dostupnost mohou ovlivnit také různé ukazatele a poutače, které 

organizace volí pro optimální viditelnost provozovny. 

Šíma (2016) dělí distribuci sportovních služeb na přímou a nepřímou. Přímá 

distribuce je poskytována od poskytovatele přímo zákazníkovi, o nepřímou  
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se jedná v případě účasti prostředníka mezi poskytovatelem a zákazníkem. 

Příkladem nepřímé distribuce v oblasti sportovních služeb je prodej lístků  

na sportovní akci prostřednictvím ticketingové společnosti. 

• Propagace 

Podle Čáslavové (2009) se propagace skládá ze čtyř základních činností. Tyto 

činnosti dohromady vytváří tzv. propagační mix. Patří mezi ně: 

o reklama (reklama v médiích), 

o publicita (známý sportovec navštěvující sportovní zařízení), 

o podpora prodeje (soutěže pro zákazníky o produkty organizace), 

o osobní prodej (prodej V.I.P. servisu sponzorům). 

Cílem propagace je podle Šímy (2016) vytvoření pozitivního vědomí o možnostech 

nabízených poskytovatelem, jenž by mělo zákazníky nalákat a přimět ke koupi. 

Mimo jiné je pro organizaci důležité hledět opět na ostatní nástroje marketingového 

mixu a vzhledem k nim vytvořit adekvátní propagaci. 

• Lidé 

Při poskytování služeb dochází téměř vždy k přímému kontaktu mezi zákazníky  

a poskytovateli, většinou jejich zaměstnanci. Proto jsou také lidé velmi důležitou 

součástí procesu poskytnutí služby a mají na něj zásadní vliv. Organizace by měla 

své zaměstnance řádně vybírat, školit a dále motivovat, aby pří výkonu své práce 

vyvinuli co největší snahu podílet se na dobrém jméně společnosti. Často mají 

organizace pro své zaměstnance vymezena pravidla, kterými by se měli řídit. 

Zákazníci jsou mimo jiné také součástí procesu poskytování služby, proto i oni mají 

přímý vliv na kvalitu poskytované služby.  

Podle Vaštíkové (2014) by měla mít organizace stanovovat určitá pravidla  

pro chování zákazníků stejně jako pro své zaměstnance. Obě tyto hlediska jsou 

důležitá pro vytváření příznivého vztahu mezi zaměstnanci a zákazníky.  

• Materiální prostředí 

Podle Vaštíkové (2014) je materiální prostředí svým způsobem důkazem  

o vlastnostech služeb. Vzhledem k nehmotnosti služeb, tedy že si zakoupenou 

službu nelze předem vyzkoušet, vzniká koupí pro zákazníka určité riziko.  
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Pod pojmem materiální prostředí se ukrývá téměř vše lidským okem spatřitelné, 

počínaje od budovy, ve které se zařízení nachází, po správně zvolené barvy stěn 

uvnitř. Tyto detaily zákazník vědomě i nevědomě vnímá a mohou mít vliv na jeho 

celkovou spokojenost. Šíma (2016) zmiňuje, že prostředí vytváří první nebo 

celkový dojem o službě nebo organizaci, může také představovat faktor  

pro odlišení od konkurence. Prostředí uvnitř organizace nepůsobí pouze  

na zákazníky, ale také na zaměstnance, kteří jeho vlivem mohou být více 

motivováni, nebo naopak ovlivněni negativně. 

• Procesy 

Podle Šímy (2016) procesy zahrnují činnosti, postupy a mechanismy při tvorbě  

a spotřebě služeb. Pro zákazníka se tedy stávají nedílnou součástí procesu 

poskytnutí služby. Tento proces zákazník zahajuje zjištěním možností služby, 

pokračuje výběrem aktivit a zařízení, vstupem do zařízení, orientací v něm, 

zapojením se do aktivity a dalších, poté končí proces opuštěním zařízení. Příkladem 

procesů jsou podle autora například odbavení na recepci, způsob platby, průběh 

tréninkové jednotky a jiné. 

Čáslavová (2009) uvádí, že proces zahrnuje složky, které ovlivňují způsob obsluhy 

zákazníka a dobu čekání. U sportovních služeb hrají podle autorky roli: 

o doba obsluhy zákazníka (rozvrh hodin sportovního zařízení), 

o rychlost obsluhy (obsloužení v co nejkratším čase), 

o doba čekání (důležitý včasný začátek plánovaných aktivit), 

o forma obsluhy (skupinová nebo individuální). 

3.4 Kvalita služeb 

Horovitz (1994, str. 15) definuje kvalitu jako „úroveň dokonalosti, kterou si podnik 

vybral, aby oslovil své vybrané zákazníky. Je to současně způsob, jakým se s tou úrovní 

ztotožňujeme“. Autor ve své definici naráží na subjektivní vnímání kvality. Každý 

člověk vnímá kvalitu jinak a jeho očekávání poskytovaných služeb jsou odlišná. 

Boučková (2003, str. 310) vnímá kvalitu služby jako „relativní kategorii, nemůže být  

v převážné většině případů zcela objektivně určena a na tomto základě kontrolována, 

jako je tomu u hmotných užitků koupených zákazníkem“. Autorka definuje kvalitu 



23 

 

služby vzhledem k posouzení kvality u hmotných produktů, kde lze jejich kvalitu 

relativně rozpoznat ještě před jejich nákupem. Službu vzhledem k jedné z jejích 

základních vlastností, nehmotnosti, před nákupem vyzkoušet nelze. 

Vaštíková (2014) zmiňuje kvalitu služeb jako jednu z klíčových otázek marketingového 

řízení služeb. Kvůli své nehmotnosti a heterogenitě může znamenat silnou konkurenční 

výhodu na trhu a její odlišení od konkurence. Má přímý vliv na uspokojení zákazníka  

a zvyšuje jeho loajalitu. 

Grönroose (1984) definuje dvě základní složky kvality služeb: 

• technickou kvalitu (to, co zákazník obdrží jako výsledek interakce s poskytovatelem 

služeb), 

• funkční kvalitu (jakým způsobem zákazník službu obdrží). 

Grönroose (1984) jako příklad technické kvality uvádí hotelového hosta, který obdrží 

pokoj a postel nebo cestujícího vlakem, který je přepraven z jednoho místa do druhého. 

Příklad funkční kvality spatřuje v řidiči autobusu dopravce, či instalatérovi,  

kdy zákazník nehodnotí pouze výsledek poskytnutí služby, ovšem také jejich 

vystupování, ochotu a další faktory. Funkční kvalitu tedy nelze objektivně hodnotit jako 

tu technickou. V oblasti fitness služeb lze uvést příklad cvičení v posilovně s osobním 

trenérem. Technickou kvalitou v tomto případě by bylo zpevnění těla zákazníka  

po pravidelném cvičení s trenérem, funkční kvalitou například chování trenéra 

k zákazníkovi a vzhled posilovny. 

Vaštíková (2014) se zabývala faktory ovlivňující kvalitu služby. Zmiňuje tedy 

následující kritéria, které zákazník obvykle používá při hodnocení kvality služeb: 

• hmotné prvky (vzhled budovy, vzhled zaměstnanců, technický stav budovy aj.), 

• spolehlivost (přesnost výkonu služby), 

• schopnost reakce (vstřícnost, snaha, schopnost reagovat na zpětnou vazbu), 

• jistota (kvalifikace, důvěryhodnost, schopnosti, zdvořilost), 

• empatie, pochopení (pochopení zákazníků, jejich požadavků a potřeb, dobrá 

komunikace). 

Uspokojení zákazníka lze přehledně vyjádřit podle Boučkové (2003) pomocí modelu 

kvality služeb na obrázku č. 1, kde prvotní faktory působí na předpokládanou kvalitu 
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zákazníkem. Celkovou image v očích zákazníka tedy tvoří kvalita, jejíž součástí je také 

funkční a technická kvalita, která jé skutečně poznaná až po spotřebě dané služby.  

 Obrázek č. 1: Model základního zákaznického uspokojení 

 

Zdroj: upraveno dle Boučkové (2003, str. 312) podle Grönroose (1984) 

Podle Kotlera (2007) je měření kvality služeb obtížnější než měření kvality produktu. 

Nejlepším způsobem pro zjišťování kvality služeb je počet zákazníků, kteří se vracejí  

a danou službu si zakoupí znovu. Schopnost uspokojovat přání a potřeby zákazníka tedy 

vyjadřuje celkovou schopnost firmy si své zákazníky udržet. V průběhu procesu 

poskytnutí služby se mohou téměř vždy vyskytnout nějaké problémy, které firma není 

schopná vždy eliminovat, pokud se je ovšem naučí správně řešit, může to přispět k její 

dobré pověsti u zákazníků, která může být základem pro opětovné využití. 

3.4.1 Měření kvality služeb 

Spokojenost zákazníků by měla být jednou z hlavních priorit firmy. Firma by měla 

průběžně získávat od svých zákazníků zpětnou vazbu, ať už pozitivní či tu negativní, 

aby své poskytované služby pro ně mohla neustále zkvalitňovat. 

Nejčastější sběr těchto informací je podle Vaštíkové (2014) prováděn pomocí průzkumu 

názoru zákazníků. Tento průzkum je realizován nejběžněji formou primárního 

dotazování za užití běžných metod, tedy písemného, elektronického, telefonického  

či osobního dotazování, u některých služeb lze využít také pozorování. 

Horovitz (1994) zmiňuje důležitost průzkumu názoru zákazníků u poskytovaných 

služeb vzhledem k faktu, že zákazníci mají tendenci o své nespokojenosti v oblasti 

služeb mlčet, jelikož většina služeb je zprostředkována lidmi. Jako příklad uvádí 
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reklamaci vadného výrobku, která je pro zákazníka mnohem méně nepříjemná nežli 

stížnost na chování číšníka v restauraci. Vzhledem k datu vydání publikace a dnešním 

možnostem internetu se hodnocení těchto nepříjemných zážitků z poskytované služby 

stalo dostupnější, jelikož zákazník má možnost svou stížnost uvést na internetu 

anonymně.  

3.4.1.1 Měření kvality služeb podle objektivních kritérií 

Poskytovatel služeb si na zjištění těchto informací najímá povětšinou externí firmu, 

která mu tento výzkum zprostředkuje. Tyto metody měření jsou podle Šímy (2016) 

zaměřeny na zjištění výkonů organizace. Dále se dělí podle jejich orientace. 

U metod orientovaných na poptávku je hlavním zájmem spokojenost zákazníka. 

Zákazníci ovšem přímo službu nehodnotí. Hodnotí jí odborníci, kteří prostřednictvím 

pozorování sledují proces chování zaměstnanců k zákazníkům. Vzhledem k tomu,  

že většina šetření nemůže být uskutečněna bez souhlasu účastněných stran, nemusí být 

výsledek plně objektivní. Příkladem této metody je mystery shopping, kdy odborník 

předstírá roli zákazníka, povětšinou se speciálními potřebami a nároky. Následně 

získané informace vyplňuje do předem vytvořeného formuláře. 

Metody orientované na nabídku nezkoumají přímo spokojenost zákazníka, ale zejména 

interní procesy ve firmě. Ta si na toto hodnocení najímá externí odborníky, kteří mají  

za úkol posoudit například systém řízení podniku, organizační strukturu, nebo jeho cíle. 

Podle Vaštíkové (2014) lze k tomuto hodnocení kvality využít například audit. 

3.4.1.2 Měření kvality služeb podle subjektivních kritérií 

Jak již bylo zmíněno, kvalitu služeb může každý zákazník vnímat individuálně, proto 

jsou tedy výsledky tohoto měření subjektivní. Zákazník hodnotí jednotlivé vlastnosti 

služby pomocí indikátorů. Jednotlivé vlastnosti služby ovšem nemusí být pro zákazníka 

stejně důležité, mohou mít pro něj tedy odlišnou váhu. Tímto problémem se zabývali 

například Parasuraman, Zeithamlová a Berry (1988) při tvorbě modelu pro měření 

spokojenosti zákazníků SERVQUAL, kdy zákazník nejprve oceňuje osobní důležitost 

dané vlastnosti neboli své očekávání, teprve poté vyjadřuje svou konkrétní spokojenost 

či nespokojenost. Hodnocení přímo vnímané služby se zabývali autoři Lam, Zhang  

a Jensen (2005) při tvorbě metody SQAS, jejíž modifikace byla využita pro účely 

průzkumu této práce. 
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3.5 Spokojenost zákazníka 

Pod pojmem spokojený zákazník si lze představit zákazníka, který si z prožité služby 

odnáší pozitivní pocity, které ho mohou ovlivnit v dalším rozhodování o opakovaném 

využití služby. Spokojený zákazník by měl tvořit jednu z hlavních priorit společnosti 

poskytující služby. Z důvodu nespokojených zákazníků může vzniknout nežádoucí 

negativní reklama. Horovitz (1994) uvádí, že spokojený zákazník se o své pocity podělí 

přibližně se třemi lidmi ze svého okolí, nespokojený zákazník až s jedenácti. 

Zákaznicky orientovaná společnost by podle Kotlera (2007) měla při tvorbě svých 

marketingových strategií sledovat vývoj zákazníků a snažit se o poskytování vyšší 

hodnoty zákazníkům, kterým je služba primárně určena.  

Kotler a Armstrong (2004, str. 36) přímo definují spokojenost zákazníka jako „míru 

naplnění očekávání zákazníka, která je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí 

zakoupený produkt“. Právě očekávání má přímý vliv na spokojenost zákazníka. Není-li 

očekávání zákazníka naplněno, zákazník je nespokojený. Poskytovatel služby by proto 

neměl zákazníkům slibovat více, než může reálně splnit. Očekávání zákazníka  

je založeno například na názorech přátel nebo předchozích zkušenostech jiných 

zákazníků. 

Patterson a Spreng (1997) také spojují očekávání přímo se spokojeností zákazníka. 

Spokojenost zákazníka je podle autorů pocit, kdy zákazníkovy potřeby byly naplněny  

a jeho očekávání bylo vyhověno. 

Mnohokrát se lze v literatuře setkat s pojmem hodnota zákazníka, nebo také hodnota 

pro zákazníka. Dědková a Honzáková (2009) ve své publikaci uvádí, že hodnota 

zákazníka zahrnuje porovnání toho, co zákazník získá a co musí obětovat pro získání 

produktu, nebo také služby. Kotler a Armstrong (2004) uvádí podobnou definici 

hodnoty pro zákazníka, ta podle nich představuje rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník 

získá z vlastnictví a užívání výrobku nebo služby a náklady vynaložené na opatření 

daného výrobku či služby. 

Podle Foreta a Stávkové (2003) vychází spokojenost z teorie rozporu, vyjadřuje tedy 

rozdíl mezi představou o produktu či službě a jejich následující konfrontací. Pokud  

je očekávání zákazníka předčeno, stává se spokojeným, jeli tomu naopak a očekávání  

ze strany zákazníka bylo vyšší, může se stát nespokojeným.  
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Kislingerová (2007) uvádí, že řízení spokojenosti zákazníka spočívá v identifikaci 

klíčových atributů, které vytváří spokojeného zákazníka a přes jeho následné pozitivní 

reakce zvyšují hodnotu společnosti, vedou tedy k vyšším příjmům a nižším nákladům. 

Mezi tyto klíčové atributy patří cena, kvalita služeb, značka, funkčnost výrobku, design 

a image. Společnost může provádět různá opatření, například marketingové akce, které 

tyto atributy ovlivňují a mohou vést ke změnám očekávání a chování zákazníka  

a ovlivňovat tak jeho spokojenost. Grafickou podobu procesu tvorby spokojenosti 

zachycuje model spokojenosti zákazníka na obrázku č. 2.  

Obrázek č. 2: Model spokojenosti zákazníků 

 

Zdroj: Kislingerová (2007, str. 190) 

Jádrem modelu je systém atributů neboli neodlučitelných vlastností daného produktu  

či služby ovlivňující spokojenost zákazníka. Atributy vycházejí z oblastí tvorby hodnot 

a odrážejí hlavní užitky, které spotřeba produktu zákazníkovi přináší.  

3.6 Loajalita zákazníka 

Zákazník se stává loajálním tehdy, pokud se po zakoupení produktu či služby rozhodne 

k opětovném nákupu, převážně z důvodu pozitivního dojmu z prvotní zkušenosti.  

Podle Lošťákové (2008) lze na loajalitu nahlížet z několika úhlů. Zákazník může být 

loajální značce, příkladem může být světový fenomén značky elektroniky Apple, nebo 
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může být loajální podniku, ač z důvodu spokojenosti s poskytovanými službami  

či produkty, nebo například kvůli dostupnosti a lokalitě. 

Lošťáková (2008, str. 100) uvádí, že „loajalita vyžaduje takový stupeň získání 

zákazníků, kdy dojde k emocionálnímu přimknutí zákazníků ke značce nebo podniku“. 

Hodnocení firmy lze podle Tomka a Vávrové (2007) spojit hlavně s uspokojením 

zákazníků a zároveň jejich loajalitou. Zákazník je loajální tehdy, pokud má vůči 

nabízejícímu pozitivní postoj a pořídí si nabízené zboží opětovně. Svůj pozitivní postoj 

poté projevuje například doporučením produktu rodině, přátelům či známým. 

Spokojenost zákazníků je tedy pro společnost vhodná v okamžiku, kdy vede k jejich 

loajalitě. Na základě vztahu spokojenosti a loajality lze zákazníky rozdělit v matici  

do čtyř skupin, což znázorňuje obrázek č. 3. 

Obrázek č. 3: Matice spokojenosti a loajality zákazníka 

 

Zdroj: upraveno dle Tomka a Vávrové (2007, str. 116) 

V první skupině se nacházejí zákazníci, kteří nejsou s firmou spokojeni a nechystají  

se nákup opakovat. Vůči nim je nutné aplikovat určitá opatření, aby si firma tyto 

zákazníky získala. Ve druhé skupině jsou zákazníci spokojení a loajální, chystají se tedy 

opakovat svůj nákup v budoucnu. Třetí skupina obsahuje zákazníky, kteří jsou loajální  

i přes to, že došlo k určité nespokojenosti s určitými výkony nabízejícího. Ve čtvrté 

skupině se nachází zákazníci, kteří jsou spokojení, ale nedospěli prozatím do stádia 

loajálnosti ke společnosti. V kontextu práce se tedy loajálním zákazníkem stává 
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zákazník, který je spokojený a v důsledku toho navštíví zařízení aquaparku znovu. 

Povrchní loajalitu se může společnost pokusit odstranit reakcí na případné stížnosti. 
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4  METODIKA PRÁCE 

Vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskytovaných služeb v průběhu let je právě 

vysoká kvalita jednou z hlavních možností, jak přilákat nové zákazníky a udržet si  

ty stálé. Na kvalitu nemají vliv pouze poskytované služby, ale také například personál, 

prostředí a další vlivy. Poskytovatel služeb by měl zajistit co nejvyšší spokojenost svých 

zákazníků, kteří mu přináší zisk. Péče o stálé zákazníky je podle Lama, Zhanga  

a Jensena (2005) méně finančně náročná než marketingové kampaně na přilákání 

nových zákazníků. 

4.1 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je podle Dismana (2002) soubor jednotek, u kterého je předpokládáno, 

že závěry z výzkumu jsou pro něj platné. Stěžejní úkol výzkumu je najít takový postup, 

jehož výsledky získané ze vzorku by byly co nejvíce podobné těm, které bychom získali 

v základním souboru. V praxi není snadné tuto skutečnost vždy splnit. 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) uvádí proces výběru respondentů, který je nutné 

sledovat při volbě výběrového souboru. 

• rámec (koho se budeme ptát) 

• způsob (metodické provedení výběru respondentů) 

• rozsah (kolika respondentů se budeme ptát) 

Základním souborem průzkumu spokojenosti s poskytovanou službou byli všichni 

návštěvníci Aquaparku Slaný. Pro základní soubor bylo určeno kritérium poslední 

návštěvy zařízení aquaparku nejpozději 12 měsíců od momentu vyplnění dotazníku, 

které je uvedeno v průvodním dopisu dotazníku.  

Výběrový soubor průzkumu není systematicky vybrán. Dotazník byl umístěn na internet  

a rozhodnutí respondenta o účasti na průzkumu je založeno na bázi dobrovolnosti. 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) uvádí, že s rostoucím počtem respondentů  

je možné dosahovat spolehlivějších výsledků. 

4.2 Metoda SQAS 

Autoři Lam, Zhang a Jensen (2005) považovali všechny doposud existující modely  

pro hodnocení spokojenosti zákazníků za příliš obecné, nebo naopak příliš zaměřené  
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na odvětví dané problematiky. Proto se zabývali tvorbou vlastního modelu  

pro hodnocení spojenosti zákazníka. Vycházeli z již osvědčených modelů, které měly 

své výhody i nevýhody. Jejich model SQAS, tedy Service Quality Assesment Scale, 

vznikl syntézou různých modelů pro odlišná odvětví a modelů navržených pro sportovní 

a rekreační subjekty. 

Základem metody je předpoklad autorů Whippleyho a Thatche (1988), podle kterých 

zákazník není schopen před spotřebou služby přesně určit, co má očekávat. Autoři  

se tedy soustředí pouze na hodnocení vnímané služby, nikoli na očekávání zákazníka, 

jako je tomu například u metody SERVQUAL autorů Parasuramana, Zeithamelové  

a Berryho (1988).  

Proces tvorby metody SQAS obsahoval dvě studie. V první studii se autoři Lam, Zhang 

a Jensen (2005) zaměřili na počáteční vývoj škály, kterou poté testovali v pilotní studii. 

Vývoj škály byl podložen rešerší odborné literatury a vytvořených modelů hodnocení 

kvality služeb, pozorováním provozu vybraných sportovních center a také prováděním 

interview se zaměstnanci sportovních center, stálými členy a panelem expertů. 

Respondenti mohli navrhnout přidání další položek jednotlivých dimenzí nebo jejich 

odebrání. Výsledkem první studie bylo rozdělení celkové vnímané kvality do 6 dimenzí 

obsahujících celkově 40 položek, které respondenti hodnotili pomocí Likertovy škály  

na stupnici 1-5 nebo 1-7. Hodnota „1“ vyjadřovala na stupnici nejhorší hodnotu, 

hodnota „5“ (respektive „7“) nejlepší hodnotu. Identifikovaných 6 dimenzí vyjadřuje 

konceptualizace metody SQAS na obrázku č. 4, kde čísla v závorce vyjadřují jednotlivý 

počet položek přiřazených daným dimenzím. 
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Obrázek č. 4: Konceptualizace metody SQAS  

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Původně autoři Lam, Zhang a Jensen (2005) vycházeli ze tří konstruktů,  

a to zaměstnanců, zařízení a programu. Tyto tři konstrukty byly dále rozděleny 

v prvotní studii do šesti dimenzí. Oblast zařízení byla rozdělena do dílčích dimenzí 

vnějšího prostředí zařízení, šaten a vnitřního prostředí zařízení. Při hodnocení těchto 

dimenzí odděleně získává management zařízení možnost lepšího pochopení postojů 

zákazníků k jednotlivým dimenzím a specifikaci oblastí pro zlepšení. Dimenzi 

programu lze považovat v metodě SQAS za stěžejní, jelikož program v oblasti 

sportovních středisek vyjadřuje hlavní faktor ovlivňující spokojenost zákazníka.  

Z ní byla vyčleněna péče o děti kvůli rostoucímu počtu sportovních středisek, které 

nabízejí tyto doplňkové služby pro své návštěvníky.   

Při druhé studii byla testována metoda na novém vzorku respondentů, kteří byli  

z různých center podobné velikosti. Po provedení studie byl počet položek snížen  

na 37 při použití metody SQAS jako univerzálního nástroje měření kvality služeb, 

respektive na 31 pro oblast sportovních středisek. 

Výhodou metody je jednoduché vyhodnocení, kdy se vypočte průměrná hodnota dané 

dimenze hodnocené pomocí Likertovy škály. Další výhodou je přímé hodnocení 
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vnímané kvality služeb zákazníkem. Přímé hodnocení vnímané kvality služeb  

bez určení zákazníkova očekávání může být vnímáno i jako nevýhoda metody. 

Pro potřeby průzkumu byla metoda SQAS modifikována do prostředí zařízení 

aquaparku. Konstrukce otázek vycházela z konceptualizace metody a rozdělení vnímané 

kvality služby do 6 dimenzí. Tato metoda byla vybrána z důvodu větvení do šesti 

dimenzí, čímž se konkretizovaly výsledky hodnocení, a menšího počtu otázek, které  

se zaměřovaly na hodnocení zaměstnanců. V průběhu návštěvy Aquaparku Slaný 

dochází k interakci mezi návštěvníkem a zaměstnanci zařízení povětšinou pouze  

na pokladně. 

4.3 Tvorba dotazníku 

Formou ohniskové skupiny se šesti účastníky byl sestaven seznam činností a věcí,  

s kterými návštěvník v Aquaparku Slaný přijde během své návštěvy do kontaktu a které 

by mohly mít vliv na jeho spokojenost. Po vlastním překladu operacionalizace metody 

SQAS byly vyškrtnuty některé položky z jednotlivých dimenzí, které pro zařízení 

Aquaparku Slaný nebyly uznány jako podstatné. Jednotlivé dimenze byly doplněny  

o další položky podle seznamu vytvořeným ohniskovou skupinou. 

Jednotlivé otázky jsou vytvořeny na základě operacionalizace daného problému. 

Operacionalizace znázorněna na obrázku č. 5 byla vytvořena modifikací metody SQAS 

autorů Lama, Zhanga a Jensena (2005), kteří vymezují šest dimenzí vlivu na zákazníka. 

Mezi tyto dimenze patří personál, programy, šatny, vnitřní prostředí zařízení, vnější 

prostředí zařízení a péče o dítě. Tyto jednotlivé dimenze obsahují položky, které mohou 

mít vliv na spokojenost zákazníka.  
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Obrázek č. 5: Operacionalizace problematiky průzkumu 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) dělí otázky podle funkce do tří základní okruhů:  

• otázky nástrojové, které představují nástroj pro sběr, zpracování a analýzu otázek 

směrující k výsledkům,  

• otázky výsledkové (věcné či meritorní), které se zabývají zkušenostmi, názory  

a postoji respondentů, 

• otázky pomůckové, které nejsou přímo otázkami, avšak pomáhají zpřesnit formulaci 

a pochopit obsah vybraných otázek. 

Podle variant odpovědi dělí Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) dále otázky  

na uzavřené, polootevřené a otevřené. Při uzavřených otázkách respondent volí jednu 
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z vypsaných variant, polouzavřené otázky, kromě vypsaných variant, nabízí možnost 

vlastní odpovědi. Otevřené otázky nenabízí žádnou variantu odpovědi, respondent sdělí 

svými slovy vše, co uzná za vhodné.  

Celkem 20 meritorních otázek bylo zaměřeno na hodnocení jednotlivých položek 

operacionalizace problematiky dané oblasti. Způsob hodnocení těchto položek byl 

převzat z metody SQAS autorů Lama, Zhanga a Jensena (2005), kdy respondent 

hodnotí pomocí Likertovy škály míru souhlasu či nesouhlasu s vytvořeným kladným 

tvrzením. Likertova škála obsahovala pět různých stupňů se slovním vyjádřením 

krajních hodnot. Hodnota „1“ vyjadřovala absolutní souhlas s daným kladným 

tvrzením, hodnota „5“ vyjadřovala absolutní nesouhlas. Slovní vyjádření krajních 

hodnot bylo přiřazeno kvůli možné asociaci s běžnou klasifikací žáků na tuzemských 

základních a středních školách. 

Dále dotazník obsahuje tři filtrační otázky dělící respondenty dle způsobu dopravy  

do zařízení aquaparku, návštěvy s dětmi ve věku do 5 let a využití doplňkových 

programů, kde se v případě konkrétně zvolených odpovědí nemusí zobrazit navazující 

otázek pro hodnocení dané oblasti.  

Identifikační otázky podle Kozla, Mynářové a Svobodové (2011) slouží ke zjištění 

základních charakteristik respondenta. Otázky na věk a pohlaví respondentů byly 

v logické stavbě dotazníku umístěny na konec, aby neodradily respondenty od vyplnění 

dotazníku již na začátku. 

4.4 Pilotáž 

Po sestavení dotazníku byla provedena jeho expertní validizace u dvou akademických 

odborníků na danou problematiku průzkumu. Na základě připomínek byly odstraněny 

otázky na proměnné, které management společnosti VSH Slaný nemůže ovlivnit.  

Dále byly některé otázky sloučeny. Například původních pět otázek na zaměstnance 

bylo sníženo pouze na dvě. Tím se do jisté míry vyřešil problém s nadměrnou délkou 

dotazníku, která by mohla ovlivnit ochotu respondentů vyplnit dotazník až do konce.  

Na konci hodnocení položek dané dimenze byl umístěn prostor pro vyjádření 

připomínek k danému bloku. Jeden z akademických odborníků toto shledal jako 

nedostačující, proto byl navržen nepovinný prostor pro vyjádření připomínek ke každé 

položce hodnocené pomocí Likertovy škály v případě, že respondent uvede na škále 

jinou hodnotu než „1“ pro absolutní souhlas s daným tvrzením. Umístěním prostoru pro 
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zdůvodnění zvolených hodnot na škále se zvýšil počet otázek, ovšem pouze otázkami 

nepovinnými. 

Upravený dotazník byl dále konzultován s dalším odborníkem v podobě jednatele 

společnosti. Na konzultaci byl nejprve probírán sestavený seznam činností a věcí,  

se kterými návštěvník přijde do styku během návštěvy, tedy zda obsahuje všechny 

proměnné. Při konzultaci dotazníku Mgr. Radek Hlavatý upozornil na zadání otázky  

č. 34, kde respondent hodnotí spokojenost s teplotou vody. Teplota vody v plaveckém 

bazénu podléhá hygienickým regulím, tudíž musí být udržována do maximální teploty 

28 °C. V otázce č. 34 měl tedy respondent hodnotit teplotu vody ostatních bazénů mimo 

plaveckého.  

Před zahájením sběru dat pomocí elektronického dotazníku bylo třeba provést pilotáž  

na vzorku 20 respondentů, aby byla zajištěna srozumitelnost otázek a jejich jednotný 

výklad. Vybraní respondenti museli splňovat kritérium základního souboru, tedy 

návštěvu zařízení nejpozději 12 měsíců od momentu vyplnění dotazníku. U otázky č. 18 

došlo ke specifikaci daného nebezpečí na riziko podklouznutí. U otázek č. 20 a č. 26 

došlo k úpravě zadání daného tvrzení, kde bylo slovo „adekvátní“, pod kterým si lze 

představit adekvátnost z více úhlů pohledu, nahrazeno slovem „dostatečný“. 

4.5 Polostrukturovaný rozhovor 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) uvádí, že v případě polostrukturovaného 

rozhovoru má tazatel k dispozici seznam otázek, které budou v průběhu probrány. 

Výhodou může být menší vázanost rozhovoru na vytvořené otázky, jejich vysvětlení  

či doplnění dalšími. 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden s jednatelem společnosti VSH Slaný,  

Mgr. Radkem Hlavatým, ve dvou fázích. První fáze byla uskutečněna při tvorbě 

dotazníku. Pan magistr měl například možnost identifikovat oblasti, které by neměly 

podle něj v dotazníku chybět. Druhá fáze následovala po vyhodnocení  

dat z dotazníkového šetření. Konzultována byla například opatření navržená ke zvýšení 

spokojenosti návštěvníků v návaznosti na výsledky průzkumu. 

Před první schůzí byl vytvořen následující seznam informací, které měl rozhovor 

přinést: 

• doplnění informací o poskytování doplňkových programů, 
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• hlavní účel provozu Aquaparku Slaný, 

• oblasti problematiky poskytované služby, které by podle jednatele neměly 

v dotazníku chybět, 

• konzultace seznamu činností a věcí, se kterými přijde návštěvník do kontaktu 

v průběhu své návštěvy, 

• validizace dotazníku. 

Druhá fáze rozhovoru uskutečněná po vyhodnocení získaných dat dotazníkovým 

šetřením obsahovala následující oblasti: 

• konzultace výsledků jednotlivých otázek, 

• určení možných příčin problémových oblastí, 

• proveditelnost navržených opatření, 

• finanční náročnost realizace navržených opatření. 
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5  ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 VSH Slaný 

Víceúčelová sportovní hala Slaný je společností s ručeným omezeným založená v roce 

1980 při příležitosti otevření a dostavby zimního stadionu. Dále byla postupně 

dostavěna další sportovní zařízení spadající pod správu společnosti. Jednotlivá zařízení 

ovšem patří městu Slaný. Společnost VSH Slaný byla založena právě městem a byla 

pověřena jejich správou.  

Mimo zařízení aquaparku se v areálu nachází hlavní fotbalové hřiště s tribunou  

a zázemím, atletický stadion s fotbalovým hřištěm uprostřed a přilehlou tribunou, hřiště 

s umělým povrchem určeným převážně pro přípravu fotbalistů v zimním období a zimní 

stadion s ledovou plochou, tribunou a zázemím. V budově zimního stadionu se mimo 

jiné nachází také tělocvična pro míčové sporty, bowlingové dráhy, hřiště pro squash  

a hotel. Prostory hotelu využívají zejména sportovci, kteří využívají zařízení VSH Slaný 

pro svou přípravu a soustředění. Možnost parkování je zajištěna dvěma parkovišti, horní 

parkoviště se rozléhá před budovou aquaparku a atletickým stadionem, spodní před 

budovou zimního stadionu. 

Hala Aquaparku Slaný byla dostavěna a otevřena v roce 1999. Během více než dvaceti 

let provozu aquapark prošel několika zejména technickými rekonstrukcemi. Při poslední 

rekonstrukci v roce 2019 byly přestavěny sprchy a záchody aquaparku, kde bylo 

položeno nové obložení stěn a stropu a na podlahu byly položeny nové protiskluzové 

dlaždice. 

Co se týče vybavení Aquaparku Slaný, dominantou je plavecký bazén s pěti drahami  

a délkou dvacet pět metrů. Mezi atrakce lze zařadit vířivku Whirpool, divoké vodní 

koryto, tobogán s délkou 87 metrů, protiproud v plaveckém bazénu, vzduchová masážní 

lůžka, dětský bazén o hloubce 0,6 metrů a parní saunu v prostoru sprch obou pohlaví. 

V letních měsících lze využít i venkovní travnaté plochy s lehátky přístupné z plavecké 

haly. 

Vstupné v Aquaparku Slaný se platí časové a dělí se do dvou skupin. První skupinou 

jsou dospělí, pro které platí vstupné základní. Zvýhodněné vstupné platí pro děti  

do patnácti let, studenty, seniory a invalidy. Aquapark Slaný také poskytuje zvýhodněné 

vstupné v podobě permanentky pro vstup na deset hodin, kdy se platí vratná záloha 
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padesáti korun za propůjčenou kartu pro vstup prostřednictvím turniketu. Časové vstupy 

jsou zachyceny v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Časové vstupné do Aquaparku Slaný 

časové vstupné v Kč dospělí 
děti do 15 let, studenti, 

senioři, invalidé 

1 hodina 80,- 50,- 

1,5 hodiny 95,- 65,- 

2 hodiny 130,- 80,- 

Celodenní vstupné 180,- 130,- 

Permanentka na 10 hodin 

(+ vratná záloha 50,-  

na kartu) 

640,- 390,- 

Zdroj: upraveno dle webových stránek VSH Slaný (vshslany.cz, 2020) 

Další formou zvýhodněného vstupného je vstupné skupinové od deseti osob, kde cenu 

určuje věková hranice patnácti let. Skupinové vstupné je zachyceno v následující 

tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Skupinové vstupné do Aquaparku Slaný 

skupinové vstupné v Kč 
10 a více osob ve věku 

do 15 let 

10 osob a více ve věku 

nad 15 let 

1 hodina 40,- 60,- 

1,5 hodiny 50,- 75,- 

2 hodiny 65,- 100,- 

Celodenní vstupné 110,- 150,- 

Zdroj: upraveno dle webových stránek VSH Slaný (vshslany.cz, 2020) 

Aquapark Slaný mimo individuálního vyžití v jeho prostorách také nabízí doplňkové 

programy pro návštěvníky. Například program kondičního plavání je určen pro plavce, 

kteří plavou na výkon a během běžné otevírací doby aquaparku pro ně nemusí  

být dostatečné podmínky v plaveckém bazénu. Cvičení pro seniory zase poskytuje 

možnost seniorům pohybovat se i v důchodovém věku, přičemž cvičením ve vodě 

nenamáhají tolik své klouby. Některé programy aquaparku, jako například plavání  

při intimním osvětlení, lze navštívit za cenu běžného vstupného a jsou určeny jako 

zpestření pro návštěvníky při běžném provozu. Všechny doplňkové programy 
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poskytované Aquaparkem Slaný jsou zachyceny včetně časového harmonogramu 

v následující tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3: Doplňkové programy Aquaparku Slaný 

doplňkové programy časový harmonogram (cena) 

aquaaerobic čtvrtek 19:00 – 20:00 

kondiční plavání 
čtvrtek 20:45 – 22:00 (za provozu) 

sobota, neděle 8:00 – 9:00 (65,-) 

cvičení pro seniory pátek 12:30 – 13:30 

plavání při intimním osvětlení středa, pátek 20:00 – 22:00 

vstup pro osoby na mateřské dovolené pátek 12:00 – 13:00 mimo běžný provoz 

plavecký oddíl (vyhrazená dráha) čtvrtek 15:30 – 18:15 

Zdroj: upraveno dle webových stránek VSH Slaný (vshslany.cz, 2020) 

Společnost VSH Slaný se snaží maximálně využít veškeré části dne pro svůj provoz.  

Provoz pro veřejnost je přes všední dny omezen a povětšinou aquapark otevírá  

až v odpoledních hodinách, dopoledne jsou prostory bazénu vyhrazeny pro výuku 

plavání mateřských a základních škol z města a okolí. Otevírací doba Aquaparku Slaný 

je znázorněna v následující tabulce. Během období letních prázdnin, tedy v průběhu 

července a srpna, je otevírací doba upravena následovně: v pondělí od 13:00 do 22:00, 

ostatní dny v týdnu od 9:00 do 22:00. 

Tabulka č. 4: Otevírací doba Aquaparku Slaný mimo červenec a srpen 

otevírací doba Aquaparku Slaný 

pondělí 14:00 – 22:00 

úterý 14:00 – 22:00 

středa 14:00 – 22:00 

čtvrtek 14:00 – 22:00 

pátek 14:00 – 22:00 

sobota 9:00 – 22:00 

neděle 9:00 – 22:00 

Zdroj: upraveno dle webových stránek VSH Slaný (vshslany.cz, 2020) 



41 

 

5.2 Výsledky průzkumu a interpretace dat 

Průzkum k bakalářské práci probíhal od 20. 6. 2020 do 5. 7. 2020 a byl proveden 

formou elektronického dotazování, kdy dotazník umístěný na sociální síť Facebook 

měli vyplňovat návštěvnici Aquaparku Slaný, pokud splňovali kritérium poslední 

návštěvy nanejvíc dvanáct měsíců od momentu vyplnění dotazníku. Celkem dotazník 

obsahoval 47 otázek, z nichž 19 bylo nepovinných. Celkový počet vyplněných 

dotazníků byl 148, dalších 43 dotazníků bylo v průběhu vyplňování ukončeno, data 

z nich tedy nebyly zahrnuty do výsledné interpretace. Návratnost čili poměr mezi 

počtem zobrazení dotazníku a jeho úplným vyplněním činila 65,4 %. 

Otázka č. 1: „Jak často Aquapark Slaný navštěvujete?“ 

První povinná otázka měla přinést informace o tom, jak často respondenti navštěvují 

Aquapark Slaný. Domnívám se, že čím častěji daný respondent zařízení navštěvuje,  

tím větší má možnost zvážit všechny proměnné během poskytované služby  

a postřehnout konkrétní nedostatky. Odpovědi byly rozděleny podle četnosti návštěv  

do časových úseků po týdnu, měsíci a roce. Dále se konkrétní úsek rozdělil podle toho, 

zda respondent navštěvuje zařízení jednou za daný úsek nebo více než jednou. 

Nejčastěji zvolenou odpovědí byla odpověď „více než jednou za rok“, nejspíše 

vzhledem k většímu rozsahu období než u předchozích, s relativní četností 30,41 %.  

Graf č. 1: Četnost návštěvy respondentů 
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Otázka č. 2: „Za jakým účelem Aquapark Slaný navštěvujete?“ 

Povinná otázka, které měla být využita převážně při hodnocení individuálních odpovědí 

v nepovinných otázkách. Zvolená odpověď byla poté brána v úvahu vzhledem k daným 

poznámkám, dalo se tedy lépe určit, co daný respondent od návštěvy očekává. Kromě 

vypsaných čtyřech uzavřených možností odpovědi zde byl prostor pro odpověď vlastní. 

Tu zvolilo celkově 6 respondentů, kteří převážně zmiňovali kombinaci několika výše 

zmíněných možností, jeden respondent uvedl jako důvod návštěvy dohled nad dítětem. 

Graf č. 2: Důvody návštěvy zařízení aquaparku 

 

Otázka č. 3: „Otevírací doba Aquaparku Slaný mi vyhovuje.“ 

Povinná filtrační otázka, která ve svém znění uváděla kladné tvrzení ohledně otevírací 

doby. Respondent měl pomocí Likertovy škály od jedné do pěti vyjádřit souhlas  

či nesouhlas s daným tvrzením. V prostoru pod zněním otázky byla uvedena otevírací 

doba podle internetových stránek společnosti VSH Slaný v období, kdy byl průzkum 

prováděn, aby odpověď mělo co nejvyšší vypovídací hodnotu. Nejčastěji zvolenou 

odpovědí byl absolutní souhlas s daným tvrzením s relativní četností 44,59 %. Pokud 

respondent neuvedl absolutní souhlas s daným tvrzením, tedy hodnotu „1“, byla  

mu zobrazena nepovinná otázka č. 4, pokud zvolil hodnotu absolutního souhlasu,  

byl přesměrován na otázku č. 5. Dle odpovědí lze vyvodit, že návštěvníci jsou 

s otevírací dobou převážně spokojeni. 
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Graf č. 3: Spokojenost s otevírací dobou aquaparku 

 

Otázka č. 4: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka, která se zobrazila respondentovi, pokud neuvedl absolutní souhlas 

s předchozím tvrzením u otázky č. 3. Formou odpovědi byla odpověď vlastní,  

kdy byl respondentovi poskytnut prostor, aby své případné nespokojení s danou oblastí 

otevírací doby zdůvodnil. Na tuto otázku celkem odpovědělo 35 respondentů. Převážně 

byly odpovědi zaměřeny na začátek otevírací doby ve všední dny, která je stanovena  

na 14:00. Většina z 35 odpovídajících respondentů by uvítala otevření zařízení  

pro veřejnosti ve všední dny již dopoledních hodinách nebo ve 12:00, alespoň jednou 

týdně. Celkem 10 respondentů by uvítalo možnost jít si zaplavat ráno před prací, 

konkrétně například v čase od 6:00 do 9:00 alespoň jednou týdně. Možnost plavání  

pro návštěvníky v brzkých ranních hodinách není vzhledem k malému zájmu 

v předchozích letech pro zařízení aquaparku výhodná, navíc by společnost VSH Slaný 

měla problém s personálním zajištěním této doplňkové služby pro návštěvníky 

vzhledem k běžnému začátku otevírací doby v odpoledních hodinách. 

Otázka č. 5: „Všiml jsem si ve Slaném směrovek, které mají dovést návštěvníka 

k Aquaparku Slaný.“ 

Povinná filtrační otázka, jejímž úkolem bylo zjistit, zda je správná cesta k Aquaparku 

Slaný dostatečně vyznačena, respektive zda přítomné ukazatele zajišťují bezproblémový 

dojezd k zařízení. Město Slaný rozmístilo po městě několik skupin ukazatelů  

na frekventovaná místa, které mají za úkol snadnější orientaci pro nemístní návštěvníky 
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k nejvíce vyhledávaným místům, mezi které patří například náměstí Tomáše Garriguea 

Masaryka, různá sportoviště, letní kino a podobně. V případě, že respondent označil  

na Likertově škále opět jinou hodnotu než „1“ pro absolutní souhlas s daným tvrzením, 

byl přesměrován na další nepovinnou otázku č. 6. Absolutní souhlas v relativní četnosti 

uvedlo 30,41 %. Z výsledků lze vyvodit neshodu návštěvníků s názorem, že směrovky 

zajišťují bezproblémové dopravení návštěvníka k zařízení aquaparku, který nezná jeho 

přesnou polohu. 

Graf č. 4: Povšimnutí si směrovek ve městě 

 

Otázka č. 6: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka opět ve formě vlastní odpovědi, kdy měli respondenti prostor  

pro zdůvodnění své odpovědi u předchozí otázky č. 5, pokud neuvedli hodnotu  

„1“ pro absolutní souhlas s daným tvrzením. Celkem 10 respondentů uvedlo, že jsou 

přímo místní obyvatelé města, tudíž vědí, kde se zařízení nachází. Celkově bylo 

zaznamenáno 26 vyjádření, z toho devětkrát bylo zmíněno, že si respondenti směrovek 

nevšimli, nebo vyjádřili určitou pochybnost, zda jsou směrovky schopny dovést prvotní 

návštěvníky bez problémů na správné místo.  

Otázka č. 7: „Jakým prostředkem se do Aquaparku Slaný nejčastěji dopravujete.“ 

Povinná filtrační otázka, která měla respondenty rozdělit pro další dotazování ohledně 

dostupnosti zařízení aquaparku. Mezi základní možnosti byly zařazeny 4 uzavřené 

odpovědi, konkrétně automobil, jízdní kolo, MHD, příchod pěšky, anebo prostor  

pro vlastní odpověď. Nejvíce zmiňovanými možnostmi byl příjezd automobilem 
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s relativní četností 47,97 % a příchod pěšky s relativní četností 50,68 %. Dále  

byl jednou zmíněn způsob dopravy na jízdním kole a jednou vlastní odpověď,  

kde ovšem konkrétní způsob dopravy nebyl uveden. Pokud respondent označil možnost 

dopravy „automobilem“, byl přesměrován na další otázku č. 8, respektive č. 9. Pokud 

zvolil jinou možnost, byl přesměrován přímo na otázku č. 10. 

Graf č. 5: Jakým způsobem se respondenti běžně dostávají do zařízení 

 

Otázka č. 8: „Na parkovišti před zařízením Aquaparku Slaný je vždy dostatek volných 

parkovacích míst.“ 

Povinná filtrační otázka pro respondenty, kteří v předchozí otázce č. 7 zvolil způsob 

dopravy automobilem. Respondent zde hodnotil opět souhlas či nesouhlas s daným 

kladným tvrzením prostřednictvím Likertovy škály, konkrétně zda je vždy před 

zařízením aquaparku dostatek volných parkovacích míst. Nejčastější odpovědí  

byla hodnota „3“ s relativní četností 32,39 %. Cílem otázky bylo zjistit, jestli mají 

návštěvníci Aquaparku Slaný problém s parkováním před zařízením, jelikož se v jeho 

blízkosti nachází hned několik dalších sportovišť a restaurace. Žádné z konkrétních 

zařízení včetně restaurace nemá pro své návštěvníky vyhrazená místa a parkoviště  

je společné pro všechny, bezplatné a bez dozoru.  
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Graf č. 6: Dostatek parkovacích míst před zařízením aquaparku 

 

Otázka č. 9: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka pro respondenty, kteří neuvedli absolutní souhlas s daným tvrzením 

v předchozí otázce č. 9. Celkem odpovědělo 16 respondentů, kteří téměř všichni 

naráželi na nedostatek volných míst v době, kdy se v areálu konají různé sportovní akce, 

například fotbalová utkání, tréninky, závody dětí na atletickém stadionu, nebo různé 

akce v prostorách restaurace. 

Otázka č. 10: „Zaměstnanci Aquaparku Slaný jsou vždy zdvořilí a trpěliví.“ 

Povinná filtrační otázka hodnotící vystupování zaměstnanců Aquaparku Slaný, 

respektive jejich vlastnosti. Respondenti vyjadřují míru souhlasu s daným kladným 

tvrzením prostřednictvím Likertovy škály. Mezi zaměstnance Aquaparku, se kterými 

přijdou návštěvníci do styku, patří hlavně pokladní. Zákazníci hodnotí tedy hlavně 

jejich vystupování. Dalšími zaměstnanci, se kterými mohou návštěvníci přijít do styku, 

jsou plavčíci, kteří hlídají pořádek v prostorách zařízení, zasahují v případě potřeby  

a pomáhají v případě nějakého zranění. V prostorách šaten se také v průběhu  

dne pohybují uklízečky. Kromě pokladních přichází návštěvníci do styku s dalšími 

zaměstnanci pouze výjimečně. V relativní četnosti dohromady 84,46 % zvolili 

respondenti hodnoty „1“ a „2“, z čehož lze vyvodit, že jsou návštěvníci převážně 

spokojeni s výstupem zaměstnanců Aquaparku Slaný, se kterými přišli do styku. 
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Graf č. 7: Zdvořilost a trpělivost zaměstnanců 

 

Otázka č. 11: „Zaměstnanci Aquaparku Slaný mi jsou vždy ochotní pomoci.“ 

Povinná otázka podobná předchozí otázce č. 10, respondenti opět hodnotí zaměstnance 

zařízení aquaparku, tentokrát jejich ochotu pomoci obecně, nebo například při výskytu 

nějakých problémů. Hodnocení probíhá opět prostřednictvím Likertovy škály. Hodnoty 

„1“ a „2“ v relativní četnosti zvolilo 90,54 %. Návštěvníci tudíž většinově hodnotí 

zaměstnance Aquaparku Slaný, se kterými přišli do styku, jako ochotné pomoci. 

Graf č. 8: Ochota zaměstnanců pomoci návštěvníkům 

 

Otázka č. 12: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka, která se vyobrazila respondentům, pokud neuvedli absolutní souhlas 

s daným tvrzením hodnotou „1“ u předchozích otázek č. 11 a č. 12. Celkem možnost 
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prostoru k vyjádření využilo 6 respondentů, 2 z nich zmínili, že se kromě pokladních 

nedostanou do styku s jiným zaměstnancem zařízení a nemohou tak hodnotit 

vystupování dalších zaměstnanců. Zbývající 4 uvedli zápornou zkušenost 

s vystupováním zaměstnanců, se kterým se setkali v průběhu své návštěvy zařízení.  

Otázka č. 13: „Pro vstup a výstup z prostor Aquaparku Slaný je dostačující jeden 

turniket.“ 

Povinná otázka, jejímž cílem bylo zjistit, zda je vstup a výstup z Aquaparku 

prostřednictvím jednoho turniketu dostačující, či nikoliv. Při tvorbě otázek v návaznosti 

na jednotlivé proměnné, se kterými návštěvníci přijdou do styku během své návštěvy 

zařízení, bylo totiž dvakrát zmíněno, že v období hustější návštěvnosti se často tvoří 

v prostorách turniketu fronty, které například mohou způsobit zkrácení zakoupeného 

času k návštěvě Aquaparku Slaný, nebo vypršení zakoupené doby, pokud návštěvník 

nestihne projít turniketem směrem ven včas. Pokud zákazník nestihne projít turniketem 

včas, musí uhradit pokutu za vypršení zakoupené doby v hodnotě 20 Kč. Hodnotou  

„1“ pro absolutní souhlas s daným kladným tvrzením prostřednictvím Likertovy škály 

uvedlo v relativní četnosti 61,49 %. Hodnoty „4“ a „5“ na Likertově škále uvedlo 

dohromady v relativní četnosti 6,08 % respondentů, proto lze tedy z dat vyvodit,  

že návštěvníci shledávají jeden turniket jako dostačující pro vstup i výstup. 

Graf č. 9: Dostatečnost jednoho turniketu pro vstup a výstup 
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Otázka č. 14: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka zobrazena respondentům opět při výběru jiné hodnoty než hodnoty 

„1“ pro absolutní souhlasu s daným tvrzením u otázky č. 13. V odpovědi se formou 

vlastní odpovědi celkově vyjádřilo 12 respondentů, z nichž 8 uvedlo, že se u turniketu 

tvoří občas fronty, zejména v létě, kdy je návštěvnost vyšší. Další 4 respondenti uvedli, 

že by uvítali turnikety pro vstup a výstup ze zařízení dva. Tato možnost byla dále 

diskutována s jednatelem společnosti. 

Otázka č. 15: „Systém uzamykání skříněk pro uložení věcí během návštěvy 

Aquaparku Slaný je bezproblémový.“ 

Povinná filtrační otázka, jejímž cílem je odhalit názor návštěvníků na skříňky k uložení 

věcí během jejich návštěvy, respektive jejich systém uzamykání. Během tvorby otázek  

a identifikace proměnných, se kterými přijdou návštěvníci do styku během návštěvy, 

byl totiž právě systém uzamykání skříněk označen každým dotázaným jako do jisté 

míry problémový. Systém uzamykání skříněk funguje na principu vložení 

dvacetikoruny do strojku na vnitřní straně dvířek, po němž lze skříňku uzamknout  

a odebrat klíček s gumovým náramkem. Připomínky byly hlavně k nutnosti nosit klíček 

na gumovém náramku neustále u sebe, dále na nutnost být vybaven dvacetikorunou  

pro uzamknutí skříňky (na vyžádání lze rozměnit u pokladních, které jsou vybaveny 

dostatečným počtem dvacetikorun na rozměnění v případě potřeby), nebo také  

na samotnou problémovost systému uzamykání, který se občas zasekne a klíčkem nelze 

skříňku odemknout, či že dvacetikoruna strojkem propadává a nezůstane v něm  

pro uzamknutí a návštěvník je nucen předat věci do jiné skříňky s funkčním zámkem. 

Respondenti odpovídali formou Likertovy škály. Nejčastější odpovědí byla hodnota  

„1“ pro absolutní souhlas s relativní četností 32,43 %. Ze získaných dat lze zpozorovat 

určitou problémovost systému uzamykání skříněk vzhledem k vysokému počtu  

i ostatních hodnot než hodnoty „1“. 
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Graf č. 10: Bezproblémovost systému uzamykání skříněk 

 

Otázka č. 16: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka vyobrazená při neuvedení hodnoty „1“ pro absolutní souhlas 

v předchozí otázce č. 15 s prostorem pro vlastní odpověď a zdůvodnění volby  

své předchozí odpovědi. Celkem se vlastní odpovědí vyjádřilo 39 respondentů. Celkově 

dvacet odpovědí respondentů bylo zaměřeno na systém uzamykání, který je podle nich 

zastaralý a zasekává se. Pět respondentů vyjádřilo nespokojenost s nutností nosit 

dvacetikorunu. Tento problém je do jisté míry eliminován vybaveností pokladních 

drobnými a možností rozměnit větší částky. Další odpovědi byly buď kombinací výše 

zmíněných problémů, či poukazovaly na modernější systémy uzamykání skříněk  

pro uložení věcí během návštěvy nebo nutnost nosit gumový náramek s klíčkem u sebe,  

i když u vstupu dostanou jiný náramek pro průchod turniketem. 

Otázka č. 17: „Pro uložení věcí během návštěvy bych uvítal/a systém automaticky 

uzamykatelných skříněk na kód bez nutnosti nosit klíč od skříňky neustále od sebe.“ 

Povinná otázka, kdy respondenti mohli uvést svůj postoj k eventuální modernizaci 

skříněk pro uložení věcí, respektive systému jejich uzamčení, kde by skříňka byla 

uzamčena například osobním kódem návštěvníka. Formou uzavřené odpovědi  

měl respondent vybrat ze tří variant. Nejčastěji zvolenou byl souhlas s modernizací 

skříněk s relativní četností 62,16 %. Proti se vyjádřilo v relativní četnosti pouze 4,05 % 

respondentů, ostatním na modernizaci skříněk nezáleží. 
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Graf č. 11: Možnost systému automaticky uzamykatelných skříněk na kód 

 

Otázka č. 18: „Při pohybu po podlaze v prostorách šaten necítím žádné nebezpečí 

podklouznutí.“ 

Povinná filtrační otázka, jejímž úkolem bylo odhalit, zda se zákazníci cítí bezpečně  

při pohybu po podlaze v prostorách šaten. Tento problém byl opět všemi zúčastněními 

vytyčen při tvorbě otázek v návaznosti na postupnost proměnných při návštěvě 

Aquaparku Slaný. Formou Likertovy škály s relativní četností 30,41 % zvolilo nejvíce 

respondentů   hodnotu „3“. Absolutní souhlas a nesouhlas s daným kladným tvrzením 

v relativní četnosti vyjádřilo shodně 11,49 %. Z výsledků lze usoudit, že většina 

respondentů nemá z pohybu po podlaze v prostorách šaten pocit úplného bezpečí  

a spatřuje zde problém.  

Graf č. 12: Riziko podklouznutí při pohybu po podlaze v šatně  
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Otázka č. 19: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka s prostorem pro vlastní odpověď při volbě jiné než hodnoty  

„1“ pro absolutní souhlas u předchozí otázky č. 18. Celkem zde vyjádřilo svůj názor  

33 respondentů, z nichž 21 upozorňovalo právě na kluzkost dlaždic, 2 zmiňují konkrétní 

příklady, kdy byli účastníky či svědky pádu. Čtyři účastníci zmiňují jako jednu 

z hlavních příčin přítomnosti mokré dlažby v prostoru šaten neukázněné chování 

návštěvníků, kteří chodí ze sprchy nedostatečně usušeni a roznáší tak neúmyslně vodu. 

Jako částečnou eliminaci problému uvádí 3 respondenti, že nosí vlastní gumové 

pantofle, aby předešli riziku pádu. 

Otázka č. 20: „Místo vyhrazené na odložení osobních věcí, které si s sebou beru do 

prostor plavecké haly, je v prostorách sprch dostatečné.“ 

Před vstupem do prostor plavecké haly by se měl návštěvník osprchovat. Většina 

návštěvníků si s sebou bere ručník a například sprchový gel. Pro návštěvníky jsou 

k dispozici 2 řady háčků vedle sebe (po 5 háčcích v každé řadě) na zavěšení ručníků. 

V této povinné filtrační otázce respondent hodnotí, zda místo na odložení jeho osobních 

věcí v prostoru sprch je dostatečné pomocí Likertovy škály. S relativní četností  

25 % byla nejčastěji zvolenou hodnota „2“, většina odpovědí byla relativně rovnoměrně 

rozložena mezi první čtyři hodnoty na škále. Z toho lze vyvodit, že zákazníci nejsou 

plně spokojeni s vyhrazeným místem pro odložení osobních věcí. 

Graf č. 13: Vyhrazené místo na odložení věcí v prostoru sprch 
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Otázka č. 21: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Celkem se v nepovinné otázce v podobě prostoru pro vyjádření při zvolení jiné,  

než hodnoty „1“ pro absolutního souhlas u předchozí otázky č. 20, vyjádřilo  

30 respondentů. Třináct z respondentů by vyžadovalo háčků více, 10 respondentů 

obecně hodnotilo háčky jako nedostatečné řešení pro odložení věcí, například z důvodu 

pádu ručníků z háčků na mokrou zem. 

Otázka č. 22: „Sprchy a sociální zařízení Aquaparku Slaný jsou čisté.“ 

Povinná filtrační otázka vyjadřující spokojenost návštěvníků s čistotou sprch  

a sociálních zařízení. Prostřednictvím Likertovy škály byla nejčastěji zvolenou 

odpovědí hodnota „1“ pro absolutní souhlas s daným kladným tvrzením s relativní 

četností 51,35 %. Dle dat a nízkého počtu hodnot pro absolutního nesouhlas lze vyvodit,  

že návštěvníci jsou s čistotou sprch a sociálních zařízení převážně spokojeni. Důvodem 

zvolení převážně kladných hodnot může být fakt, že sprchy a sociální zařízení prošly 

v roce 2019 rekonstrukcí. 

Graf č. 14: Čistota sprch a sociálních zařízení 

 

Otázka č. 23: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Při zvolení jiné možnosti, než hodnoty „1“ pro absolutní souhlas s daným tvrzením,  

byl respondentům zobrazen nepovinný prostor pro zdůvodnění své odpovědi. Celkem  

se vyjádřilo 17 respondentů, většina z nich se shodla na tom, že čistota těchto zařízení 

v Aquaparku Slaný se odvíjí spíše od chování samotných návštěvníků, 4 uvedli občasný 
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výskyt zápachu. Jedním respondentem byla vyžadována častější kontrola a úklid 

sociálních zařízení uklízečkami. 

Otázka č. 24: „Prostředí Aquaparku Slaný na mě působí příjemným dojmem.“ 

Povinná filtrační otázka hodnotící dojem návštěvníků z vnitřního prostředí zařízení 

prostřednictvím Likertovy škály. Nejčastěji zvolené hodnoty „1“ a „2“, s relativní 

četností dohromady 80,41 %, vyjadřují převážnou spokojenost návštěvníků s vnitřním 

prostředím Aquaparku. 

Graf č. 15: Dojem z prostředí aquaparku 

 

Otázka č. 25: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka zobrazená v případě neuvedení hodnoty „1“ pro absolutní souhlas  

u předchozí otázky č. 24 s prostorem pro uvedení důvodu své odpovědi. Celkem vlastní 

odpověď uvedlo 14 respondentů, z nichž 9 odkazovalo na celkovou dobu provozu  

a nutnost větší rekonstrukce, další respondenti již upozorňovali na konkrétní nedostatky 

podle jejich uvážení, například potřebu rekonstrukce střechy aquaparku. 

Otázka č. 26: „V prostorách plavecké haly je dostatečně vyhrazené místo na odložení 

osobních věcí.“   

Povinná filtrační otázka, kdy respondent pomocí Likertovy škály vyjadřuje, zda místo 

na odložení osobních věcí uvnitř plavecké haly je pro návštěvníky dostatečné. Uvnitř 

plavecké haly má návštěvník možnost odložit si své osobní věci, jako například ručník  

a sprchový gel, na dlážděné lavice podél obou stran plaveckého bazénu nebo na lehátka 
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podél atrakcí. S relativní četností 56,08 % zvolilo nejvíce respondentů na Likertově 

škále hodnotu „1“ a vzhledem k menšímu počtu zvolených hodnot pro negativní postoj 

k danému kladnému tvrzení se dá předpokládat, že návštěvníci jsou převážně spokojeni 

s vyhrazeným prostorem pro odkládání osobních věcí uvnitř plavecké haly. 

Graf č. 16: Vyhrazené místo na odložení věcí v prostorách plavecké haly 

 

Otázka č. 27: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Celkově se k nepovinné otázce vyobrazené při zvolení jiné hodnoty  

než „1“ pro absolutní souhlas v otázce č. 26 vyjádřilo 7 respondentů, z nichž  

3 navrhovali pro odložení osobních věcí zřídit boxy nebo poličky, do kterých by bylo 

možné věci odložit, další respondenti postrádají možnost své věci si uzamknout. Dva 

respondenti uvedli, že prostor pro odložení věcí na dlážděné lavice není vhodný 

z důvodu, že jsou určeny primárně na sezení a jiný návštěvník jim na jejich věcech 

může sedět. 

Otázka č. 28: „Na veškerých plochách a schodech v Aquaparku Slaný mi nehrozí 

žádné nebezpečí.“ 

Povinná filtrační otázka ohledně pocitu bezpečí při pohybu v prostorách Aquaparku 

Slaný, tentokrát zaměřené nejen na prostory šaten, nýbrž na celé zařízení, hlavně tedy 

na prostor plavecké haly. Na Likertově škále byla nejčastější odpovědí hodnota  

„3“ s relativní četností 34,46 %, následovaná hodnotou „2“ s relativní četností 30,41 %. 

Absolutní souhlas s daným kladným tvrzením uvedlo v relativní četnosti pouze 12,84 % 

respondentů, podle čehož lze soudit, že se návštěvníci při pohybu v zařízení necítí úplně 
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bezpečně a je zde prostor pro řešení. Příčinou může být již dlouhou dobu používaná 

dlažba podél plaveckého bazénu shodná s dlažbou v šatnách. Argumentem proti 

výsledkům může být fakt, že při větším počtu lidí není plně v silách plavčíků dostatečně 

rychle odklízet hromadící se vodu mimo bazén a je tak větší nebezpečí podklouznutí. 

Graf č. 17: Nebezpečí na veškerých plochách a schodech 

 

Otázka č. 29: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Vlastní odpověď při volbě jiné hodnoty než „1“ pro absolutní souhlas v otázce č. 28 

v této nepovinné otázce využilo 32 respondentů, z nichž 21 zmínilo velké riziko 

podklouznutí, dále 5 respondentů uvedlo, že bezpečí necítí hlavně při pohybu  

na schodech, konkrétně na schodech vedoucích k tobogánu. Nedostatek pocitu bezpečí 

při pohybu po dlažbě lze do jisté míry odstranit aktivitou plavčíků, kteří mají za úkol 

pravidelně stírat vodu tam, kde se hromadí, aby se snižovalo riziko podklouznutí  

či dokonce úrazu. 

Otázka č. 30: „Celková údržba čistoty v objektu plavecké haly je adekvátní.“  

Celkovou údržby čistoty, tentokrát v prostorách celého zařízení, v povinné filtrační 

otázce pomocí Likertovy škály respondenti hodnotili převážně kladně, kdy hodnotu  

„1“ a „2“ zvolila většina respondentů v relativní četnosti dohromady 79,05 %. Z tohoto 

čísla lze tedy vyvodit, že jsou respondenti s celkovou údržbou čistoty převážně 

spokojeni. 
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Graf č. 18: Celková údržba čistoty v objektu plavecké haly 

 

Otázka č. 31: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Možnost vyjádření zdůvodnění volby jiné hodnoty než „1“ pro absolutní souhlas 

s daným kladným tvrzením v otázce č. 30 v nepovinné otázce využilo celkem  

9 respondentů. Tři z nich upozornili opět na konkrétní problémy znečištění  

na záchodech, další 3 respondenti zmiňují současný stav schodů k tobogánu, které jsou 

podle nich zrezivělé a nejeví se udržovaně. 

Otázka č. 32: „Teplota vzduchu v Aquaparku Slaný je optimální.“ 

Povinná filtrační otázka, kde respondent pomocí Likertovy škály hodnotí optimálnost 

teploty vzduchu v zařízení Aquaparku, konkrétně plavecké haly, ve které teplota 

vzduchu může značně ovlivnit postoj návštěvníka k této problematice. S relativní 

četností hodnot „1“ a „2“ dohromady 77,7 % vyjádřili respondenti převážnou 

spokojenost s teplotou vzduchu, ač hodnoty „3“ a „4“ obdržely také nezanedbatelný 

počet zaškrtnutí v relativní četnosti dohromady 20,27 %. Z těchto dat lze vyvodit 

převážnou spokojenost návštěvníků s teplotou vzduchu v zařízení. 
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Graf č. 19: Teplota vzduchu v prostorách plavecké haly 

 

Otázka č. 33: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka při volbě jiné hodnoty než „1“ pro absolutní souhlas u předchozí 

otázky č. 32. Formu vlastní odpovědi využilo celkem 16 respondentů, z nichž  

9 označilo teplotu vzduchu za nízkou dle jejich pocitů, 6 zmínilo teplotu vzduchu 

v období zimních měsíců, kdy je podle jejich pocitu nízká. Pouze jeden respondent 

uvedl, že podle jeho pocitů by teplota vzduchu mohla být v zařízení nižší, než obvykle 

bývá. 

Otázka č. 34: „Teplota vody ostatních bazénů mimo plaveckého v Aquaparku Slaný 

je optimální.“ 

Zásadnější pro návštěvníka Aquaparku Slaný než teplota vzduchu je patrně teplota 

vody, jejíž hodnocení měli respondenti za úkol pomocí Likertovy škály v této otázce. 

Otázka byla účelně položená tak, aby dotazovaní hodnotili teplotu ostatních bazénů 

mimo toho plaveckého. Jak jsem se totiž při konzultaci dotazníku s jednatelem 

společnosti Mgr. Radkem Hlavatým dozvěděl, teplota vody v plaveckém bazénu musí 

odpovídat určitým normám, převážně pro kondiční a závodní plavání, proto musí být 

udržována v určitém teplotním rozmezí. Odpovědi na tuto otázku mohou být zkresleny 

tím, že si respondent nedostatečně přečetl zadání otázky a vyjadřoval svůj pocit ohledně 

teploty vody v plaveckém bazénu. Teplota vody je jiná v plaveckém bazénu, ve kterém 

mimo jiné končí trasa tobogánu, ve vířivce Whirpool je voda nejteplejší, o něco 

chladnější než ve vířivce, je voda v divokém korytě a dětském bazénu. První dvě 
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hodnoty na škále, tedy „1“ a 2“ získali v relativní četnosti dohromady 77,7 % odpovědí, 

lze z toho vyvodit, že jsou návštěvníci s teplotou vody v bazénech mimo bazén 

plavecký převážně spokojeni. 

Graf č. 20: Teplota vody ostatních bazénu mimo plaveckého 

 

Otázka č. 35: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka pro zdůvodnění neuvedení hodnoty „1“ absolutního souhlasu  

na Likertově škále u přechozí otázky č. 34 vzhledem ke spokojenosti respondentů 

s teplotou vody mimo plavecký bazén. Z celkem 17 odpovědí poukazovalo 8 na příliš 

nízkou teplotu vody, ovšem nelze přesně určit, jestli si dotazovaní správně přečetli 

zadání otázky. Čtyři respondenti svou odpověď přímo směřovali na teplotu plaveckého 

bazénu a 3 uvedli nemožnost posoudit teplotu právě ostatních bazénů. Jediná konkrétní 

odpověď směřovala k teplotě vířivky, která je dle jednoho respondenta příliš vysoká. 

Otázka č. 36: „Navštívili jste Aquapark Slaný i se svými dětmi ve věku do 5 let.“ 

Povinná filtrační otázka, která měla za úkol rozdělit respondenty mezi ty, co bazén 

navštívili s dětmi ve věku do 5 let a ostatní respondenty. Pokud respondent zvolil 

uzavřenou odpověď „ano“, byl přesměrován na otázku č. 37 a na ni navazující. Pokud 

respondent zvolil odpověď „ne“, byl přesměrován přímo na otázku č. 41. V relativní 

četnosti 35,81 % respondentů uvedlo, že Aquapark Slaný navštívili se svými dětmi  

ve věku do 5 let. 
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Graf č. 21: Návštěva zařízení aquaparku s dětmi do 5 let 

 

Otázka č. 37: „Čistota dětského brouzdaliště je dostatečná.“ 

Celkem tedy 53 respondentů hodnotilo v pro ně povinné filtrační otázce čistotu 

dětského bazénu. Dětský bazén o hloubce 0,6 metru je určen převážně pro rodiče 

s malými dětmi. Převážná většina respondentů hodnotila na Likertově škále čistotu 

hodnotou „1“ pro absolutní souhlas s daným kladným tvrzením v relativní četnosti 

75,93%, respondenti jsou tedy s čistotou v dětském bazénu převážně spokojeni. 

Graf č. 22: Čistota dětského bazénu 
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Otázka č. 38: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Nepovinná otázka při uvedení jiné hodnoty na Likertově škále než hodnoty  

„1“ pro absolutní souhlas při odpovědi na otázku č. 37 ve formě vlastní odpovědi. 

Celkově byly zaznamenány pouze 3 odpovědi, z nichž jedna jako proměnnou čistoty 

spatřovala počet dětí a další dvě nebyly konkrétní odpovědi k dané problematice otázky. 

Otázka č. 39: „Prostory vyhrazené pro děti v Aquaparku Slaný jsou bezpečné.“ 

Bezpečnost prostor vyhrazených pro děti hodnotilo celkem 53 respondentů, kteří 

v otázce č. 36 uvedli odpověď „ano“, v povinné filtrační otázce. S relativní četností 

dohromady 75,47 % byly zaškrtnuty hodnoty „1“ a „2“, z čehož lze vyvodit,  

že dotazování respondenti jsou s bezpečím v prostorech vyhrazených pro děti převážně 

spokojeni. 

Graf č. 23: Bezpečnost prostor vyhrazených pro děti 

 

Otázka č. 40: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Celkově prostor v nepovinné otázce ve formě vlastní odpovědi při volbě jiné hodnoty 

než „1“ pro absolutní souhlas v otázce č. 39 využilo 8 respondentů. Pět respondentů 

uvedlo vyšší riziko podklouznutí v prostorech okolo dětského bazénu, které může 

pramenit z nižší opatrnosti při chůzi u dětí do 5 let. Dále dva respondenti shodně uvedli 

problém s ukotvením dětské skluzavky, na které by v krajním případě mohlo dojít 

k úrazu. Ta byla podle slov jednatele společnosti právě kvůli bezpečnosti odstraněna. 
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Otázka č. 41: „Využíváte některý z doplňkových programů Aquaparku Slaný?“ 

Povinná filtrační otázka pro všechny respondenty, které měla rozdělit pro zobrazení 

dalších otázek do skupiny těch, co někdy využili nějaký doplňkový program  

a ty, kteří doplňkový program Aquaparku Slaný nikdy nevyužili. Dílčím úkolem bylo 

zjistit, kolik pravidelných návštěvníků doplňkové programy mají. U nich  

se předpokládá větší šance povšimnutí si konkrétních nedostatků doplňkových 

programů, proto u dotazníků s odpovědí „Ano, pravidelně využívám.“ u této otázky 

byly zkoumány případné poznámky a hodnocení individuálně. Výpis konkrétních 

doplňkových programů byl uveden v prostoru pod otázkou, znázorněny jsou v práci 

v tabulce č. 3. S relativní četností 72,97 % respondenti uvedli, že žádný doplňkový 

program nenavštívili. Pravidelně doplňkový program využívá v relativní četnosti  

6,76 % respondentů. Pokud respondent zaškrtl možnost „Ne, nikdy jsem žádný 

doplňkový program Aquaparku Slaný nevyužil.“ byl automaticky přesměrován  

na otázku č. 46. V případě jiné odpovědi byla respondentům vyobrazena otázka č. 42  

a na ní navazující. 

Graf č. 24: Využití doplňkových programů 

 

Otázka č. 42: „Časový harmonogram nabízených programů mi vyhovuje.“ 

Celkově tedy 40 respondentů hodnotilo nejprve časový harmonogram daných programů 

v povinné filtrační otázce prostřednictvím Likertovy škály. Nejčastěji byla s relativní 

četností 35 % zaškrtnuta hodnota „2“. Hodnotu pro absolutní nesouhlas s daným 

tvrzením ohledně časových harmonogramů doplňkových programů v relativní četnosti 
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zvolilo pouze 5 % dotazovaných. Ze získaných dat lze tedy vyvodit, že návštěvníci 

doplňkových programů jsou s jejich časovým harmonogramem převážně spokojeni. 

Graf č 25: Spokojenost s časovým harmonogramem doplňkových programů 

 

Otázka č. 43: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

V případě volby jiné hodnoty než „1“ pro absolutní souhlas byla respondentům 

vyobrazena tato nepovinná otázka s možností zdůvodnění své předchozí odpovědi  

u otázky č. 42. Tuto možnost využili 4 respondenti, z nichž pouze dva zmiňovali 

konkrétní nespokojenost. Jeden respondent uvedl přání konání aquaaerobicu v jiný  

čas i jiný den, než se v harmonogramu zařízení nachází, například od 18:00. Druhý 

respondent uvedl nedostatek programu intimního osvětlení plavecké haly v období, kdy 

je venku v době začátku programu ještě světlo. Další dvě odpovědi neuváděly konkrétní 

problém dané oblasti problematiky.   

Otázka č. 44: „Obsah doplňujících programů Aquaparku Slaný je na mnou 

očekávané úrovni.“ 

V povinné filtrační otázce pro 40 respondentů filtrovaných v otázce č. 41 bylo za úkol 

zhodnotit konkrétní obsah navštívených doplňkových programů prostřednictvím 

Likertovy škály. S relativní četností 40 % byla nejčastější odpovědí hodnota  

„1“, hodnota „3“ obdržela v relativní četnosti 35% zaškrtnutí. Zvolené hodnoty tedy 

ukazují, že návštěvníci doplňkových programů jsou více spokojení než nespokojení 

s obsahem doplňkových programů. 
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Graf č. 26: Očekáváná úroveň obsahu doplňkových programů 

 

Otázka č. 45: „Zde máte možnost zmínit, z jakého důvodu jste neuvedl/a absolutní 

souhlas s daným tvrzením u předchozí otázky.“ 

Prostor pro zdůvodnění své odpovědi při neuvedení hodnoty „1“ pro absolutní souhlas  

u předchozí otázky č. 44 využili 4 respondenti, z nichž jeden respondent uvedl problém 

s umístěním hrazení jednotlivých drah při kondičním plavání za běžného provozu,  

kdy podle něj občas hrazení drah chybí, anebo je vyhrazena pouze jedna dráha. Další 

respondent spatřuje problém v chování kondičních plavců mimo hodiny vyhrazené  

pro kondiční plavání, což ovšem management Aquaparku Slaný nemůže ovlivnit. 

Otázka č. 46: „Zařaďte se prosím do příslušné věkové skupiny.“ 

Povinná identifikační otázka pro rozlišení respondentů podle věku. Největší zastoupení 

respondentů bylo ve věku od 21 do 30 let v relativní četnosti 39,86 %. Příčinou toho 

zřejmě mohlo bylo umístění dotazníku na internetovou sociální síť Facebook a počtu 

lidí tohoto věku, kteří Facebook užívají a jsou otevření podobným průzkumům. 

Nejméně zastoupená byla věková skupina nad 60 let zřejmě také z důvodu umístění  

na sociální síť Facebook a počtem lidí tohoto věku užívající tuto sociální síť. 
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Graf č. 27: Rozlišení respondentů dle věkových skupin 

 

Otázka č. 47: „Uveďte prosím své pohlaví.“ 

Povinná otázka pro rozlišení dle pohlaví respondentů. V průzkumu byly více 

zastoupeny ženy v relativní četnosti 58,11 %. 

Graf č. 28: Rozlišení respondentů dle pohlaví 
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6  NÁVRHY OPATŘENÍ  

Ze získaných dat lze vyvodit, že dotazování návštěvníci jsou převážně spokojeni 

s poskytovanými službami, ovšem spatřují některé nedostatky, jejichž odstranění  

by mohlo vést k větší míře jejich spokojenosti. Většinu zmiňovaných nedostatků ovšem 

nelze v krátkodobém horizontu odstranit, jelikož je jejich eliminace či náprava finančně 

velmi náročná.  

Výsledky průzkumu spokojenosti návštěvníků byly po vyhodnocení konzultovány 

s jednatelem společnosti VSH Slaný spravující aquapark, Mgr. Radkem Hlavatým.  

O většině nedostatků hodnoceným oblastem respondenty podle jednatele společnost  

ví. Aquapark Slaný patří městu a jelikož není primárně určen k zisku, město musí 

vynaložit značné výdaje už jen na jeho provoz. Vnímané nedostatky jsou poté 

odstraňovány v dlouhodobě plánovaných rekonstrukcích. Například v roce 2019 byly 

rekonstruovány sprchy, záchody v prostoru šaten a také parní sauna. V roce 2021  

proběhne další dlouhodobější rekonstrukce, během které budou vyměněny podhledy 

uvnitř zařízení a měla by být modernizována vzduchotechnika. Rekonstrukce se bude 

týkat i schodů vedoucích k tobogánu. Respondenti v dotazníku uvedli, že se na nich 

necítí bezpečně, proto navrhuji společnosti, aby se na tento problém skutečně zaměřila. 

Výměna schodů vedoucích k tobogánu byla odhadnuta přibližně na 1,5 milionu korun. 

Plánovaná rekonstrukce v roce 2021 se podle jednatele společnosti momentálně nachází 

ve fázi schvalování projektové dokumentace.  

Při získávání informací o způsobu dopravy do zařízení aquaparku rozdělili respondenti 

své odpovědi převážně mezi příjezd automobilem a příchod pěšky. Právě dostupnost 

parkovacích míst byla vyhodnocena jako problémová. Parkoviště je využíváno nejen 

návštěvníky Aquaparku, ale také návštěvníky přilehlých sportovních zařízení. Tento 

problém společnost VSH částečně řeší vznikem nového parkoviště za tribunami 

atletického stadionu primárně určeného právě pro jeho návštěvníky. I přesto bych 

společnosti VSH Slaný doporučil vyhradit místa na parkovišti přímo pro návštěvníky 

zařízení Aquaparku, které by alespoň část návštěvníků sportovních zařízení mohla 

přinutit parkovat jinde. Finanční náročnost tohoto opatření byla po konzultaci 

s jednatelem stanoven na přibližně 50 tisíc korun. 

Otevírací doba Aquaparku byla také hodnocena převážně kladně, vyskytlo se zde ovšem 

relativně velké množství žádostí k dřívějšímu otevření bazénu během všedních dní,  
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to ovšem po konzultaci s jednatelem není společnost schopná personálně zajistit 

vzhledem k začátku otevírací doby v odpoledních hodinách. Zaměstnanci by tak museli 

být placeni i v době mezi koncem ranního provozu a odpoledním otevřením, což by pro 

společnost nebylo výhodné. Tato doplňková služba byla již dříve návštěvníkům 

nabízena, ovšem kvůli nízkému zájmu se ji společnost rozhodla dále neposkytovat. 

Z výsledků dotazování je také patrné, že návštěvníci zařízení aquaparku necítí plné 

bezpečí při pohybu po podlaze v prostorách šaten. Příčinou je z velké části neukázněné 

chování návštěvníků, kteří nedostatečně usušení roznáší vodu z prostoru sprch a také 

kluzké dlaždice položené již od otevření Aquaparku. Společnost VSH Slaný si tento 

fakt uvědomuje, ale výměna dlaždic by byla velmi finančně náročná. Přesto se tato 

inovace nachází v dlouhodobém plánu rekonstrukcí. Na schůzce s jednatelem 

společnosti byly navrženy protiskluzové podložky, které ovšem kvůli hygieně není 

možné aplikovat. Proto se momentálně řeší možnost aplikace protiskluzového postřiku. 

Tato aplikace byla jednatelem vyčíslena na 50 tisíc korun. Navrhuji proto,  

aby momentálně společnost umístila výstražnou ceduli upozorňující návštěvníky  

na kluzkost dlaždicového povrchu a také ceduli s výzvou důkladného osušení 

návštěvníků před opuštěním prostoru sprch s odhadovanými náklady přibližně 5 tisíc 

korun. V dlouhodobém horizontu je nutná výměna dlaždic s co největším důrazem  

na jejich protiskluzové vlastnosti. Tato investice se již nachází v dlouhodobých plánech 

rekonstrukcí a je vyčíslena na 2 miliony korun. Jedná se o výměnu dlaždic v obou 

šatnách. 

V prostoru pro zdůvodnění odpovědí u otázky na systém uzamykání skříněk byla často 

zmiňována zastaralost a problémová funkčnost daného systému. Společnost si tento fakt 

uvědomuje a je již připraven čipový systém synchronizovaný se vstupem do zařízení 

prostřednictvím turniketu. Tento systém bude moci být uveden do provozu pouze  

po rekonstrukci a aplikaci nových skříněk vybavených tímto systémem. Navrhuji 

společnosti zařadit výměnu skříněk do nejbližších plánů dlouhodobých rekonstrukcí, 

jelikož současný stav již dlouhou dobu používaných dřevěných skříněk není vyhovující. 

Náklady na výměnu skříněk a modernizaci systému byly odhadnuty na přibližně  

1,3 milionu korun. 

Pro odložení věcí v prostoru sprch mají návštěvníci možnost využít dvě řady háčků 

vedle sebe. Tato možnost byla v dotazníkovém šetření vyhodnocena respondenty jako 

nedostatečná kvůli malému počtu háčků, možnosti sesunutí ručníků z háčků na mokrou 
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zem či jiné představě o prostoru pro odložení osobních věcí. Pro umístění boxů  

na odkládání věcí zde není dostatečný prostor, proto navrhuji společnosti umístit více 

háčků, nebo instalovat police na odkládání věcí buď namísto háčků nebo do chodby, 

které vede z sprch do plavecké haly. Náklady na pořízení a instalaci polic byly 

odhadnuty na 15 tisíc korun. 

Uvnitř plavecké haly si dále návštěvníci odkládají věci na dlaždicové lavice podél 

plaveckého bazénu. Tato oblast problematiky nezaznamenala příliš nízké hodnocení, 

několik respondentů se zde ovšem vyjádřilo, že by uvítali jinou možnost pro odložení 

věcí, aby jim na ně nesedali jiní návštěvníci. Proto navrhuji odkládání osobních věcí 

například do skříněk s boxy, pro jejichž realizaci místo v prostorách plavecké haly je. 

Toto opatření ovšem musí splňovat všechna hygienická opatření. Prostředky vynaložené 

na pořízení boxů na odkládání osobních věcí byly odhadnuty na 20 tisíc korun. 

Jelikož je v plavecké hale položená stejná dlažba jako v šatnách, také zde respondenti 

necítí plné bezpečí při pohybu. Zde se voda na dlaždicích vyskytuje častěji, tudíž zde 

hrozí větší riziko podklouznutí. Podstatným faktorem ovlivňující přítomnost vody  

na dlaždicích během provozu je práce plavčíků, kteří vodu v pravidelných intervalech 

stahuji do kanálků vedle bazénu. Navrhuji proto umístění varovných cedulí upozorňující 

na možnost podklouznutí, popřípadě ceduli vyzývající návštěvníky, aby neběhali  

po kluzké dlažbě, riziko podklouznutí se při rychlejším pohybu zvyšuje, zejména u dětí. 

Společnost si opět tento problém uvědomuje a výměna dlažby v plavecké hale  

je v dlouhodobém plánu rekonstrukcí. Odhadované náklady výměny dlaždic byly 

stanoveny na 3 miliony korun. Dočasné vyhotovení a umístnění přibližně  

10 výstražných cedulí bylo odhadnuto na 5 tisíc korun. Pořízení a umístění výstražných 

cedulí v plavecké hale by pravděpodobně bylo spojeno s pořízením výstražných cedulí 

také do šaten. Dohromady by tato investice činila přibližně 10 tisíc korun. 

V oblasti péče o děti respondenti mimo problému kluzkých dlaždic zmínili například 

nebezpečí neukotvené skluzavky. Tento herní prvek byl právě kvůli bezpečnosti 

odstraněn. Navrhuji, aby se společnost při rekonstrukci v roce 2021 zaměřila  

i na přidání nového herního prvku pro děti, například skluzavky, která by zde byla 

přidělaná nastálo a řádně ukotvena kvůli bezpečnosti. Pořízení, instalace a řádné 

ukotvení nové skluzavky bylo vyčísleno jednatelem na 25 tisíc korun. Výše částky této 

investice je ovlivněna také přísnými hygienickými normami, které by nová skluzavka 

musela splňovat. 
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V oblasti doplňkových programů nevyjádřili dotazovaní úplnou spokojenost,  

ale konkrétních nedostatků bylo zmíněno velmi málo. Jediný respondent vyjádřil 

nespokojenost při počtu natažených drah při kondičním plavání. Po konzultaci 

s jednatelem tedy navrhuji, aby při kondičním plavání i během provozu byly nataženy 

pro kondiční plavce alespoň dráhy dvě. Toto opatření by nepřinášelo dodatečné výdaje, 

pouze by přibyla práce plavčíkům, kteří dané dráhy natahují a poté odstraňují. 

Mimo dat získaných z dotazníkového šetření jsem si při návštěvě všiml, že informace  

o výši vstupného je na pokladně Aquaparku Slaný pouze v podobě tabulky o velikost 

A4 umístněné na pultu pokladny. Proto bych navrhoval buď vyhotovení větší tabule  

a umístnění na stěnu (náklady na vyhotovení a instalaci přibližně 3 tisíce korun), kde  

by byla viditelná i pro návštěvníky nestojící přímo u přepážky. Další možností se jeví 

využití televize na stěně za zády pokladních, kde se promítají plánované akce konající 

se ve městě a záběry z akcí, které se již udály. Toto multimédium lze využít například  

i pro zobrazení aktuálního počtu návštěvníků uvnitř plavecké haly, kdy by příchozí 

návštěvník získal představu o tom, jak je v danou chvíli aquapark vytížen.  

Zmíněné nedostatky získané prostřednictvím dotazníkového šetření nemusí zahrnovat 

všechny problémy, které návštěvníci Aquaparku Slaný vnímají. Věřím, že výše zmíněné 

návrhy opatření by po jejich realizaci mohly znamenat větší spokojenost návštěvníků. 

Všechna opatření není možné realizovat v krátkodobém časovém horizontu, proto  

by společnost měla výše zmíněné věci plánovat dlouho dopředu. Z rozhovoru 

s jednatelem společnosti VSH Slaný bylo zřejmé, že společnost si většinu nedostatků 

uvědomuje a hlavně je otevřená jejich řešení.  
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7  DISKUZE 

S rostoucími nároky na zvyšování kvality služeb je spokojenost zákazníků stále 

aktuálnějším tématem. Kvalitu poskytovaných služeb lze zjišťovat podle objektivních 

kritérií posouzených například externím odborníkem, či podle kritérií subjektivních,  

kdy službu hodnotí přímo zákazníci. V oblasti sportovních služeb je převážně 

využíváno hodnocení přímo zákazníky, proto vzniklo v tomto odvětví již několik 

standardizovaných metod. Každý zákazník má od poskytované služby jiná očekávání, a 

ne vždy musí docházet k jejich naplnění. Společnost by měla brát v úvahu postoje svých 

zákazníků a reagovat na jejich negativní zkušenosti, aby předešla opakování problémů 

v budoucnu. 

V průzkumu spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami Aquaparku Slaný byla 

využita modifikace metody SQAS používané pro hodnocení kvality služeb autorů 

Lama, Zhanga a Jensena (2005). Metoda těchto autorů oproti jiným, například metodě 

SERVQUAL autorů Parasuramana, Zeithamelové a Berryho (1988), postrádá zkoumání 

nejprve zákazníkova očekávání. 

Většinovou formou odpovědí byla Likertova škála, kdy respondent uvádí míru souhlasu 

či nesouhlasu s daným tvrzením. Pro potřeby průzkum byla využita škála s pěti stupni 

s tím, že slovní vyjádření číselné odpovědi bylo přiřazeno pouze u krajních hodnot.  

Na škále byla hodnota „1“ výrazem pro absolutní souhlas s daným kladným tvrzením, 

hodnota „5“ výrazem absolutního nesouhlasu. Kvůli chybějícímu slovnímu vyjádření 

všech odpovědí mohlo dojít k nedostatkům ve výsledných datech. Respondenti si mohli 

pod jinými než krajními hodnotami představovat různá slovní vyjádření dané číselné 

hodnoty a podle toho zvolit danou odpověď.  

Dotazník byl celkově vyplněn 148 respondenty. Podle informací od jednatele 

společnosti VSH Slaný navštíví ročně Aquapark Slaný v průměru 120 000 návštěvníků. 

Z této informace lze tedy vyvodit, že vzorek průzkumu není reprezentativní. Výsledná 

data tedy nemusí vyjadřovat postoje ke kvalitě služeb daného zařízení celým základním 

souborem. 

Dalším možným nedostatkem výsledných dat z průzkumu může být nízká konkurence 

Aquaparku Slaný v okolí. Nejbližší aquapark tomu ve Slaném se nachází ve vzdálenosti 

přibližně 15 kilometrů v Kladně. Tento faktor může působit na návštěvníky negativně a 
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mohou tak snižovat své nároky v dané oblasti problematiky v důsledku upřednostněním 

dostupnosti tohoto zařízení. 

Pozitivním přínosem bylo přidání prostoru pro zdůvodnění své odpovědi u otázek 

pomocí Likertovy škály. Pokud respondent zvolil jinou odpověď než hodnotu „1“ pro 

absolutní souhlas s daným tvrzením, byl mu vyobrazen prostor pro zdůvodnění  

své odpovědi v další nepovinné otázce. Tato možnost zdůvodnění svých odpovědí byla 

navržena na konzultaci s akademickým odborníkem ohledně expertní validizace 

dotazníku. V problematických oblastech hodnocení docházelo ke zmínění stejného 

problému či důvodu nespokojenosti více respondenty. Na kumulaci zmíněných 

nedostatků více respondenty bylo přihlíženo i při tvorbě návrhů opatření. Například  

se respondenti často shodovali na pocitu hrozby nebezpečí při pohybu po podlaze 

v šatnách i v prostoru plavecké haly či nedostatečné možnosti odložení osobních věcí 

při využívání sprch. 
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8  ZÁVĚR 

Bakalářská práce zkoumá spokojenost zákazníků s poskytovanou službou Aquaparku 

Slaný, který je pod správou VSH Slaný. Cílem této práce je získat informace  

o spokojenosti návštěvníků s poskytovanými službami a navrhnout opatření, která  

by mohla jejich spokojenost zvýšit. 

Průzkum spokojenosti návštěvníků Aquaparku Slaný byl realizován formou 

elektronického dotazování, které mělo zajistit co největší kvantitu dat a poznatků. 

Z tohoto šetření bylo možné také získat konkrétní nedostatky, které Aquaparku Slaný 

podle svých návštěvníků má.  

Hodnocení spokojenosti s danými oblastmi prováděli respondenti pomocí Likertovy 

škály, kdy bylo vytvořeno dané kladné tvrzení týkající se konkrétní oblasti 

problematiky. Respondenti s ním měli vyjádřit míru souhlasu či nesouhlas. Pokud jejich 

zvolená varianta odpovědi byla jiná než „1“ pro absolutní souhlas s daným tvrzením, 

byl jim vyobrazen prostor pro zdůvodnění své odpovědi, kde mohli vyjádřit, v čem 

jejich konkrétní nespokojenost s danou oblastí spočívá.  

Ze získaných dat lze vyvodit, že dotazovaní návštěvníci jsou převážně spokojeni 

s poskytovanými službami, ale spatřují i nedostatky, jejichž odstranění by mohlo vést 

k větší míře jejich spokojenosti.  

Vysoké hodnocení v dotazníku obdrželi zaměstnanci aquaparku, jejichž zdvořilost, 

trpělivost a ochota pomoci byly kladně hodnoceny. Dále byla velmi kladně hodnocena 

celková čistota ve všech prostorech, včetně sprch a sociálních zařízení, řešení místa  

na odkládání věcí uvnitř plavecké haly a celkový dojem prostředí. 

Méně kladně hodnocených oblastí bylo hned několik. Nedostatek parkovacích míst 

v důsledku jednoho parkoviště pro více zařízení VSH, problém kluzkosti původních 

dlaždic položených v prostoru šaten a plavecké haly, nedostatečná možnost odložení 

osobních věcí při použití sprch a zastaralý systém uzamykání skříněk. Na tyto 

nedostatky je nutno reagovat. 

Jelikož je majitelem zařízení aquaparku město Slaný, odstranění nedostatků a inovace 

nelze provádět kvůli finanční náročnosti najednou. Rekonstrukce jsou hrazeny 

z rozpočtu města, a proto jsou rozloženy do dlouhodobějších časových úseků. Nejbližší 

plánovaná rekonstrukce má být provedena v roce 2021 a společnost VSH Slaný tímto 
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průzkumem získala podněty, na jejichž řešení se může zaměřit v následných plánech 

rekonstrukcí. Po realizaci jednotlivých rekonstrukcí by bylo vhodné uskutečnit další 

dotazníkové šetření, které by zjistilo, zda aplikované změny měly pozitivní vliv  

na spokojenost návštěvníků. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Radek Šťovíček a jsem studentem třetího ročníku UK FTVS, oboru 

Management TVS. Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako 

průzkum k mé bakalářské práci na téma "Spokojenost zákazníků s poskytovanými 

službami VSH Slaný". 

Jedinou PODMÍNKOU dotazovaných respondentů je návštěva Aquaparku Slaný v 

posledních 12 měsících. Pokud jste bazén v posledních 12 měsících nenavštívili, 

dotazník nevyplňujte, prosím. 

Před samotným zahájením vyplňování dbejte prosím na následující věci. 

• Dotazník je plně anonymní. 

• Dotazník se skládá z povinných a nepovinných otázek. Povinné vyplňte všechny, 

prosím. 

• V dotazníku je využito filtračních otázek, v prvotním zobrazení tedy nejsou 

vyobrazeny všechny. Následující otázky se Vám postupně zobrazí po zvolení 

konkrétních odpovědí. 

• Odpovědi na otázky jsou převážně ve formě Likertovy škály, kdy dotazovaný 

vyjadřuje míru souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením na stupnici od 1 do 5.  

(1 - absolutně SOUHLASÍM, 5 - absolutně NESOUHLASÍM) 

Na závěr bych Vám rád velmi poděkoval za Váš čas, účast na dotazování a pomoc k 

dosažení cíle mé bakalářské práce, kterým je zvýšení spokojenosti zákazníků 

Aquaparku Slaný. 

Hezký zbytek dne a ať se Vám daří! 
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Příloha č. 2: Fotografie zařízení  

Parkoviště před zařízením: 

 

Vstup do Aquaparku Slaný: 
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Pokladna: 

 

 

Turniket pro vstup a výstup: 
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Šatny: 

 

Sprchy: 
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Záchody v prostorách šaten: 

 

Lavice podél bazénu: 
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Plavecký bazén: 

 

Dětský bazén: 
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Schodiště vedoucí k tobogánu: 

 


