
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preference zákazníků jednotlivých fitness center v Poděbradech 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

    Vedoucí bakalářské práce:              Vypracoval: 

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.            Dominik Tománek 

 

Praha, červen 2021 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze dne  

 

 

…………………………      ………………………  

podpis 



 
 

Evidenční list  

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým podpisem 

stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými 

prameny.  

 

Jméno a příjmení:             Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:         Podpis:  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Rád bych touto formou poděkoval vedoucímu práce panu PhDr. Josefu Voráčkovi, Ph.D. za 

jeho ochotu, vstřícný přístup, za poskytnutí cenných rad při konzultacích a profesionální 

vedení při zpracování této bakalářské práce. 

Dále bych chtěl poděkovat všem respondentům, kteří si vyhradili svůj čas na vyplnění 

dotazníkového šetření, a podíleli se tak tím na mém výzkumu. 



 
 

Abstrakt 

Název: Preference zákazníků jednotlivých fitness center v Poděbradech 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit preference jednotlivých návštěvníků tří konkrétně 

vybraných fitness center v Poděbradech. Vedlejším cílem je poté na základě získaných dat 

poskytnout zpětnou vazbu jednotlivým majitelům vybraných fitness center společně 

s doporučením dalšího možného rozvoje v rámci jejich fitness centra. 

Metody: Tato práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem a pro 

zjišťování preferencí zákazníků je použit marketingový výzkum založený na kvantitativním 

způsobu dotazování, konkrétně se jedná o dotazování elektronické, které představuje hlavní 

použitou metodu v této práci.  

Výsledky: Výsledkem práce je poskytnutí doporučení dalšího rozvoje majitelům jednotlivých 

fitness center v Poděbradech na základě zjištěných preferencí návštěvníků těchto fitness 

center vyplývajících z dotazníkového šetření.  

Klíčová slova: marketing, fitness, servicescape, motivace, sportovní služby 

  



 
 

Abstract 

Title: The customer preference of particular fitness centres in Poděbrady 

Objectives: The main aim of these theses was to find the preferences of particular customers 

of three specifically chosen fitness centres in Poděbrady. The side aim is afterwards, based on 

collected data, to provide the feedback to  individual owners of the chosen fitness centres 

together with recommendation of a further possible development within their fitness centre  

scope. 

Methods: These theses proceeds from theoretic knowledge associated with the stated topic. 

Marketing survey based on quantitative way of questioning is used. Particularly, i tis 

electronic questioning, which presents the main method used in this theses. 

Results: The result of the thesis is providing some recommendation of further development to 

owners of particular fitness centres in Poděbrady, based on the discovered preferences of 

these centres visitors which arise from the questionnaire survey. 

Key words: marketing, fitness, servisescape, motivation, sport services 

 



7 
 

Obsah 
1 Úvod .................................................................................................................................... 8 

2 Cíle a úkoly ....................................................................................................................... 10 

2.1 Hlavní cíl ................................................................................................................... 10 

2.2 Vedlejší cíl ................................................................................................................. 10 

2.3 Úkoly práce ................................................................................................................ 10 

3 Teoretická východiska ...................................................................................................... 11 

3.1 Fitness ........................................................................................................................ 11 

3.2 Model servicescape .................................................................................................... 15 

3.2.1 Dimenze servicescapu a chování (Rosenbaum-Massiah servicescape model) .. 19 

3.2.2 Emocionální odezva a záměr chování ................................................................ 25 

3.3 Preference a motivace návštěvníků fitness center ..................................................... 25 

4 Metodologie ...................................................................................................................... 31 

4.1 Definování výzkumného souboru a problému ........................................................... 31 

4.2 Stanovení metodiky výzkumu ................................................................................... 31 

4.3 Určení velikosti vzorku a metoda výběru respondentů ............................................. 31 

4.4 Sběr dat ...................................................................................................................... 31 

4.5 Struktura dotazníku, jeho tvorba včetně operacionalizace ........................................ 32 

4.6 Analýza dat ................................................................................................................ 34 

5 Zpracování a interpretace dat ............................................................................................ 35 

5.1 Představení tří konkrétně vybraných fitness center v Poděbradech .......................... 35 

5.1.1 Fitclub Ego ......................................................................................................... 35 

5.1.2 Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu ....................................................... 36 

5.1.3 Fitness studio Luboše Černého .......................................................................... 37 

5.2 Vyhodnocení dotazníku marketingového výzkumu .................................................. 38 

6 Doporučení ........................................................................................................................ 62 

7 Diskuze ............................................................................................................................. 66 

8 Závěr ................................................................................................................................. 71 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 72 

Seznam obrázků ....................................................................................................................... 82 

Seznam grafů ............................................................................................................................ 83 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 85 

 



8 
 

1 Úvod 

Současná doba, rozvoj moderních technologií a vývoj společnosti celkově výrazně pozměnil 

životní styl dnešní populace. Přestože se stále více lidí snaží pečovat o sebe sama, vyhledává 

si informace o zdravém životním stylu, stravování a životosprávě, tak to hlavní, čímž je 

pohyb, zůstává opomíjeno. Právě pohyb je jeden z nejpřirozenějších projevů života a velkou 

měrou přispívá nejen k udržení a zlepšení zdraví, ale také fyzické i psychické kondice, avšak 

v průběhu posledních let dochází k zásadní změně pohybové aktivity člověka, jelikož 

průměrný člověk v dnešní době žije převážně sedavým způsobem života, k přesunu využívá 

namísto chůze některý z dopravních prostředků a spousta lidí si vybírá i v rámci zaměstnání 

spíše profese založené na každodenním strnulém sezení za počítačem. Takovýto způsob 

života má negativní vliv nejen na zdraví člověka a na jeho fyzickou stránku, jež se projevuje 

narůstajícím počtem případů lidí s onemocněním kardiovaskulárního systému, lidí léčících se 

s vysokým krevním tlakem nebo trpících obezitou, tak na psychickou stránku člověka. To vše 

může být způsobeno nedostatkem pohybu či celkově špatně nastaveným způsobem života. 

V návaznosti na výše uvedené závažnosti se lidé začínají na základě doporučení svých lékařů 

či odborníků z řad psychologie o své zdraví více zajímat a starat.  

V dnešní době existuje stále více a více možností, jak o své zdraví pečovat a jak ho zlepšit, a 

to nejen z hlediska vnitřního fungování, ale i zevnějšku. Mnohdy spolu tyto části dost úzce 

souvisejí, jelikož pokud se člověk pravidelným pohybem a sportem snaží zlepšit svůj 

zevnějšek, současně tím přispívá i k zlepšení své fyzické kondice a fungování celého těla. 

Takovéto skupiny lidí proto vyhledávají různá zařízení, která jim pomohou zlepšit jejich 

fyzickou kondici, udrží vitalitu a hlavně uspokojí jejich potřeby. Jelikož je oblast sportu, 

konkrétně i fitness průmyslu, v posledních několika letech ve velkém rozkvětu, vzniká i v 

tomto odvětví velké množství nových fitness center, a díky tomu se fitness prostředí stalo 

velmi konkurenční oblastí a potřeba využití znalostí marketingu a právě uspokojení potřeb 

jednotlivých zákazníků je více než nezbytná. Vlivem stále většího významu a rozvoje v 

oblasti služeb se do popředí v rámci zlepšení fyzické kondice dostávají fitness či wellness 

centra, která jsou v posledních několika letech ve velkém rozkvětu. V této oblasti existuje 

nespočet firem, které svým zákazníkům nabízejí širokou škálu produktů. Každá z nich se 

snaží si zákazníky získat na svoji stranu a vynakládá k tomu nejrůznějších prostředků. Fitness 

centra a fitness kluby si navzájem konkurují v mnoha směrech, cenou a vybavením počínaje a 

designem webových stránek konče. Zákazníci proto mají možnost si z této široké nabídky 
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firem vybrat tu, která se jim dle jejich uvážení jeví jako nejlepší a splňuje všechny jejich 

požadavky a preference. 

Tato práce se zabývá problematikou preferencí návštěvníků třech konkrétně zvolených fitness 

center v Poděbradech, v nichž bude výzkum prováděn, a to konkrétně formou kvantitativního 

výzkumu metodou písemného dotazování. V rámci interpretace dat budou následně majitelům 

daných fitness center poskytnuty výsledky a možná doporučení dalšího rozvoje, nebo návrhy 

na zlepšení dosavadní činnosti. 
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2 Cíle a úkoly 

2.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem této práce je zjistit preference jednotlivých návštěvníků tří konkrétně 

vybraných fitness center v Poděbradech, a to na základě kvantitativního výzkumu, jež bude 

prováděn konkrétně metodou elektronického dotazování.  

2.2 Vedlejší cíl 

Na základě získaných dat bude následně poskytnuta zpětná vazba jednotlivým majitelům 

vybraných fitness center společně s doporučením dalšího možného rozvoje v rámci jejich 

fitness centra. 

2.3 Úkoly práce 

K dosažení cíle práce je nutné splnit několik následujících úkolů týkajících se této 

problematiky: 

 Výběr třech konkrétních fitness center v Poděbradech – Fitclub Ego, Fitness studio 

Luboše Černého, Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu  

 Na základě obsahové rešerše literatury byly zvoleny stěžejní dimenze pro tento 

marketingový výzkum s cílem zjistit, jak je pro návštěvníky důležité: 

o umístění fitness centra z hlediska časové dostupnosti 

o jak zákazníka ovlivňuje jeho vnitřní prostředí 

o jaké jsou jeho důvody pro návštěvu fitness centra 

o z jakého důvodu si vybral právě dané fitness centrum 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Fitness 

V dnešní době je pojem fitness stále více rozebírané a řešené téma. Existuje několik různých 

pohledů, co to vlastně fitness je, co zahrnuje, nebo co si pod tímto pojmem lze představit. Pro 

někoho fitness představuje jakoukoliv fyzickou aktivitu, kterou vykonává pro zlepšení svého 

fyzického, nebo psychického stavu, někdo má tento pojem přímo spojený se cvičením ve 

fitness centrech s obdobným cílem, respektive může mít za cíl zlepšit svoje fitness, neboli 

fyzickou kondici. 

Fyzická aktivita, cvičení a fyzická kondice jsou pojmy, které se však popisují a vysvětlují 

odlišně, avšak často jsou navzájem zaměňovány a zaměnitelně také používány.  

Fyzická aktivita je definována jako jakýkoli tělesný pohyb, který je prováděn kosterními 

svaly, jehož výsledkem je výdej energie. Fyzická aktivita v každodenním běžném životě může 

být členěna například na aktivitu v zaměstnání, sportování, v domácnosti či při jiných 

činnostech (Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 

Cvičení je podmnožinou fyzické aktivity, která je plánována, strukturována a opakuje se a má 

cílový nebo přechodný záměr, kterým je zlepšení nebo udržení fyzické kondice (Caspersen, 

Powell, Christenson, 1985).  

Fyzická kondice, respektive fitness, je pak souhrn vlastností, které souvisejí buď se zdravím, 

nebo dovednostmi a je definována jako: „Souhrn vlastností, který lidé mají nebo získají a 

který se váže ke schopnosti vykonávat fyzickou aktivitu (Caspersen, Powell, Christenson, 

1985, s. 129).“ 

Uvedené definice mají některé společné znaky. Jak fyzická aktivita, tak i kondice se 

v populaci pohybují od nízké po vysokou. Podstatným znakem definice cvičení je, že jeho 

záměrem je zlepšit nebo udržet složky fyzické kondice na rozdíl od dosažení nebo udržení 

nějaké stanovené hladiny (Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 

Spojení „být ve fyzické kondici“, v dnešní době používáno zkratkovitě „být fit“, je 

definováno jako schopnost vykonávat každodenní úkoly s vitalitou a čilostí, bez nepřiměřené 

únavy, s dostatkem energie na to, aby si jedinec užil svůj volný čas a dokázal se vypořádat 

s nepředvídatelnými okolnostmi (Prezident’s Council on Physical Fitness and Sports: Physical 

Fitness Research Digest in Caspersen, Powell, Christenson, 1985). Tato definice může vyznít 

jako koncepčně správná, věci jako vitalita, bdělost, únava a radost nejsou snadno měřitelné.  
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Na druhou stranu však lze měřit složky fyzické kondice, které jsou často členěny do dvou 

skupin, z nichž první, která je považována za tu důležitější, je složkou úzce související se 

zdravím, a složka druhá se vztahuje ke schopnostem, jež se týkají spíše atletické dovednosti 

(Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 

Dle těchto autorů se složka, vztahující se ke zdraví, skládá z následujících pěti součástí: 

 kardiorespirační vytrvalost 

 svalová vytrvalost 

 svalová síla 

 složení těla 

 kloubní pohyblivost (flexibilita) 

Obrázek 1 - 5 součástí fitness 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Caspersen, Powell, Christenson (1985) 

Obdobné členění ve své knize uvádí Blahušová (1995), která výše zmíněné součásti fitness 

popisuje následovně: 

 Svalová síla – schopnost svalu vydat maximální sílu proti odporu, kterou 

charakterizuje vysoká intenzita a krátká doba trvání výkonu. 

 Svalová vytrvalost – schopnost svalu vydávat opakovaně sílu proti odporu, nebo 

vydržet ve svalové kontrakci a charakterizuje ji dlouhodobá aktivita, avšak nižší 

intenzity. 

 Kloubní pohyblivost – umožňuje provádět daný pohyb bez problémů a napomáhá 

předejít poškození kloubů, vazů a svalů. 

 Složení těla – ukazuje množství podkožního tuku a množství tělesné hmoty, kterou je 

tvořena svaly, kostmi, tělesnými orgány a tekutinami. 
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 Kardiorespirační vytrvalost – schopnost přenášet důležité živiny, a to hlavně kyslík, 

pracujícím svalům a odstraňovat přebytečné produkty, které vznikly v průběhu 

dlouhého fyzického vypětí. Dle Blahušové se jedná o vůbec nejdůležitější součást 

fitness. 

Jak již bylo výše zmíněno, samotný pojem fitness je velice obtížné a složité definovat, jelikož 

si pod ním každý představí trochu něco jiného.  

Tradiční definice fyzické kondice, respektive fitness, se vyvíjely a zahrnují širokou škálu 

funkčních kapacit, avšak tyto definice se nevztahují přímo ke zdravotním účinkům fyzické 

aktivity. Současný rozsah znalostí o sportovních vědách a společenském náhledu na fyzickou 

kondici ukazuje, že její definice by se měla zaměřit na aspekty fyzické kondice, které 

souvisejí právě se zdravím. Pate (1988) ve své studii uvádí, že profese v oblasti tělesné 

výchovy by se primárně měly týkat propagace fyzické kondice související se zdravím, kterou 

tentýž autor definuje následujícími způsoby jako:  

a) schopnost provádět denní činnosti vitálně, 

b) předčasného vzniku hypokinetických onemocnění, tj. těch, které souvisejí s fyzickou 

aktivitou (Russell R. Pate, 1988). 

Pro laika v oblasti fitness je samotný pojem fyzické kondice známý a není pro něj nikterak 

kontroverzní. Koncepce, kterou představuje, je přímočará a je pravděpodobně adekvátně a 

přesně vyjádřena slovníkovou definicí slova fitness, která vypadá následovně: „Je to stav 

nebo vlastnost, kdy se člověk nachází v dobrém fyzickém stavu, respektive kondici, nebo 

vynikající formě, ve zdraví (Webster’s in Russell R. Pate, 1988, s. 174). Naopak mezi 

profesionálními lektory fitness pojem fyzická kondice, i přesto, že je známý, může být 

nejasný, neurčitý a nespecifický, a tudíž téměř ztrácí význam. Zmíněná neurčitost může 

vyvolat nejistotu a kontroverznost. Pate (1988) ve své studii vychází ze dvou pevných 

přesvědčení, na nichž je sama teorie založena. Jedno z nich říká, že náš odborný pohled na 

fyzickou kondici, respektive fitness nese silnou vazbu na koncepci upevnění zdraví. Druhé 

přesvědčení vychází z toho, že i přes toto odvěké spojení zdraví a fitness se nepodařilo 

tradičním definicím poskytnout jasný a filozoficky pevný základ potřebný v profesi, která se 

pravděpodobně samotné fyzické zdatnosti věnuje.  

Tradičních definic fyzické kondice je celá řada. Patří mezi ně například již výše zmíněná 

definice Caspersena (1985), který fyzickou kondici definuje jako: „Souhrn vlastností, který 
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lidé mají nebo získají a který se váže ke schopnosti vykonávat fyzickou aktivitu (Caspersen, 

Powell, Christenson, 1985, s. 129).“  

Darling (1948) fyzickou kondici vidí jako: „Funkční kapacitu jedince pro nějaký úkol 

(Darling in Pate, 1988, s. 175).“  

Pro Karpoviche (1965) fitness představuje: „Stupeň schopnosti vykonat specifický fyzický úkol 

za specifických okolních podmínek (Karpovich in Pate, 1988, s. 175).“  

Fleishman (1964) uvádí, že fyzická kondice je „funkční kapacita jednotlivců vykonávat určité 

druhy úkolů, vyžadujících fyzickou aktivitu (Fleishman in Pate, 1988, s. 175).“  

Všechny tyto tradiční definice společně sdílejí jednu důležitou vlastnost, a to, že všechny 

definují fyzickou kondici ve smyslu pohybových kapacit.  

Fráze jako „funkční kapacita“, „fyzický úkol“ a „vykonávat fyzickou aktivitu“ naznačují, že 

záměry autorů byly popsat koncept, který souvisí primárně s kapacitou pro hrubou 

motorickou aktivitu (Pate, 1988). 

Z českých autorů definuje pojem fitness ve své knize Stackeová (2008), která ho vidí 

následovně: „Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami 

a cvičení na trenažérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních 

trenažérech, dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o celkový 

životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při 

současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly (Kolouch in Stackeová, 2008, s. 14).“  

Blahušová (1995) tentýž pojem popisuje jako: „Schopnost těla efektivně fungovat s optimální 

účinností a hospodárností (Blahušová, 1995, s. 23).“  

Je tedy zřejmé, že pod samotným pojmem fitness si každý představí něco jiného, a proto nemá 

úplně jednoznačnou definici. Obecně lze však říci, že se jedná o schopnost či dovednost 

jedince vykonat určitý úkol s cílem dosažení fyzické kondice a duševního uspokojení. 

V dnešní době však bývá pojem fitness často doplňován o pojem wellness, který samotný 

fitness přerůstá, jelikož nejde pouze o tělesnou zdatnost, ale i o psychickou stránku člověka a 

celý jeho životní styl, v němž sice zdatnost hraje podstatnou roli, ale jen jako základ zdravého 

způsobu života a z něho plynoucí pohody. Jedná se tedy o stálé a uvážené úsilí k udržení 

zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody (Blahušová, 2005). 
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3.2 Model servicescape 

Ong & Yap (2017) ve své studii naznačují tendence Malajců si rychle uvědomovat, že 

v prostředí a celkově v dnešním světě, ve kterém nastávají stresové situace čím dál častěji než 

v minulosti, je třeba, aby si lidé uchovali své zdraví a taktéž o něj pečovali. Důvodem je 

skutečnost, že dlouhodobá zátěž může nejen poškodit lidské zdraví, ale následně může 

poškodit i produktivitu práce (Ong, 2015). Stále více Malajců proto zařazuje do svého 

každodenního života pravidelné cvičení, přičemž většina z nich se dokonce stává členy 

různých tělocvičen. Jelikož vyznavači fitness stále hledají nové zážitky a vzrušení, tak oceňují 

význam vnějších spouštěcích mechanismů (Daire, Coughlan, & Mullen, 2013). 

Ve snaze zákazníky do fitness center přilákat a zajistit, aby se do nich opětovně vraceli, 

poskytovatelé takovýchto služeb nemůžou jen vnímat, jak zákazníci prostředí služeb hodnotí, 

avšak musí také hledat způsoby, jak se od svých konkurentů ve fitness průmyslu odlišit, a to 

například tím, že uspokojí potřeby a požadavky svých zákazníků (Tae Kim, Bae, Kim & Lee, 

2016). 

Kouzlo moderního trendu fitness center je založeno na úspěšném marketingu v oblasti tzv. 

„servicescape“ tělocvičen, které uspokojují zákaznické potřeby související s fyzickým 

prostředím (Ong, 2015). Samotný pojem servicescape je Mary Jo Bitner (1992) v časopise 

Journal of Marketing popisován jako model, jehož cílem je zdůraznit důležitost vlivu 

prostředí na kvalitu služeb a na spokojenost a chování zákazníků. Lze tedy říci, že se jedná o 

prostředí, ve kterém je služba poskytována a ve kterém se prodávající a zákazník navzájem 

setkávají, v kombinaci s hmotným zařízením, které usnadňuje výkon nebo komunikaci služby 

(Mary Jo Bitner, 1992). Tatáž autorka servicescape rozděluje do tří dimenzí, z nichž první 

jsou okolní podmínky, mezi něž patří například teplota, kvalita vzduchu, hluk, vůně a hudba, 

druhou dimenzí je funkčnost prostředí, jež zahrnuje uspořádání, vybavení a nábytek, 

respektive se jedná o způsob, jakým je dané vybavení a nábytek uvnitř zařízení umístěn a 

jakým způsobem to zlepšuje spotřební zážitek daných zákazníků. Poslední dimenzí jsou 

ostatní položky, mezi které Bitner (1992) řadí symboly, znaky a artefakty.  

Rosembaum a Massiah (2011) koncept Bitnerové rozšířili a navrhli 4 dimenze servicescapu. 

První z nich je dimenze fyzická (tj. okolní podmínky), druhou dimenzí je dimenze sociální (tj. 

zaměstnanci a zákazníci), dále pak dimenze sociálně symbolická (tj. etnické znaky a symboly) 

a poslední dimenzí je dimenze přírodní, jež zahrnuje tzv. útěk z reality.  
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Model, jež ve své studii použili Kim, Bae, Kim & Lee (2016), jehož struktura je naznačena na 

obrázku č. 2. 

Obrázek 2 - Servicescape model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tae Kim, Bae, Kim & Lee (2016) 

Tento model zahrnoval přístupnost/komfort (tj. výhodné umístění, snadný přístup); prostory 

zařízení/uspořádání (tj. efektivní uspořádání prostředí); design zařízení (vnější design, vnitřní 

design a dekorace); stav vybavení (kvalita vybavení - moderní, bezpečné a dobře udržované, 

zastaralé); okolní podmínky (tj. hluk, čistota, hudba); podmínky uvnitř zařízení (teplota, 

osvětlení); značení (symboly, identifikace) a sociální faktory.  

Studie těchto autorů poukazuje na její významnou důležitost z pohledu manažerů sportovních 

zařízení, kteří díky lepšímu chápání servicescapu v oblasti fitness center mohou zvyšovat 

úroveň jejich služeb, které zákazníkům poskytují. Po aplikování výše uvedeného modelu došli 

k následujícím závěrům.  

Zaprvé, že ve fitness centrech je servicescape služba sama. Fitness centra jsou řízenými 

zařízeními služeb, které poskytují prostředí pro aktivity, jež jsou zde prováděny. A proto je 

servicescape vlastně ve skutečnosti hlavním produktem.  

Zadruhé, servicescape je v tomto kontextu závislý na poskytovaném vybavení. Na rozdíl od 

většiny ostatních poskytovatelů služeb, fitness centra používají různé cvičební nebo 

tréninkové stroje a nářadí, které podporují zdraví a fitness jejím uživatelům. Taktéž fitness 

centra cvičencům nabízejí klubové vybavení s novými technologiemi, aby zvýšila jejich 

motivaci, a to poskytováním interaktivních tréninkových nástrojů a možností sledování 
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efektivity jejich tréninku, a proto musí být v rámci jakéhokoliv zkoumání servicescapu ve 

fitness centrech právě ono vybavení zahrnuto.  

Zatřetí, faktor přístupnosti a komfortu v servicescapu je pro fitness centra klíčovým 

elementem, jelikož fitness centra, jež jsou otevřena 24 hodin denně a jsou výhodně umístěna, 

zvyšují pravděpodobnost, že budou uživateli těchto zařízení využívána v co největší míře 

(International Health, Racquet & Sportsclub Association in Tae Kim, Bae, Kim & Lee, 2016). 

Snadná přístupnost a vhodně zvolené umístění fitness centra jsou zásadní pro uspokojení 

zákazníků (Tae Kim, Bae, Kim & Lee, 2016).  

V poslední době koncept servicescapu zahrnuje prakticky vše, co je fyzicky spotřebiteli 

poskytováno v průběhu jeho nákupu dané služby (Hightower and Shariat, 2009). Z této 

definice vyplývá, že servicescape je více než pouhé vybudované fyzické okolí, jelikož to 

může být cokoliv pozorovatelného, co ovlivní zákazníkův dojem nebo chování. Zeithaml a 

Bitner (2009) tvrdí, že servicescape může převzít roli takzvaného „balíku“, zprostředkovatele, 

socializátora a derivátora. Role takzvaného balíku znamená, že servicescape službu zabalí a 

hraje velmi důležitou roli ve vytváření image dané služby, kterou její poskytovatel zamýšlel 

provést. Jako zprostředkovatel servicescape pomáhá zákazníkům zlepšit jak jejich aktivity, 

tak zvýšit jejich výkon v nastavení služby. Jinou, respektive další rolí servicescapu, je být 

určitým socializátorem, což znamená, že pomáhá jak zákazníkům, tak zaměstnancům se 

navzájem uvnitř prostředí služby socializovat. Servicescape taktéž napomáhá usnadnit 

vzájemnou interakci mezi zákazníky. Poslední rolí je role derivátora, což znamená, že 

servicescape může rozeznávat organizace od jejich konkurentů skrze design, rozmístění či 

uspořádání, vybavení nebo skrze jejich přístup. Některé společnosti mohou taktéž změnit svůj 

servicescape z toho důvodu, aby k sobě přitáhli nové marketingové segmenty (Zeithaml and 

Bitner in Tae Kim, Bae, Kim & Lee, 2016).  

Vnímání servicescapu z pohledu zákazníků má v oblasti volného času, sportu a celkově 

fitness průmyslu obrovský vliv na jejich celkové spotřební zážitky. Obvykle ve fyzickém 

prostředí, jež volný čas, sport či fitness průmysl nabízí, tráví zákazníci více času v porovnání 

například s prostředím služeb, jimiž jsou například banky, nebo fast – food restaurace.  

Tae Kim, Bae, Kim & Lee (2016) vidí servicescape jako zásadní a velmi důležitý koncept pro 

ovlivnění chování zákazníků a taktéž poukazují na fakt, že od té doby, co se fitness centra 

silně spoléhají na jejich fyzické prostředí, pochopení toho, jaký vliv má toto fyzické prostředí 

na účastníky, je ohromně důležité. 



18 
 

Poskytovatelé služeb by měli nabízet taková prostředí, která budou zlepšovat spotřebitelské 

zážitky, usnadňovat snadný provoz i podporovat a propagovat celkovou výkonnost dané firmy 

(Hoffman, Kelly, & Chung, 2003).  

Řada výzkumů se zabývá problematikou schopnosti fyzického prostředí ovlivňovat lidské 

chování a vyvolávat v lidech určité představy, ovšem jen velmi málo odborných prací 

z oblasti sportovního managementu věnuje pozornost i servicescapu fitness center, přestože se 

jedná o místo, kde většina jeho příznivců vydává v přepočtu 500 až 1 000 korun měsíčně za 

členství, a kde tráví značné množství jejich času. Díky tomuto lukrativnímu a prosperujícímu 

odvětví, které v Malajsii vzkvétá, je zákaznická loajalita závislá na spokojenosti se spotřebou 

(Lee, Sirgy, Larsen, & Wright, 2002), plynoucí z využívání zboží a služeb. To znamená, že 

pro fitness centra, která jsou poskytovateli služeb s vysokým podílem vzájemných 

mezilidských interakcí, by to vyžadovalo, aby existovalo nějaké médium (vhodný 

servicescape), které by sloužilo zároveň ke spotřebě (užívání zařízení) a produkci 

(poskytování vybavení, vedení kurzů). Konceptualizace servicescapu představuje prostředí, 

které spotřebitelé obývají a se kterým jsou ve vzájemné interakci. Tento jev zahrnuje fyzické, 

sociální (společenské), přírodní a sociálně-symbolické dimenze prostředí.  

Co se samotné Malajsie týče, Ong (2015) uvádí, že odvětví fitness se zde stává stále více 

konkurenčním, poptávka po komerčních fitness centrech roste a nutno dodat, že toto odvětví 

vyžaduje mnohem lepší pochopení spotřebitelských preferencí. Příčinou těchto tendencí je i 

snaha tamější vlády apelovat na obyvatele země, aby se orientovali na zdravější životní styl. 

Na obdobné tendence poukazují ve své studii i Tae Kim, Bae, Kim & Lee (2016), kteří kromě 

vlády dodávají ještě média a společenství lékařů, jež veřejnost podporují, aby byli aktivní a 

cvičili. Velkému růstu a zájmu o fitness průmysl navíc velmi dopomohlo i vzrůstající 

znepokojení spojené s problematikou veřejného zdraví ohledně obezity.  

Nutno dodat, že v současné době se tato tendence využívání fitness center, jejich vzájemné 

konkurování a snaha lidí pečovat o své tělo a žít zdravým životním stylem, nijak nezměnila, 

ba naopak se může zdát, že se stává častější a častější. V souladu s IHRSA (International 

Health, Racquet and Sportsclub Association) je možné pozorovat významný růst jak ve 

smyslu počtu tělocvičen, klubů zdraví, rekreace a dalších fitness center, tak počtu lidí, kteří 

tato zařízení navštěvují. Sama IHRSA uvádí, že od roku 2005, kdy se ve Spojených státech 

nacházelo něco okolo 26 tisíc fitness center, jejich počet neustále roste a v roce 2012 toto 

číslo vzrostlo až na 30 500. Stejný zdroj uvádí, že v lednu 2013 navštěvovalo tato centra ve 
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Spojených státech přibližně 58 milionů návštěvníků (IHRSA, 2013 in Tae Kim, Bae, Kim, & 

Lee, 2016).  

Ong & Yap (2017) ve své studii jako teoretické východisko využili teorii plánovaného 

(determinovaného) chování, která vysvětluje vztah mezi jednotlivci a prostředím v sociálním 

systému malého rozsahu prostřednictvím testování chování subjektu v reálných situacích, tedy 

ve společenských prostředích. Pro znázornění operačního mechanismu tohoto konceptu ve své 

studii sloučili dva modely a to Rosenbaum-Massiah servicescape model (2011) a Mehrabian-

Russell model reakcí na podněty (1974).  

První z uvedených modelů vysvětluje různé dimenze servicescapu – fyzické, sociální, přírodní 

a sociálně-symbolické, a tímto charakterizuje prostředí fitness center. Pro tuto práci je tento 

model zcela zásadní, a proto bude využit a následně i detailněji rozebrán.  

Druhý ze zmíněných modelů popisuje, že vliv uspořádání prostředí na chování je 

zprostředkován emocemi, které následně vedou k behaviorálním odezvám, které jsou zde 

zprostředkovány odezvou emocionální a záměrem chování. Obrázek č. 2 nastiňuje integraci 

obou výše zmíněných modelů.  

Obrázek 3 - Integrace modelů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ong & Yap (2017) 

3.2.1 Dimenze servicescapu a chování (Rosenbaum-Massiah servicescape model) 

Existuje všeobecná shoda, že dimenze servicescapu mají silný vliv na spotřebitelské chování, 

a to napříč různými výzkumnými proudy (Baker, Levy, & Grewal, 1992; Nyer, 1998; Roy & 

Tai, 2003).  

Jak již bylo zmíněno výše, se samotným termínem servicescape poprvé přišla M. J. Bitner, 

podle níž má servicescape tendenci vyvolávat emocionální pocity a formovat zákazníkovo 

vnímání této služby, což nakonec ovlivní jeho či její odezvu v průběhu procesu spotřeby 
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(Baker & Cameron, 1996; Hall & Mitchell, 2008). Kromě toho, minulé studie potvrdily, že 

servicescape taktéž ovlivňuje kupní rozhodování spotřebitelů (Milliman, 1982, 1986; Smith & 

Curnow, 1966), pravděpodobnost budoucí klientské přízně (John, Adiele, & Nkoro, 2013; 

Simpeh, Simpeh, Abdul-Nasiru, & Amponsah-Tawiah, 2011), záměry loajality (Chen, Peng, 

& Hung, 2015; Foxall & Greenley, 1999; Lovelock & Wirtz, 2011) a spokojenost (Bitner, 

1990; Harrell, Hutt, & Anderson, 1980).  

Nepřetržité studium servicescapu se vyvíjí a postupně zahrnuje různorodou škálu možných 

stimulů. Za účelem jejich kategorizace Rosenbaum and Massiah (2011) rozšířili konceptuální 

servicescape model Bitnerové (1992), kdy zavedli celostní pohled na rámec servicescapu. 

Nově vytvořený rámec se skládá ze 4 hlavních dimenzí, a to fyzické, sociální, sociálně- 

symbolické a přírodní (Ong&Yap, 2017). Zmíněné dimenze budou detailně popsány 

v následujících podkapitolách. 

3.2.1.1 Fyzická dimenze 

Fyzická dimenze je pro manažery snadná na kontrolu, jelikož zahrnuje stimuly, které jsou 

pozorovatelné a měřitelné (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018). Jedná se o největší dimenzi, 

která je dále rozdělena do 3 podkategorií, kterými jsou okolní podmínky, prostorové 

uspořádání a funkčnost, a označení, symboly a artefakty. Charakteristiky okolního prostředí 

jsou promyšleně stanoveny, jak příjemné nebo vzrušující ono okolní prostředí je 

(Spangenberg, Crowley, & Henderson, 1996). Elementy, jako jsou světlo, hudba a zobrazení 

vybavení, mohou ovlivnit proces zákaznického rozhodování (Underhill, 1999), načež 

například Bruner (1990) naznačil, že dynamická hudba je spojována se štěstím, zatímco 

naopak klidná pomalá hudba vede k pocitům smutku. Ve stejném duchu pak zářivá barva, 

jakou je například červená, vzrušuje a zahřívá lidské nálady (Bellizzi, Crowley, & Hasty, 

1983). Dle studie Leeho a Kima (2014), zaměřené na čistotu, ukazují, že zákazníci emočně 

odmítají místa nebo zařízení, která jsou nehygienická a mají tendenci se jejich užívání 

vyhýbat. 

Na základě získaných dat z výzkumu v malajských fitness centrech bylo zjištěno, že fyzická 

dimenze má přímý pozitivní efekt na chování jednotlivců. Co se fitness center týče, fyzické 

podněty jsou relativně více pozorovatelné a konkrétní než jakékoliv jiné faktory prostředí 

(Smith & Burns, 1996), a že lidé mají tendenci reagovat rychleji na konkrétní faktory ve 

srovnání s těmi skrytými. Vliv, způsobený těmito podněty, má tendenci přímo ovlivňovat 

proces cvičení daného jednotlivce. Několik studií vyloučilo emocionální odezvu jako 

zprostředkovatele a namísto toho zkoumaly přímý vztah mezi fyzickým nastavením prostředí 
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a chováním (Ha & Jang, 2012; Hooper et al., 2013). Tyto přímé vztahy zahrnují odezvy jako 

věrnost (Harris & Ezeh, 2008), klientskou přízeň (John et al., 2013; Simpeh et al., 2011) a 

spokojenost (Lee & Kim, 2014; Wakefield & Blodgett, 1996). Platící člen, který narazí na 

nefunkční stroj nebo je vystaven nehygienickému místu, by odvrátil svoji pozornost k jinému 

stroji nebo by se rozhodl toto místo opustit s minimální emocionální myšlenkou (Ong&Yap, 

2017). Tento významný vztah podporuje poznatky minulých výzkumů. Fyzické podněty, jako 

jsou odpovídající podmínky, vizuální design, funkčnost vybavení a hlasitost hudby, jsou 

dokázány, že mají vliv na reakci a chování zákazníka (Kumar, Purani, & Sahadev, 2013; 

Oakes & North, 2008; Reimer & Kuehn, 2005). 

3.2.1.2 Sociální dimenze 

Sociální podněty servicescapu zahrnují zaměstnance, zákazníky, sociální hustotu a zobrazené 

emoce ostatních (Edvardsson, Enquist, & Johnston, 2010; Rosenbaum & Montoya, 2007). 

Solomon (1983) stanovil, že velký spotřební zážitek je z velké části formován sociálními 

aktivitami zákazníků. Hlavní důvod je přitom přičítán povědomí o sociálních aspektech uvnitř 

okolního prostředí a pouhá přítomnost ostatních i pozorování jejich sociálního chování 

ovlivňuje chování onoho pozorovatele (Tombs & McColl-Kennedy, 2010; Zajonc, 1965). 

Pozitivní vzájemná interakce mezi zákazníky je schopna neutralizovat existující negativní 

emoce, zatímco současně člověka motivuje nebo povzbuzuje (Nicholls, 2010). Cova (1997) 

podobně poznamenal, že vazba vytvořená mezi zákazníky je významným důvodem, proč se 

zákazníci rozhodnou v prostředí zůstat delší dobu, zatímco naopak vysoká hustota zákazníků 

se pro ně ukazuje jako nepříjemnost a obtíž, která jim brání v pohybu (Harrell et al., 1980). 

Nicméně také několik studií poukázalo na to, že místa s vysokou hustotou zákazníků by 

mohla zákazníky podněcovat a určitým způsobem povzbuzovat (Ong&Yap, 2017). 

Sociální podněty ne vždy přímo ovlivní chování jednotlivce, jelikož lidské vztahy jsou 

komplexní proces a často zahrnují emoce. Uhrich a Benkenstein (2012) naznačili, že vzory 

chování jiných zákazníků mají vliv na efektivní ohlasy, které pro změnu mohou ovlivnit 

nového zákazníka, jeho ochotu trávit v daném zařízení svůj čas, utrácet zde peníze a šířit 

ústně dobrou pověst tohoto zařízení, někdy také označováno pojmem goodwill. Zákazníci, 

kteří mají zkušenost s dobrou interakcí se zaměstnanci daného zařízení na úrovni 

emocionální, nebo osobní, budou tuto skutečnost oplácet pozitivním chováním (Zomerdijk & 

Voss, 2010).  

Sociálně podporující prostředky získané od ostatních zákazníků se jeví jako přínosné při 

vyvažování životní ztráty sociální podpory, jež byla způsobena negativními životními 
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událostmi, kterými může být pro některé jedince například rozvod (Rosenbaum, Ward, 

Walker, & Ostrom, 2007). Takovouto událost, když si člověk prožije a lidé kolem něj ho 

psychicky podpoří, tak to tento člověk takřka vždy vnímá jako velmi pozitivní věc. Sociální 

podpora však není limitována, aby byla přijímána pouze od jednoho zdroje, poněvadž 

například členové jednoho fitness zařízení jsou ve vzájemném spojení se sítí lidí, které 

pomocí tohoto spojení mohou efektivně motivovat, zmírnit jejich současné potíže a trable a 

celkově jeden druhého se navzájem podpořit (Gentry & Goodwin, 1995). Interakce, 

respektive vzájemné spojení mezi lidmi, v člověku často vyvolává emocionální stavy, a proto 

je velmi důležité, jak se člověk mezi ostatními lidmi cítí. 

3.2.1.3 Sociálně symbolická dimenze 

Sociálně symbolické položky zahrnují obvykle například logo společnosti a architektonický 

design, což znamená například dekorační styl, které mají zákazníci tendenci interpretovat 

stejným způsobem. Avšak na rozdíl od symbolů, označení a artefaktů, sloužících pasivně 

komunikovat význam daného místa či zařízení (Buchanan & Huczynski, 2013), sociálně 

symbolické podněty jsou strategicky operacionalizovány záměrně zlepšit pozitivní chování, a 

naopak to negativní potlačit (Rosenbaum, 2005). Do určité míry tato dimenze sdílí podobné 

charakteristiky s dimenzí fyzickou, avšak symbolické podněty slouží k jedinečnému sdělení 

firemní identity, k reprezentaci toho, kdo jsou, čím se zabývají a taktéž slouží ke sloučení 

firemní kultury se zákaznickými subkulturními a společenskými statusy.  

Navzdory tomu, že každé fitness centrum zobrazuje své znaky a symboly svojí unikátní 

cestou a způsobem, aby tak ovlivnilo chování příchozích klientů, obecné znaky, jimiž jsou 

například logo společnosti nebo směr, jakým se fitness centrum ubírá, si však velmi 

pravděpodobně zákazníci vykládají stejným způsobem. Pokud fitness centrum nevlastní 

extrémně unikátní symboly, které by pro ně byly nějakým způsobem exkluzivní, velmi 

pravděpodobně těmito symboly zákazníci nebudou ovlivněni, respektive na zákazníky 

nebudou působit.  

I když několik málo studií ukazuje potenciální vliv, jež symbolický servicescape dané 

společnosti na zákazníky má (Peters, 1978), onen symbolický servicescape tělocvičen se 

nejeví tak, že by nějakým způsobem podstatně ovlivňoval emoce a chování členů dané 

tělocvičny ve smyslu, že by v nich vzbuzoval příjemné pocity, zvyšoval účast, nebo 

podporoval šíření pozitivního goodwillu o daném fitness zařízení. Namísto toho, loga, 

symboly či artefakty spíše vyjadřují více směr, jímž se zařízení ubírá, jeho řízení, popřípadě 

positioning image daného fitness centra. Poněvadž symbolické složky obsahují neutrální 
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význam a jsou si podobné svým účelem napříč většinou zařízení, tak zákazníci nejsou těmito 

podněty proto nijak zvláště přitahovány. Pro zákazníky je nejdůležitější, jak se ve fitness 

centru cítí lidsky, nebo například jaké jsou vztahy a etnikum daného zařízení. Je to tedy 

odůvodněné, že sociálně symbolická dimenze má pouze malou relevantnost pro emoce a 

chování členů dané tělocvičny (Ong&Yap, 2017). 

3.2.1.4 Přírodní dimenze 

Přírodní dimenze je zkonstruována z důvodu, respektive ve snaze pomoci zákazníkům zmírnit 

negativní symptomy, a to například stres, únavu, nebo depresi (Rosenbaum & Massiah, 2011). 

Přírodní prostředí zahrnuje následující 3 regenerační podněty: útěk z reality, okouzlení a 

kompatibilitu (Han, 2007).  

Být nepřítomen, či uniknout z reality, pomáhá lidem se cítit, jak když unikají na jiné místo 

nebo zažívají určitý moment úniku do jiného světa. Okouzlení poukazuje na schopnost snadno 

udržet pozornost člověka, to znamená, že člověk by chtěl být v okouzlujícím servicescapu, 

protože něco v tomto prostředí značně zaujímá jeho či její pozornost. (Kaplan, 1995). 

Kompatibilita odkazuje na smysl sounáležitosti člověka patřit, nebo spadat do určité skupiny 

či prostředí, což je jedna z lidských emocionálních potřeb (Han, 2007; Kaplan, 1995; 

Rosenbaum et al., 2007). Kompatibilní prostředí je pro zákazníky tak příjemné prostředí, že 

zákazníci jsou schopni aktivity provádět klidně, bez jakékoliv námahy, úsilí či jakýchkoliv 

rozpaků (Ong&Yap, 2017). 

Přírodní dimenze je schopna vytvářet přirozenou vazbu mezi lidmi a jejich systémy života 

(Wilson, 1984). Vyzařování „přírodní aury“ na velmi blízké duševní úrovni je ten důvod, proč 

je zde patrný vliv na emoce a chování (Clarke & Schmidt, 1995). Přírodní servicescape 

ovládá výše zmíněné tři citové podněty – útěk z reality, okouzlení a kompatibilitu a oproti 

věcným podnětům existuje v nehmatatelné podobě (Han, 2007). Studie ukázaly, že tyto 

regenerační podněty mají potenciál povzbudit psychicky unaveného člověka (Kuo & Taylor, 

2004; Wells, 2000). Například studie Rosenbauma a Smallwooda (2011) a studie 

Rosenbauma, Sweeneyho a Smallwooda (2011) shodně ukazují, že přírodní podněty hrají 

zásadní roli ve zlepšení a zotavení lidské fyzické a duševní pohody. Podobně fitness centra 

mají přirozeně určitou úroveň regeneračních podnětů, které mohou ovlivňovat emocionální 

reakci a chování členů, kteří navštěvují dané zařízení.    
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Zaprvé, členové tělocvičny jsou schopni vnímat smysl jakéhosi útěku z reality, když se zapojí 

do různých aktivit, které jim sice pouze dočasně dopřávají krátký duševní únik z reality, 

zatímco se zbavují negativních obav jako již jednou zmíněného stresu či úzkosti.  

Zadruhé, fascinující prvky v zařízení zaujmou pozornost členů daného zařízení a přinutí je 

chtít na tomto místě zůstat. Někteří se na takovémto místě rádi zdržují delší dobu, protože 

jsou příjemnou a okouzlující atmosférou tohoto prostředí přitahováni.  

Zatřetí, členové mají tendenci vytvářet kompatibilní vazbu a zůstat loajální k jejich oblíbeným 

tělocvičnám, a to kvůli určitým nehmotným výhodám, které od svého zařízení dostávají navíc 

k určitému významu sounáležitosti, jež si vytvořili. V témže duchu, Cumes (1998) popsal 

přírodní prostředí tak, že má nepopsatelný tzv. „efekt divočiny“, který se projevuje jako silný 

mechanismus při obnovování lidského zdraví, když se lidé zapojí do regeneračních procesů. 

Tento efekt divočiny vysvětluje, proč existují lidé, kteří jsou nadšení do fitness. Mnoho 

z těchto podnětů v přírodním servicescapu se hluboce spojuje s vnitřními instinkty člověka. 

Přírodní dimenze jako taková je jedinou dimenzí, která má jak přímý, tak nepřímý vztah 

k lidskému chování (Ong&Yap, 2017). 

Ong&Yap (2017) ve své studii poukazují na to, že zjištěné výzkumy ohledně vztahu mezi 

dimenzemi serviscescapu a individuálním chováním mají několik praktických důsledků.  

Zaprvé naznačují, že manažeři mohou zlepšit fyzickou dimenzi tělocvičny tím, že zavedou 

atraktivní design, udržují řádně fungující vybavení, přizpůsobí ho současným podmínkám a 

poskytnou dostatek prostoru pro pohyb, aby zajistili, že členové zařízení budou moct své 

fitness aktivity vykonávat účelně a příjemně, bez jakýchkoliv možných problémů. Navíc 

mohou tito manažeři školit své vlastní zaměstnance, a to z toho důvodu, aby byli pro 

zákazníky více atraktivní a dostupní. Mohli by taktéž zavést odpovídající oděvní pravidla, 

vytvořit určité fitness programy, nebo útulnou místnost, která by byla jakousi společnou 

klubovnou. Ta by představovala prostředek pro podporu interakce a komunikace právě mezi 

členy fitness centra a zaměstnanci a zároveň by upevňovala sociální podporu a rozvíjela 

vzájemné vztahy. Pro zákazníky, kteří touží hledat krátký psychický únik od jejich 

každodenních životů skrze spotřební zážitek plný prožitků, mohou manažeři zlepšit jejich 

symbolický a přírodní servicescape tím, že začlení více smysluplných artefaktů a symbolů, jež 

jsou schopny rezonovat s různorodými etickými identitami, zatímco budou redukovat 

zbytečné či nepotřebné zásahy a negativní esence, jak to jen bude možné. V servicescapu 

existuje rozsáhlá řada podnětů, jež se týkají prostředí, a proto, aby byl servicescape úspěšný, 

z velké části záleží na tom, jak je manažeři organizují, aby uspokojili stále se měnící potřeby 
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zákazníků. Z pohledu zákazníka ideální servicescape by byl jeden, který je fyzicky přitažlivý, 

sociálně povzbuzující, symbolicky uvítací a přirozeně uklidňující (Ong&Yap, 2017). 

V závěru své studie Ong&Yap (2017) dodávají, že ze 4 posuzovaných dimenzí mají 3 

pozitivní vztah k chování zákazníka, a to konkrétně fyzická dimenze, sociální dimenze a 

přírodní dimenze. Jeví se jako vhodné poznamenat, že v rámci kontextu malajského fitness 

průmyslu sociálně symbolická dimenze nehraje významnou roli v individuálním chování 

jedince. Tyto dimenze, ať sídlí pod vědomím zákazníků nebo vystupují do popředí jejich 

vidění a povědomí, nakonec mají vliv na jejich chování. Při pohledu na důležitost těchto 

ovladatelných podnětů manažerům fitness center je proto doporučeno velmi důkladně 

plánovat a vytvářet odpovídající prostředí pro zákazníky využívající tyto tři dimenze. Zjištění, 

jež tato studie přinesla, taktéž poukazují na fakt, že je velmi důležité a vhodné, aby si 

manažeři ve fitness průmyslu uvědomili, že pozitivní uspokojivé podněty jednotlivých 

zákazníků, kteří se budou podílet na pozitivním šíření goodwillu o daném fitness centru, jež 

navštěvují, může snížit samotné náklady na marketing a může se pro fitness centrum stát 

velice dobrým marketingovým nástrojem (Ong&Yap, 2017). 

3.2.2 Emocionální odezva a záměr chování 

Emoce mohou ovlivnit chování zákazníků, jejich výběr nebo nákupní rozhodování (Barsky & 

Nash, 2002). Studie odhalily, že pozitivní emoce ovlivňují množství výdajů, čas strávený 

v daném zařízení a i záměr jeho opakovaného navštěvování (Sherman, Mathur, & Smith, 

1997; Swinyard, 1993). Je možné i poukázat na podobnost u výzkumu v souvislosti s řízením 

restaurací, který zjistil, že krátkodobé přechodné emocionální stavy pobízené okolním 

prostředím nakonec přimějí zákazníky v takovémto zařízení utratit větší množství svých 

výdajů, také zde setrvat delší dobu (Ha & Jang, 2012; Jang & Namkung, 2009; Wu & Liang, 

2009) a jelikož fitness centra v podmínkách prostředí služeb sdílejí stejnorodé charakteristiky, 

platí tato teorie i v tomto případě. 

3.3 Preference a motivace návštěvníků fitness center 

Motivace je v oblasti fitness velice důležitá, jelikož prakticky žádný člověk, využívající 

služeb fitness centra, tam nechodí jen tak, ale má pro to svůj konkrétní důvod nebo záměr, jež 

ho k navštěvování centra vede. Takových důvodů může být celá řada, ale některé z nich úzce 

souvisejí s klientovou motivací, která ho žene kupředu. Osten (2005) ve své publikaci 

popisuje motivaci ve spojitosti se cvičením jako určitý proces psychické regulace, na kterém 

závisí směr lidské činnosti, a také množství energie, jež je člověk ochoten obětovat na 
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realizaci daného směru. Dodává, že cvičení souvisí s vnitřní pohnutkou chování a způsob 

chování pak s danou situací. Podstatu motivace vnímá jako emocionální. Dá se tedy říci, že 

tento autor vidí motivaci jako jakýsi vnitřní proces, jež podmiňuje úsilí dospět k určitému cíli. 

Nutno však dodat, že motivaci si každý musí najít sám v sobě, nebo si ji také sám vytvořit. 

Někdo sebe sama může motivovat tím, že se na sebe bude každý den dívat do zrcadla, pro 

někoho může být motivací blížící se léto, pro někoho pak například hledání si vhodného 

životního partnera. Osten ve své knize taktéž uvádí, že si mnoho lidí myslí, že hlavním 

motivačním faktorem pro cvičení je zdraví, avšak mnoho mladých lidí, včetně studentů, 

uvádí, že jejich záměrem pro trávení času ve fitness centru není pouze zdraví, ale jejich touha 

po lepším vzhledu, tudíž estetické důvody byly hned na prvním místě a až poté následoval 

zdravotní účinek, nebo sociální a emocionální blahobyt. V této souvislosti lze také poukázat 

na fakt, že pokud by právě zdraví bylo tím hlavním důvodem, proč se lidé rozhodnou fitness 

centrum navštívit, tak by bylo možné si vybrat z mnoha jiných sportovních aktivit, které by ve 

výsledku splnily totéž poslání.   

Tod (2012) vnímá motivaci ve sportu jako něco, co jedince, v tomto případě můžeme použít 

termín sportovce, pohání kupředu a k tomu, aby pokračoval v tréninku a obecně v dané 

pohybové činnosti. Ve své publikaci uvádí pojem tzv. výkonové motivace, jež je postavena na 

východisku, že jsou lidé obecně motivováni dosahováním úspěchu nebo také zlepšováním 

výkonu. Vzhledem k tomu, že se výkonnost nebo úspěch ve sportovním prostředí často měří 

jako výkon ve srovnání s protivníkem, tak potřeba úspěchu se zde zpravidla posuzuje ve 

vztahu k soutěživosti. Dále tentýž autor v jedné z teorií, které ve své knize popisuje 

(konkrétně se jedná o teorii sebeurčení), užívá pojmy jako vnější a vnitřní motivace. Vnější 

motivace popisuje účast na nějaké činnosti pro naplnění nějakého vnějšího požadavku, což 

v oblasti fitness může znamenat například potřebu zhubnout pár kilogramů, kdežto na druhé 

straně motivace vnitřní je motivací vykonávat danou činnost pro činnost samu a to bez 

jakýchkoliv vnějších odměn. Pro úplnost můžeme ještě doplnit pojem amotivace, který 

popisuje nepřítomnost jakékoliv motivace pokoušet se o nějaké chování. 

Stackeová (2014) ve své publikaci uvádí, že hlavním a primárním motivem pro většinu 

návštěvníků v oblasti fitness jsou motivy estetické.  Tatáž autorka následně motivy ve fitness 

dělí do níže zmíněných skupin:  

 estetické (tělesné proporce) 

 zdravotní (zlepšení odolnosti a výkonnosti organismu) 
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 sociální  

 výkonové  

 prožitkové (odreagování) 

Stackeová (2014) taktéž uvádí, že u mladších jedinců převládají zejména motivy estetické a 

s přibývajícím věkem se do popředí dostávají motivy zdravotní, nebo motivy prožitkové.  

Frederick a Ryan (1993) naznačili, že potěšení, kompetence, a motivy související s tělem 

podněcují účastníky ke cvičení. Duda a Tappe (1989) předložili, že účastníci cvičení jsou 

motivováni určitými dimenzemi, jimiž jsou: zběhlost, soutěž, sociální příslušnost, uznání, 

zdravotní benefity a fyzická zdatnost. K těmto dimenzím Markland a Hardy (1993) přidali 

další dvě, a to potěšení a zábavu. Jak pro ziskovost fitness organizace, tak pro zdraví a 

wellness jejích členů, je velmi důležité pochopení názorů jednotlivců, z jakého důvodu se 

vlastně rozhodli začít se cvičením. Existuje zde domněnka, že různí lidé mají různé druhy 

motivace, což znamená, že se liší nejen v úrovni (tj. kolik), ale také v orientaci dané motivace 

(tj. podkladové postoje nebo záměry). Studie týkající se motivace, jako faktoru ovlivňujícího 

konkrétní chování, byla navržena Funkem, Ridingerem a Moormanem (2004), kteří naznačili, 

že různé druhy motivace vedou k různým výsledkům, což je prohlášení, které již bylo 

potvrzeno ve výzkumech o využívání volného času (Alexandris & Kouthouris, 2005; 

Alexandris et al., 2009). Tato studie byla zaměřena na segmentaci účastníků fitness center 

skrze jejich motivy cvičení. Výsledky této studie podporují předchozí výzkum konstatující, že 

potěšení, výzva, vzhled, fyzická kondice, sociální a zdravotní motivy jsou důležité při studiu 

motivace ke cvičení (Duda & Tappe, 1989; Markland & Hardy, 1993; Markland & Ingledew, 

1997; Ryan et al., 1997). 

Z výsledků dané studie vzešlo 5 skupin. První skupina, jež byla málo motivovaná, byla tou 

nejvíce zastoupenou a prezentovala nízké průměrné skóre napříč všemi faktory. Tato skupina 

není stimulována jakýmikoliv z motivů účasti na cvičení a její členové se mohou účastnit 

z toho důvodu, protože kupříkladu slyšeli o pozitivních účincích cvičení, nebo protože si 

chtějí zlepšit fyzickou kondici či vzhled, ale nikdo jim k tomu nedal inspiraci. Přestože se 

právě tito zákazníci zdají být nejvíce těmi, kteří nakonec z fitness centra odejdou, jelikož 

jejich rozhodnutí se účastnit není řízeno vnitřní nebo vnější motivací, fitness centra by se měla 

snažit splnit jejich očekávání, které spočívají například v kvalitě služeb, a to za účelem snížit 

riziko jejich odchodu. Naopak by se manažeři daných fitness center měli snažit vyvinout 

určitou snahu tyto lidi ve svém fitness centru udržet. Takovíto lidé mají malá, nebo takřka 
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žádná očekávání, pokud jde o kvalitu služeb, a proto je třeba vysoce kvalitních služeb, aby 

v tomto zařízení zůstali i nadále. Tato málo motivovaná skupina lidí taktéž méně než všichni 

ostatní hodnotí dané zařízení služeb, interakci a výslednou kvalitu, jež jim je ve fitness centru 

poskytována. Taktéž mají větší potřebu empatie ze strany zaměstnanců. Potřebují, aby jim 

někdo dělal dobrého vůdce, který by je vedl k cílům a výsledkům, po kterých touží a kterých 

chtějí dosáhnout. Také potřebují jasný programový a implementační rámec, někoho, kdo na 

ně bude dohlížet a určitým způsobem je povzbuzovat, a to vše proto, aby poskytovateli služeb 

důvěřovali.  

Druhá skupina, jež se zajímá hlavně o vzhled, je dalším nejlidnatějším segmentem. To 

potvrzuje předchozí výzkum, který naznačoval, že řízení vzhledu a hmotnosti bude 

pravděpodobně mezi motivy cvičení převládat (Ingledew &Markland, 2008). Členové této 

skupiny mají snahu zlepšit jejich vzhled nebo snížit, respektive kontrolovat svoji hmotnost. 

Pokud bychom se detailněji podívali na výsledky srovnávacích analýz, tak ty ukazují, že 

zákazníci, kteří jsou motivováni vzhledem, docela pozitivně hodnotí dimenze kvality služeb, 

které jsou jim poskytovány, a jsou mírně oddaní danému fitness zařízení. Management těchto 

fitness center by měl vytvořit strategie, které uspokojí potřeby jejich klientů dosahovat 

výsledků a také by měl zlepšit interakci členů fitness centra se zaměstnanci i managementem. 

I když se zdá být důležité splnit přání těchto účastníků toužících po zlepšení jejich vzhledu, 

nebo ztrátě hmotnosti, tak ale tyto konkrétní motivy se zdají být důležitými pouze na začátku 

a je nepravděpodobné díky nim dlouhodobě udržovat účast (Ingledew &Markland, 2008). 

Z tohoto důvodu by měla fitness centra vyvinout strategie, aby posílila motivy cvičení 

ostatních zákazníků, jako jsou například motivy pozitivního zdraví a potěšení.   

Třetí a čtvrtá skupina, které zahrnují soutěživé a vysoce motivované členy, jsou téměř stejně 

početné. Skupina soutěživých účastníků hodnotí sílu a vytrvalost a faktory motivující k výzvě. 

Vysoce motivovaný jedinec považuje většinu z motivačních faktorů za důležité. Soutěživá 

skupina členů potřebuje něco více ze základny fitness centra a jejího vybavení, a to 

pravděpodobně z důvodu, že věří, že jim to pomůže zvýšit jejich sílu a fyzickou kondici. Fakt, 

že obě tyto skupiny ohodnotily tyto motivy jako důležité, může vysvětlovat, proč se ve fitness 

centru tak angažují, přestože nejsou úplně spokojeni. Tito jedinci chtějí jen zůstat fyzicky 

aktivní. Tyto skupiny budou pravděpodobně ve cvičení pokračovat, i když se rozhodnou 

obrátit na jiného poskytovatele fitness služeb nebo se rozhodnou pro jiný typ cvičení, a to 

například pro cvičení doma nebo pro jóga studio. 
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Ačkoliv byl pozitivní vliv na zdraví všemi respondenty, kteří se tohoto výzkumu zúčastnili, 

hodnocen velmi vysoko, segment, jež je motivovaný právě zdravím, byl ten zdaleka nejmenší. 

To může být z toho důvodu, že většina z respondentů byla poměrně mladých, neboť nedosáhli 

ani 40. roku života. Dle Ingledewa a Marklanda (2008) mají zdravotní motivy nepřímý 

pozitivní efekt na účast na cvičení. Management fitness center by měl zvýšit jejich zprávy 

zaměřené na zdraví, i pro mladé účastníky, a to za účelem jejich zapojení do celoživotního 

cvičení.  

Poslední skupinou je skupina, jež je zdravotně motivovaná a jeví se jako ta nejnáročnější. 

Možná opustí fitness centrum ne z důvodu, že by se chystali se cvičením skončit, jako by to 

mohl udělat například segment, který je motivovaný vzhledem nebo ten s nízkou motivací, ale 

opustí ho, protože nebudou spokojeni se samotným poskytováním služeb. Management 

fitness by měl trénovat svůj personál, aby pečlivě těmto zákazníkům naslouchal, 

zaznamenával jejich potřeby a to jak fyzické, tak i psychické a popřípadě jim nabízel i osobní 

programy cvičení, čímž by je motivoval.  

Dle Crossleyho (2006) z terénní práce, v níž se zabýval primárně motivací lidí ke cvičení, 

vyplynulo, že návštěvníci docházejí do posiloven zpravidla z důvodu potřeby zhubnout a až 

jako druhotné mají posílit a dostat se do kondice. Tito lidé však svoji pravidelnou docházku 

do posilovny neudrží déle než několik měsíců, ale jsou však mezi nimi i výjimky, pro které se 

stává posilovna součástí života a tato návštěva posilovny se pro ně stává rutinou. Tentýž autor 

identifikuje následujících několik motivů návštěvníků ke cvičení. 

Cvičení a posilování je dle autora jakási forma hry, která je zábavná a vytváří pocit pohody, 

tudíž je pro cvičence motivem potěšení. Autor ve své publikaci uvádí, že požitek ze cvičení 

není něco, co by bylo pro všechny lidi přirozené. 

Sociální interakce představuje pro návštěvníky určitou formu navázání přátelství, která však 

můžou být omezena na prostory posilovny, ale u některých se přátelství přenáší i mimo 

prostory posilovny. Na základě výše uvedeného dále pak autor uvádí, že právě posilovna se 

stává důležitým zdrojem sociálního kapitálu pro jednotlivce. 

Relaxace a uvolnění jsou zásadními motivy pro některé z návštěvníků posilovny, pomocí 

nichž se snaží odreagovat, bojovat se stresem, spálit energii, zbavit se agrese. Pravidelný 

návštěvník posilovny se tak naučí přetavit každodenní pocity únavy a stresu, a to z důvodu, 

aby je pak vnímal jako svoji potřebu se pohybovat.  
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Fyzické já představuje u návštěvníků jejich vnitřní bytí, s nímž je spojen pocit sebevědomí, 

který je zvyšován právě prostřednictvím cvičení, a to bez ohledu na změny jejich vzhledu. 

Únik z reality v tomto smyslu představuje pro klienty posilovny určitý způsob, jak přijít na 

jiné myšlenky, které nijak nesouvisejí s jejich pracovním vytížením nebo rodinným životem, a 

zároveň čas věnovaný posilování byl zákazníky vnímán jako čas strávený sám se sebou. 

Sport je jedním z dalších motivů návštěvníků ke cvičení, kdy návštěva fitness centra pro 

některé z nich představuje zvýšení jejich fyzické kondice právě pro daný sport. Zkušenější 

návštěvníci dle autora vytrvávají v posilování v zájmu sportu a pro zbývající jedince se 

návštěva posilovny sama stala sportem. 
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4 Metodologie 

V této kapitole je věnována pozornost konkrétním metodám, které jsou zvoleny pro dosažení 

cíle bakalářské práce, který byl před zahájením výzkumu zvolen. 

4.1 Definování výzkumného souboru a problému 

Cílovým souborem pro marketingový výzkum a následnou tvorbu dotazníkového šetření jsou 

návštěvníci třech předem konkrétně zvolených fitness center v Poděbradech, jimiž jsou 

FitClub Ego, Fitness studio Luboše Černého a Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu.  

Cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit preference jednotlivých návštěvníků výše 

zmíněných třech fitness center v Poděbradech společně s vypracováním doporučení 

poskytnutým majitelům těchto fitness center s možností jejich dalšího rozvoje. 

4.2 Stanovení metodiky výzkumu 

Pro získání požadovaných a potřebných dat tohoto výzkumu je v této práci využit sběr 

primárních dat, a to konkrétně prostřednictvím kvantitativního výzkumu, jež je založen na 

formě elektronického dotazování. Výhodami této formy dotazování jsou velká flexibilita, 

rychlost a možnost oslovit velkou skupinu respondentů. Dalším, a v současné době zcela 

zásadním, důvodem využití elektronického dotazování bylo šíření viru SARS CoV-2 a s ním 

spojená vládní opatření, jež zahrnovala i uzavření fitness center, tudíž mnou zamýšlené 

písemné dotazování, pro které jsem se při zahájení výzkumu rozhodl, a to z důvodu předešlé 

komunikace s majiteli daných fitness center ohledně umístění dotazníku na recepci fitness 

centra, nebylo možné uskutečnit.  

4.3 Určení velikosti vzorku a metoda výběru respondentů 

Vzorkem pro šetření jsou samotní zákazníci třech vybraných fitness center v Poděbradech bez 

ohledu na jejich věk. Metoda výběru zákazníků probíhala zcela náhodně a byl zvolen vzorek 

volně dostupný. Za dobu, kdy byl dotazník na webových stránkách a sociálních sítích daných 

fitness center aktivní, bylo sesbíráno 171 odpovědí, jinými slovy dotazník vyplnilo 171 

respondentů.  

4.4 Sběr dat  

Jak již bylo zmíněno výše, marketingový výzkum probíhal formou elektronického dotazování 

ve třech vybraných fitness centrech v Poděbradech a samotný sběr dat trval 2 měsíce, během 

kterých byl dotazník aktivní. S rozšířením elektronického dotazování mezi klienty fitness 
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center mi pomohli majitelé vybraných fitness center, kteří vyvěsili odkaz na dotazníkové 

šetření na své sociální sítě a na webové stránky daných center společně s prosbou o jeho 

vyplnění.  

4.5 Struktura dotazníku, jeho tvorba včetně operacionalizace 

Při sestavování dotazníku byl kladen důraz na dodržování základních zásad jeho tvorby, tudíž 

aby dotazník nebyl zaměřen na citlivá témata, a co se týče časového rozložení, bylo cíleno na 

to, aby jeho vyplnění respondentům zabralo maximálně 5 minut. Taktéž byl zejména 

v následné pilotáži kladen důraz na to, aby byl dotazník reliabilní, tudíž aby byl důvěryhodný 

a spolehlivý, a aby byl validní, neboli platný a zkoumal to, co zkoumat má, a zjištěné 

výsledky by následně mohly být použity pro ten účel, za jakým byl výzkum prováděn. Bylo 

dbáno také na celkovou srozumitelnost, jednoduchost a zejména jednoznačnost chápání 

celého dotazníku. V samotném dotazníku byly využity uzavřené otázky a technika škálování, 

která se vyznačuje svojí schopností převést nesouměřitelné znaky na znaky měřitelné a 

používá se zejména k měření subjektivních názorů a postojů vybraných respondentů, což se 

pro tento výzkum jevilo jako zcela optimální varianta. Konkrétně byly v dotazníkovém šetření 

využity zejména číselné typy škál. Konkrétně u otázek č. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 byla použita 

škála v rozpětí hodnot 1-5, kde hodnota 1 představovala konkrétně největší využití danými 

návštěvníky, resp. důležitost či jejich ovlivnění a u hodnoty 5 tomu bylo naopak. 

U otázky č. 11 byla taktéž použita číselná škála, avšak v rozpětí hodnot od -2 do 2, kde 

hodnota -2 značila negativní ovlivnění (demotivaci), přes hodnotu 0, respondenty 

neovlivňující a naopak hodnota 2 vyjadřovala pozitivní vliv. 

U otázek č. 4 a 5 byly jednotlivé uvedené možnosti řazeny dle důležitosti, konkrétně u otázky 

č. 4 v pořadí 1-5 a u otázky 5. bylo pořadí od 1 do 9. Hodnota 1 představuje nejdůležitější 

důvod a naopak hodnota na posledním místě nejméně důležitý důvod. Detailněji budou škály 

a jejich vyhodnocení popsány v podkapitole analýza dat.  

V rámci pilotáže byl dotazník ještě před oficiálním zveřejněním a vyvěšením na web 

poskytnut 10 respondentům, u kterých byla zjišťována právě jeho srozumitelnost a 

jednoznačnost chápání. Právě díky pilotáži bylo odhaleno několik nepřesností a detailů, na 

které respondenti po vyplnění upozorňovali. Jednalo se zejména o posloupnost otázek, která 

pro většinu z nich působila zmatečně a mohla by v konečném důsledku způsobit nepřesnosti, 

a taktéž bylo upozorněno na nesjednocenost škál. Tyto nedostatky byly na základě těchto 

poznámek vyhledány a opraveny.  
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Z hlediska struktury dotazníku byl na samotný začátek vložen krátký úvod, v němž došlo 

k představení samotného tvůrce dotazníku, účel dotazníku, zajištění anonymity vyplnění a 

orientační čas, jež respondentovi vyplnění zabere. Následovaly filtrační a identifikační otázky, 

které se týkaly věku respondentů, jejich pohlaví a výběru fitness centra, které navštěvují. Po 

této části dotazníku bylo přistoupeno k meritorním otázkám, které byly vytvořeny dle 

Rosenbaum-Massiah servicescape modelu, který, jak již bylo zmíněno v teoretické části 

bakalářské práce, uvádí a vysvětluje různé dimenze servicescapu – fyzickou, sociální, přírodní 

a sociálně-symbolickou, a tím charakterizuje prostředí fitness center. Část otázek v dotazníku 

byla vytvořena na základě tohoto modelu, respektive byla vytvořena a aplikována na 

jednotlivé dimenze servicescape modelu. Druhá část otázek však nebyla vytvořena ani 

aplikována na žádný z modelů uvedených v teorii, ale byly vytvořeny určité nové dimenze, a 

to z důvodu dokreslení dané problematiky a celkově zjištění dalších požadovaných dat pro 

tento výzkum. V níže uvedeném schématu je naznačena operacionalizace dotazníku 

dle jednotlivých dimenzí Rosenbaum- Massiah servicescape modelu a vlastních autorem 

vytvořeným dimenzím. 

Obrázek 4 - Operacionalizace dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Analýza dat  

Pro zpracování získaných dat z dotazníkového šetření je použita jednoduchá analýza 

kvantitativních dat.  

U většiny otázek je vyhodnocení provedeno pomocí spočítaného průměru ze získaných 

hodnot v rámci dotazníkového šetření, dle kterého je možné následně jednotlivá fitness centra 

mezi sebou porovnat a zároveň problematiku jednotlivých otázek vyjádřit obecně, a to bez 

ohledu na to, které fitness centrum daný respondent navštěvuje. 

Otázky č. 1, 2, 3 a 10 jsou vyhodnoceny jednoduchým součtem shodných odpovědí neboli 

absolutní četností. 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole struktura dotazníku, u otázky č. 4 a 5 byl z respondenty 

vytvořeného pořadí dle důležitosti spočítán průměr, a to konkrétně z hodnot 1-5 v rámci 

otázky 4 a 1-9 v rámci otázky 5. Tyto hodnoty představovaly pořadí důležitosti, na které 

respondenti v rámci těchto otázek uvedené možnosti umisťovali. Důvod uvedený na prvním 

místě, označený číslem 1, pro ně znamenal nejdůležitější (primární), resp. zásadní důvod a 

důvod na poslední pozici pro ně znamenal naopak nepodstatný a nejméně důležitý důvod.  

Otázky č. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 jsou vyhodnocovány taktéž pomocí průměru z hodnot 1-5 

umístěných na číselné škále, kde hodnota 1 představuje konkrétně největší využití danými 

návštěvníky, resp. důležitost či jejich ovlivnění a u hodnoty 5 tomu je naopak. 

Zvláštnost je u otázky č. 11, kde rozpětí škálových hodnot je od -2 do 2, kde hodnota -2 značí 

negativní ovlivnění (demotivaci), přes hodnotu 0, respondenty neovlivňující a naopak hodnota 

2 vyjadřuje pozitivní vliv. Tudíž zjištěný průměr z hodnot u této otázky mohl být i záporný. 
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5 Zpracování a interpretace dat 

5.1 Představení tří konkrétně vybraných fitness center v Poděbradech 

V první řadě je vhodné si jednotlivá fitness centra, která jsou pro tento výzkum zvolena, 

stručně představit a popsat. Jelikož všechna vybraná fitness centra osobně navštěvuji již 

několik let a v jednom z nich, konkrétně ve Fitclubu Ego, bezmála čtvrtým rokem pracuji a 

jsem členem jejich pracovního týmu, zajišťující komunikaci a interakci se zákazníky, a 

zároveň jsem lektorem skupinových lekcí, tak si troufám říci, že mám o těchto fitness 

centrech značný přehled a jsem schopen na základě těchto zkušeností poskytnout určitý 

objektivní náhled na jejich provoz, fungování a sortu či počet klientů. 

5.1.1 Fitclub Ego 

Fitclub Ego je ze všech tří vybraných fitness center jednoznačně nejmladším fitness centrem, 

které svůj provoz započalo v roce 2014. Jedná se o moderní fitness centrum, jehož 

zakladatelem a zároveň majitelem je pan inženýr Milan Točík. Samotné fitness centrum se 

nachází nedaleko vlakového nádraží v předměstí lázeňského města Poděbrady, konkrétně 

v části Poděbrady Žižkov, která je v dnešní době jednou z nejrychleji se rozrůstajících částí 

celých Poděbrad.  

Vnitřní prostory klubu nabízejí kromě pohodlného posezení vedle recepčního baru s doplňky 

stravy, které mají zákazníci možnost si zakoupit či ochutnat, také bezplatné wi-fi připojení. 

Návštěvníci fitness centra mají k dispozici širokou škálu možností cvičení a lekcí, kterých se 

mohou zúčastnit. Nabídka zahrnuje skupinové lekce bosu, juda, fitboxu, kruhový trénink, 

cvičení pro seniory a zumbu. Kromě těchto lekcí mají zákazníci k dispozici moderně 

vybavenou posilovnu společně s kardiozónou a dvěma dalšími sály, z nichž jeden je určen pro 

aerobní cvičení či skupinové lekce a druhý slouží pro nácvik bojových sportů. Kardiozóna je 

vybavena několika běžeckými pásy, rotopedy a veslovacím trenažérem, který mohou 

zákazníci využít pro zlepšení své techniky, prohřátí před silovým tréninkem, či pouze na 

zlepšení své fyzické kondice.  

Fitness centrum nabízí svým klientům i možnost využití osobního trenéra, maséra či v dnešní 

době stále více populární a vyhledávané solárium. Za výhodu můžeme považovat přítomnost 

dětského koutku, který je od posilovny oddělen skleněnou stěnou, což umožňuje rodičům mít 

nad dětmi neustálou kontrolu a dohled i během svého cvičení. Nutno dodat, že sociální 

zařízení a šatny se sprchami jsou vždy pečlivě uklizené a ve výborném stavu. Úklid fitness 

centra je zajištěn profesionální firmou, trvá každý den minimálně 2 hodiny, a to kvůli 
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rozsáhlým prostorům samotného fitness centra. Na chod samotného fitness centra dohlíží sám 

majitel, který taktéž dennodenně kontroluje veškeré úklidové práce a dohlíží na čistotu celého 

centra.  

Co se otevírací doby Fitclubu Ego týče, tak se při její tvorbě a návrhu orientovalo na potřeby 

a požadavky zákazníků. Jednalo se především o ranní zahájení provozu, kde zde od brzkých 

ranních hodin cvičí klienti, kteří následně pokračují do svého zaměstnání, večerní zavírací čas 

byl naopak přizpůsoben těm návštěvníkům, kteří se z práce vrací později. Provozní tohoto 

fitness centra komunikovala s velkým množstvím zákazníků a snažila se otevírací dobu co 

nejvíce přizpůsobit a nastavit na míru klientským požadavkům. Na základě tohoto průzkumu 

si fitness centrum vytvořilo pevnou otevírací dobu, a to ve všedních dnech od 6:00 do 21:00 

hod., během víkendů a o svátcích od 9:00 do 20:00 hod. 

5.1.2 Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu 

Fitness aréna, která se nachází přibližně 2 kilometry pěšky směrem do centra města, je dle 

mého názoru a zkušeností, i přes svoji poněkud malou rozlohu, která je často problémem při 

tréninku většího počtu lidí, kdy dochází ke kolizím mezi cvičenci, kteří se musí vzájemně 

sami sobě vyhýbat a dávat si přednost, druhým nejvíce navštěvovaným fitness centrem 

v Poděbradech. Majitelem tohoto fitness centra a zároveň jedním z lektorů skupinových lekcí 

je pan magistr Jan Větrovský. 

Nabídka pro zákazníky zahrnuje taktéž skupinové lekce, kterými jsou například Pilates, AR 

KRUHÁČ, Medical YOGA či dětská atletika, které je orientovaná na dětské skupiny 

návštěvníků. Kromě lekcí nabízí Fitness Aréna svým zákazníkům odborné fyzioterapeutické a 

rehabilitační služby, které by alespoň z části mohly návštěvníkům vynahradit absenci solária. 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že fyzioterapeutické služby jsou zde nabízeny na velmi vysoké 

úrovni a taktéž hojně využívány. Celkově toto fitness centrum, jak už z názvu vyplývá, je 

orientováno primárně na zdraví klientů, zdravý pohyb a to jak v rámci osobních tréninků, 

které svým klientům nabízí, tak v rámci skupinových lekcí, na kterých si Fitness Aréna 

zakládá. Možnosti z oblasti medicíny FitClub Ego postrádá a zákazníci jsou o ně tedy 

ochuzeni, což se jeví pro Fitness Arénu jako jistá značná konkurenční výhoda.  

Co se čistoty cvičebního prostoru, šaten a sociálního zařízení týče, vše je průběžně každý den 

zaměstnanci fitness centra dezinfikováno a udržováno v čistotě. Vybavení posilovny, které 

Fitness Aréna nabízí, není nijak moderní ani pokrokové, spíše základní stroje a sady činek, 

avšak pro běžné cvičence je toto zcela dostačující. Pokud bychom se podívali na otevírací 
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dobu tohoto fitness centra, tak je podobná otevírací době Fitclubu Ego. Fitness Aréna otevírá 

ve všední dny v 6:00 a zavírá v pondělí, ve středu a v pátek ve 21:00, v úterky a čtvrtky 

dokonce až v 21:30. Víkendová otevírací doba se lehce liší. V sobotu Fitness Aréna nabízí své 

služby zákazníkům od 8:00 do 15:00, v neděli od 9:00 do 20:00. Kromě soboty, kdy je 

otevírací doba fitness centra poněkud kratší, je rozsah otevírací doby dostatečný, a i klienti 

jsou s tímto rozsahem spokojeni a vyhovuje jim. 

5.1.3 Fitness studio Luboše Černého 

Fitness studio Luboše Černého se nachází asi kilometr pěšky od jeho možného konkurenta, 

jímž je výše zmiňovaná Fitness Aréna. Toto fitness centrum sám řadu let pravidelně 

navštěvuji a vím o něm bezesporu nejvíce informací. Studio se nachází v oblasti dalších dvou 

sportovišť, a to zimního stadionu a arény na basketbal, což představuje jistou výhodu 

v podobě nové klientely a přísunu sportovců, avšak na druhou stranu pro klienty, kteří bydlí 

v blízkosti centra nebo v něm, se může umístění posilovny jevit jako poněkud vzdálené a 

nevhodné. Majitelem, jak již z názvu samotného fitness centra vyplývá, je bývalý úspěšný 

závodník v oblasti kulturistiky Luboš Černý.  

Toto studio bylo dříve provozováno více než 10 let v centru města v prostorech bývalého 

atomového krytu, kde majitel platil nemalé peníze za pronájem, a proto se rozhodl pro 

výstavbu nového fitness centra, které je zároveň součástí jeho rodinného domu. Studio se 

zaměřuje z větší části na klientelu vyhledávající primárně službu posilovny a doplňků stravy, 

což znamená, že zde nejsou ve větší míře provozovány skupinové lekce. Jedněmi z mála 

lekcí, které jsou ve studiu provozovány, jsou kruhový trénink a Spinning, který se stal mezi 

zákazníky, respektive převážně mezi zákaznicemi, velmi oblíbený, a pro velkou účast byly do 

týdenního rozvrhu přidány hodiny navíc. Avšak bezkonkurenční návštěvnost představovaly 

ještě donedávna lekce smíšených bojových umění, tzv. MMA, kterých se několikrát do týdne 

účastnilo přes dvacet lidí, avšak vlivem šíření pandemie byly tyto lekce zrušeny a po 

znovuotevření fitness center již nebyly obnoveny.  

Vybavení posilovny stejně jako u Fitness Arény není nikterak přelomové či moderní, avšak 

nutno říci, že v průběhu minulého roku byly majitelem zakoupeny stroje nové, staré stroje 

byly zrenovovány a byly nakoupeny nové cvičební adaptéry, které si většina ze stálých 

klientů posilovny nemůže vynachválit. Co se však týče čistoty prostředí a sociálního zařízení 

včetně sprch, nemůže se toto fitness centrum oběma výše zmíněným bezesporu rovnat. 

Majitel si úklid svého fitness centra zajišťuje sám a i on sám obsluhuje na recepčním baru, a 

pouze výjimečně zde má nějakou brigádnici či brigádníka, který by v rámci své směny zajistil 
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i zmíněný úklid. Proto tedy úklid v tomto fitness centru probíhá velmi nárazově, sociální 

zařízení a sprchy jsou často špinavé a zapáchají, koše v šatnách jsou taktéž často několik dní 

přeplněné. Fitness studio Luboše Černého v posledních dvou letech disponuje nově 

provozovaným soláriem, které však taktéž mnoho zákazníků tomuto fitness centru nepřináší. 

Pokud bychom porovnali rozsah otevírací doby tohoto fitness centra s dvěma předchozími, 

tak zjistíme, že v tomto ohledu Fitness studio Luboše Černého nemůže zdaleka dvěma 

předchozím konkurovat a v tomto směru značně ztrácí. Fitness studio Luboše Černého je ve 

všední dny otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od 7:00 do 12:00 a poté od 14:00 do 20:00, 

v úterý a ve čtvrtek fitness centrum otevírá až v 8:00. O víkendu je otevírací doba ještě více 

zkrácena a fitness centrum je dopoledne otevřeno dokonce až od 9:00 a pouze do 11:00 a 

odpoledne od 14:00 pouze do 19:00. V rámci komunikace s majitelem fitness centra, během 

které jsme se ho osobně, společně s několika stálými členy dotazovali, z jakého důvodu je 

otevírací doba takto omezena, a rozsah není tak široký, nám bylo řečeno, že v průběhu let byl 

rozsah otevírací doby několikrát měněn a rozšiřován, ale přísun zákazníků v rozšířených 

hodinách byl tak nízký, že se majitel rozhodl rozsah upravit na dnešní podobu. Nutno však 

říci, že zákazníci tohoto fitness centra jsou s tímto rozsahem značně nespokojeni a často ve 

víkendových dnech vyhledávají služby jiných fitness center, kde je otevírací doba pro ně 

mnohem příznivější a rozsáhlejší. 

5.2 Vyhodnocení dotazníku marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum prováděný za účelem zjištění preferencí zákazníků jednotlivých fitness 

center v Poděbradech byl proveden na vzorku 171 respondentů, kteří výzkumný dotazník 

vyplnili.  
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1. otázka: Jaké fitness centrum v Poděbradech navštěvujete? 

Smyslem této otázky bylo zjistit, za jakým účelem dotazovaní respondenti navštěvují uvedená 

fitness centra v Poděbradech, a jejich rozřazení je uvedeno v grafu č. 1. V uvedeném grafu je 

možno vidět, že 67 respondentů, jež představuje 39,18 % z celkového počtu 171 respondentů, 

navštěvuje Fitclub Ego, který se v rámci celkového počtu 171 respondentů, od nichž byla 

získána data, jeví jako nejvíce navštěvovaný. Tuto skutečnost mohu z vlastní zkušenosti 

jedině potvrdit. Fitness Arénu navštěvuje 35,67 % respondentů, konkrétně se jedná o 61 

zákazníků. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že jako nejméně navštěvované fitness centrum 

v Poděbradech se jeví Fitness studio Luboše Černého, které navštěvuje pouze 22 respondentů, 

což je bezmála 12,87 %. Zbylých 21 respondentů, představujících 12,28 % z celku, uvedlo, že 

navštěvuje jiné fitness centrum než ta, která byla pro tento výzkum zvolena, a proto byli tito 

respondenti z výzkumu po této odpovědi vyřazeni a v následujících otázkách již neodpovídali, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

Graf 1 - Navštěvované fitness centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2. otázka: Jaké je vaše pohlaví? 

V rámci otázky č. 2 bylo zjišťováno pohlaví návštěvníků. Ze zjištěných dat zaznamenaných 

do zpracovaného grafu č. 2 je patrné, že Fitclub Ego navštěvuje více žen než mužů, a to 

konkrétně 38, což tvoří 56,72 % z celkových 67 respondentů navštěvujících toto fitness 

centrum. Zbylými 29 respondenty neboli 43,28 % jsou muži. Co se návštěvníků Fitness Arény 

týče, tak zde naopak, jak graf ukazuje, převažují muži, kterých je 36 (59,02 %). Zbylých 25 

respondentů (40,98 %) jsou ženy. Dle výzkumu nejméně navštěvované Fitness studio Luboše 

Černého je, co se pohlaví týče, dost vyvážené, jelikož z 22 respondentů je 10 mužů (45,45 %) 

a 12 žen (54,55 %). Pokud bychom porovnali pohlaví nezávisle na fitness centrech, tak 

získaný vzorek respondentů je tvořen 50 % mužů (75) a 50 % (75) žen.  

Graf 2 - Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3. otázka: Do jaké věkové skupiny patříte? 

V otázce č. 3 bylo u respondentů požadováno uvést svůj věk, respektive do jaké z výše 

uvedených věkových skupin spadají. Ve Fitclubu Ego je nejpočetněji zastoupena věková 

skupina od 15 do 25 let, kterou ve svém dotazníku označilo 32 z 67 respondentů (47,76 %). 

Věkovou skupinu v rozmezí od 26 do 45 let označilo 30 respondentů (44,78 %), rozmezí od 

46 do 65 let pak vybrali 4 respondenti (5,97 %) a pouze jediný respondent byl starší 65 let, jež 

tvořil 1,49 % z celkového počtu 67 respondentů. Fitness Aréna je z hlediska věkových skupin 

více diverzifikovaná, jelikož zde velmi převažuje věková skupina od 26 do 45 let, která je 

zastoupena 41 respondenty, kteří představují 67,21 % z celku 61 respondentů. Věkové 

skupiny v rozmezí 15-25 let a 46-65 let jsou přibližně stejně zastoupeny, nicméně věková 

skupina od 15 do 25 let obsahuje o 1 respondenta více, konkrétně ji označilo 10 respondentů 
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(16,39 %), a skupinu od 46 do 65 let označilo 9 respondentů tvořících 14,75 % z celkového 

počtu 61 respondentů. Stejně tak jako tomu bylo u Fitclubu Ego, i ve Fitness Aréně pouze 

jediný respondent byl starší 65 let (1,64 %). Ve Fitness studiu Luboše Černého je 

nejpočetnější věková skupina v rozmezí od 26 do 45 let, jež ve svém dotazníku vyplnilo 13 

zákazníků (59,09 %) z 22 docházejících do tohoto fitness centra. Druhou nejvíce zastoupenou 

věkovou skupinou byla skupina v rozmezí od 15 do 25 let v počtu 7 respondentů (31,82 %). 

Zbylé 2 věkové skupiny, konkrétně věkové skupiny od 46 do 65 let a nad 65 let byly zvoleny 

každá jedním respondentem a tvoří tedy společně 9,09 % z celkového počtu dotazovaných.  

Z celkového počtu 150 respondentů bylo 32,67 %, konkrétně 49 respondentů, tvořeno 

věkovou skupinou 15-25 let. Obecně nejpočetnější věkovou skupinou byla věková skupina 

26-45 let, která zahrnuje 84 respondentů (56 %). Věkovou skupinu 46-65 let ve svém 

dotazníku ze všech 150 respondentů zvolilo pouze 14 z nich, tudíž 9,33 %.  Zbylí 3 

respondenti označili za svoji věkovou skupinu možnost 65+ a představují pouhá 2 % 

z celkového počtu responzí. Veškeré zjištěné hodnoty jsou zachyceny v grafu č. 3. 

Graf 3 - Věkové skupiny respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. otázka: Z jakého důvodu navštěvujete fitness centrum? 

V rámci této otázky byly zjišťovány preference, resp. důvody, z jakých zákazníci 

v Poděbradech navštěvují fitness centra. Podíváme-li se na tuto problematiku obecně, jenž je 

zobrazena v grafu č. 4, pak je patrné, že nejdůležitější důvod návštěvy napříč všemi třemi 

fitness centry je „zlepšení tělesné kondice“, a to s důležitostí v průměru 1,98. Na druhé straně 

nejméně důležitým a nejméně podstatným důvodem návštěvy fitness centra je obecně 

v průměru 4,41 „z jiného důvodu (fyzioterapie)“, avšak pokud bychom uvedli určitý 

konkrétnější důvod, jenž je obecně návštěvníky považován za méně důležitý a podstatný 

v rámci jejich návštěvy fitness centra, pak lze uvést „nabírání svalové hmoty“, který se 

nachází, opomeneme-li „jiný důvod“, na posledním místě ze všech uvedených důvodů, a to 

konkrétně s průměrem 2,99. 

Graf 4 – Obecné důvody návštěvy fitness centra 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující části bychom v rámci této otázky porovnali jednotlivá vybraná fitness centra 

mezi sebou. 

Graf 5 - Důvody návštěvy jednotlivých fitness center 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 5 je patrné, že respondenti navštěvující Fitclub Ego ve svém dotazníku nejčastěji 

umisťovali na první místo z hlediska důvodu jejich návštěvy zlepšení tělesné kondice, které 

představuje průměr 2,13 z hodnot získaných z pořadí vytvořeného každým  respondentem 

navštěvujícím právě Fitclub Ego. Druhým nejčastějším důvodem jejich návštěvy je nabírání 

svalové hmoty, a to v průměru 2,67 a pouze o 2 setiny více připadá na redukci hmotnosti 

(2,69), jež byla zaznamenána v průměru jako třetí nejčastější důvod návštěvy. Odreagování a 

relaxace bylo s průměrem 2,81 identifikováno jako čtvrtý nejčastější důvod pro návštěvu a 

jako poslední a takřka nepodstatný či nedůležitý důvod s průměrem 4,7 ze zjištěných hodnot 

udávali respondenti variantu „z jiného důvodu (fyzioterapie)“.  

Obdobně jako tomu bylo u respondentů navštěvujících Fitclub Ego, tak i respondenti z Fitness 

Arény nejčastěji umisťovali na první místo ve svém dotazníku jako důvod své návštěvy 

„zlepšení tělesné kondice“, avšak v tomto fitness centru tomuto důvodu byla ze strany 

návštěvníků přikládána větší důležitost, a to v průměru 1,79. Naopak rozdíl je možné 

pozorovat hned na druhém místě, co se důvodu návštěvy týče, ve kterém návštěvníci Fitness 

Arény s průměrem 2,74 ze získaných hodnot uvedly důvod „odreagování a relaxace“, který 

byl respondenty z Fitclubu Ego volen až mezi posledními důvody návštěvy. Třetím 

nejčastějším důvodem z průměru hodnot vychází ve Fitness Aréně taktéž jako ve Fitclubu 

Ego redukce hmotnosti, a to s průměrem 3,08, avšak v porovnání s hodnotou získanou 

z Fitclubu Ego, kde byl průměr u tohoto důvodu 2,69, je respondenty Fitness Arény tomuto 

důvodu přiřazována menší důležitost. Nabírání svalové hmoty je považováno respondenty 

tohoto fitness centra za spíše nedůležité (průměr 3,44), avšak stejně jako tomu bylo ve 

Fitclubu Ego je na posledním místě, co se důležitosti týče, „jiný důvod (fyzioterapie)“, avšak 

nutno dodat, že s větší důležitostí, a to vyjádřené průměrem 3,95. Tuto skutečnost bylo možné 

předpokládat, vzhledem k tomu, že Fitness Aréna jako jediná nabízí služby fyzioterapie, které 

zákazníci často využívají. 

Jak již bylo uvedeno, Fitness studio Luboše Černého je nejméně navštěvovaným fitness 

centrem ze všech tří vybraných, tudíž i získané průměry nelze zcela jednoznačně porovnat 

s dvěma předchozími fitness centry, jelikož odpovědělo, resp. bylo získáno o bezmála 40 

odpovědí méně. Nicméně však i z takovéhoto množství dat lze získat relevantní představu a 

zjistit preference „většiny“ návštěvníků tohoto fitness centra. Pokud bychom se podívali na 

graf č. 5, tak je patrné, že stejně jako u předešlých dvou fitness center i respondenti 

navštěvující zařízení Luboše Černého jako nejčastější, jinými slovy nejdůležitější, důvod své 

návštěvy uváděli „zlepšení tělesné kondice“, neboť právě tento důvod představuje nejvyšší 
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důležitost (2,05) ze získaných hodnot. Jako druhý nejčastější důvod byl obdobně jako u 

Fitness Arény uveden důvod návštěvy „odreagování a relaxace“, a to konkrétně s průměrem 

2,64. Třetím nejčastěji uváděným důvodem návštěvy Fitness studia Luboše Černého bylo 

„nabírání svalové hmoty“ (2,68). Až na předposlední místo s důležitostí v průměru 2,82 byl 

návštěvníky tohoto studia zařazován důvod „redukce hmotnosti“, nicméně obdobně jako u 

Fitclubu Ego a Fitness Arény byl na poslední místo vyjadřující nepodstatný důvod návštěvy 

umístěn „jiný důvod (fyzioterapie)“, a to s průměrem 4,82. 

U této otázky byly porovnány uvedené možnosti a jejich důležitost i v rámci pohlaví a věkové 

skupiny, a to z důvodu zjištění, z jakého důvodu navštěvují fitness centra v Poděbradech muži 

a z jakého důvodu ženy, a taktéž jaké jsou rozdíly v rámci této problematiky mezi 

jednotlivými věkovými skupinami návštěvníků.  

Z grafu č. 6 je patrné, že u většiny z uvedených možností se průměry důležitosti jednotlivých 

důvodů návštěvy fitness center v Poděbradech v rámci pohlaví nijak zvláště neliší, avšak je 

možné u jedné z možností, konkrétně „nabírání svalové hmoty“, pozorovat podstatnější rozdíl 

mezi jednotlivými průměry u žen a mužů, kde tento důvod představuje u mužů důležitost 

v průměru 2,47, kvůli kterému navštěvují fitness centrum, naopak u žen je tomuto důvodu 

přiřazena důležitost 3,51. Avšak zcela nejdůležitějším důvodem návštěvy fitness centra je, jak 

již naznačuje graf výše zkoumající tuto problematiku obecně, pro obě pohlaví zlepšení tělesné 

kondice, konkrétně pro ženy v průměru 1,89 a pro muže 2,07. 

Graf 6 - Důvody návštěvy fitness centra v rámci pohlaví 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při zkoumání této problematiky v rámci věkových skupin, jež je zobrazeno na grafu č. 7, je 

patrné, že pro téměř všechny věkové skupiny, s výjimkou věkové skupiny 65+, je 

nejdůležitějším důvodem návštěvy fitness centra z hlediska průměru zlepšení tělesné kondice. 
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Pro věkovou skupinu 65+ je nejdůležitějším důvodem návštěvy s průměrem 2,33 odreagování 

a relaxace. Na druhou stranu nejméně podstatným důvodem návštěvy fitness centra se pro 

tuto věkovou skupinu jeví s průměrem 4,00 „z jiného důvodu (fyzioterapie)“, jež představuje 

taktéž nejméně podstatný důvod u dalších dvou věkových skupin, a to konkrétně u věkové 

skupiny 26-45 a 15-25. Pro věkovou skupinu 46-65 je dle průměru 3,86 nejméně důležitým 

důvodem nabírání svalové hmoty. Tento důvod je naopak u věkové skupiny 15-25 druhým 

nejdůležitějším s průměrem 2,35. Co se týče redukce hmotnosti, tak tento důvod u věkových 

skupin 26-45 a 46-65 figuruje na druhém místě, co se důležitosti týče, a to konkrétně 

s průměry u první zmíněné skupiny 2,74 a u druhé dokonce 2,14. 

Graf 7 - Důvody návštěvy fitness centra v rámci věkové skupiny 

Zdroj: vlastní zpracování 

5. otázka: Z jakého důvodu jste si vybral právě toto fitness centrum? 

Obecně primárním a nejdůležitějším důvodem pro výběr fitness centra je pro respondenty 

„kvalita a šíře nabízeného sortimentu“, kterému je přiřazována důležitost v průměru 3,11 a 

taktéž je možné pozorovat, že klienti při výběru fitness centra dávají často na doporučení 

(3,31), na základě kterého si poté fitness centrum vyberou. Naopak nejméně důležitým 

důvodem se pro respondenty jeví s průměrem 6,45 z důvodu přijatelných cen sortimentu, jako 

jsou doplňky stravy či nápoje. Veškeré získané výsledky jsou zachyceny v grafu č. 8.  

 

 

 



46 
 

Graf 8 - Obecné důvody výběru fitness centra 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 9, porovnávajícího v rámci této otázky jednotlivá fitness centra mezi sebou, je 

možné vidět, že nejdůležitějším důvodem pro výběr Fitclubu Ego bylo respondenty 

navštěvující toto fitness centrum voleno jeho vhodné umístění, které představuje průměr 2,61 

ze získaných hodnot vyjadřujících subjektivní pořadí respondentů.  

I tento výsledek mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, jelikož jsem se v rámci své pracovní 

pozice na recepci tohoto fitness centra setkal s mnoha lidmi, kteří mi potvrdili, že do fitness 

centra docházejí z důvodu jeho umístění v blízkosti vlakového nádraží, kam přijíždějí 

dennodenně ze svého zaměstnání nebo školy. Je možné tento výsledek také potvrdit z důvodu, 

že, jak již bylo zmíněno v podkapitole představení 3 konkrétně vybraných fitness center 

v Poděbradech, část Žižkov je jednou z nejrychleji se rozrůstajících částí Poděbrad a jelikož 

Fitclub Ego je jediným fitness centrem v této oblasti, tak je jeho umístění bezpochyby pro 

klienty v tomto místě zcela vyhovující a zásadní. 

Co se otevírací doby, resp. jejího rozsahu, týče, tak je z výzkumu a průměru důležitosti 3,85, 

jež představuje celkové třetí místo, patrné, že samotná otevírací doba je pro výběr fitness 

centra z řad klientů Fitclubu taktéž důležitá. Zajímavým zjištěním byl fakt, že respondenti 

navštěvující Fitclub Ego dle výzkumu při výběru fitness centra až tak nepřikládají důležitost, 

resp. pro ně není nějak zásadně důležité, jaké fitness centrum má ceny sortimentu jako 

například doplňků stravy nebo nápojů, jelikož tento důvod představuje důležitost v průměru 

6,52. Při svém výběru fitness centra přikládají důležitost kvalitě a šíři nabízeného sortimentu, 

která v průměru vykazuje hodnotu 3,09. V neposlední řadě na základě provedeného výzkumu 

vyplývá, že si zákazníci Fitclubu Ego nevybírají fitness centrum z důvodu určitých slev pro 

stálé klienty (5,87), neboli tento důvod pro ně v konečném hledisku není nijak zásadní a 
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podstatný, jakým je naopak právě vhodné umístění daného fitness centra, nebo kvalita a šíře 

sortimentu, jež Fitclub Ego svým návštěvníkům nabízí.  

U Fitness Arény je patrné, že návštěvníci využívající služby Fitness Arény nejčastěji ve svém 

dotazníku s průměrem 2,67 označovali, že si toto fitness centrum vybrali na základě 

doporučení. Jak již bylo výše zmíněno, Fitness Aréna velmi dbá na zdraví svých klientů, aby 

z fitness centra odcházeli s dobrým pocitem a s pocitem, že svému zdraví pomohli, a zakládá 

si na tom jak u medicínských služeb, tak u skupinových lekcí. Tento fakt je nejspíše tím 

motivem pro šíření dobrého jména (goodwillu) o fitness centru z řad svých klientů, kteří byli 

se službami nadmíru spokojeni, mezi jejich známé, což jim zadarmo, bez jakýchkoliv 

vynaložených prostředků na marketing a propagaci, do fitness centra přivádí nové tváře. 

Druhým nejdůležitějším důvodem (2,90), proč si zákazníci vybrali zrovna Fitness Arénu, je 

kvalita a šíře nabízeného sortimentu. Vhodné umístění se však u tohoto fitness centra nachází 

v průměru až na třetím místě. Naopak stejně jako u Fitclubu Ego ani pro zákazníky Fitness 

Arény nejsou úplně podstatným důvodem při volbě fitness centra určité slevy pro stálé klienty 

(6,36), nebo přijatelné ceny sortimentu (6,38). U obou fitness center je na základě zjištěných 

dat umístěných do grafu č. 9 vidět, že oblast marketingu a reklamy není jejich nejsilnější 

stránkou, protože z hlediska důležitosti, konkrétně teď u Fitness Arény, 5,48, nelze říci, že by 

se jednalo o zásadní věc, na kterou by kladli zákazníci při výběru jejich fitness centra důraz. 

Z grafu č. 9, vyjadřujícího důvody výběru Fitness studia Luboše Černého, je zřejmé, že jako 

nejčastější a primární důvod je uváděn „na základě doporučení“, a to s průměrem důležitosti 

2,86.  

Jelikož je Fitness studio Luboše Černého z těchto tří zkoumaných fitness center to zdaleka 

nejdéle fungující a sám osobně toto fitness centrum již řadu let navštěvuji, tak mohu potvrdit, 

že si během těchto let vybudovalo určitou svoji stálou členskou základnu, z níž její členové, 

jež jsou na toto fitness centrum zvyklí a jsou s ním v rámci možností spokojeni, přivedli do 

tohoto fitness centra spoustu svých přátel a známých, tudíž i tento důvod výběru fitness centra 

je zcela pochopitelný.  

Pro respondenty druhým nejdůležitějším důvodem je uváděno jeho vhodné umístění, a to 

s průměrem důležitosti 3,27. Kvalitní marketing a reklama není ani v tomto centru tím 

zásadním důvodem a není ji v rámci výběru přiřazována v podstatě žádná důležitost, což značí 

průměr 6,68. V porovnání s předešlými dvěma fitness centry, které taktéž nemají oblast 

marketingu a reklamy na nějak závratné úrovni, je však toto fitness centrum, co se aktualizace 

webových stránek nebo informací na sociálních sítích, konkrétně pouze na platformě 
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Facebook, týče, zdaleka nejhorší. Posledním a zcela nepodstatným důvodem výběru 6,86 

slevy pro stálé členy, což je pochopitelné, jelikož už několik let toto fitness centrum slevy pro 

stálé členy nemá a všichni zákazníci jsou vnímáni stejně, bez ohledu na to, zda fitness 

centrum navštěvují pravidelně nebo jsou zde poprvé. 

Graf 9 - Důvody výběru jednotlivých fitness center 

Zdroj: vlastní zpracování 

6. otázka: U jednotlivých druhů cvičení ohodnoťte, v jaké míře je ve fitness centrech 

využíváte. 

U této otázky je nutné podotknout, že se v rámci výzkumu a zjištěných dat našli i tací 

cvičenci, kteří u všech čtyř druhů cvičení uvedli, že každý z těchto druhů využívají nejvíce, 

anebo naopak všechny z uvedených druhů nejméně a navštěvují fitness centrum z úplně 

jiného důvodu či kvůli jinému, ve výzkumu nezvolenému, druhu cvičení. Tudíž průměry ze 

zjištěných hodnot nemusí být vlivem tohoto faktu vždy zcela přesné. 

Obecnou problematiku rozebíranou v rámci této otázky řeší a vyjadřuje graf č. 10, ve kterém 

je vidět, že nejvíce klienty využívaným druhem cvičení je „cvičení na strojích“, a to 

konkrétně v průměru 2,21 ze získaných hodnot. Naopak nejméně využívaným druhem cvičení 

se dle výzkumu jeví s průměrem 3,86 osobní tréninky. 
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Graf 10 - Obecně využívané druhy cvičení 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 11 - Druhy cvičení využívané v jednotlivých fitness centrech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve Fitclubu Ego je, jak naznačuje graf č. 11, „cvičení na strojích“ nejvíce preferovaným a 

využívaným druhem cvičení, a to v průměru 3,04. Dalším hojně využívaným druhem cvičení 

je dle průměru 3,48 ze zjištěných hodnot kardio zóna, což mohu v tomto fitness centru jedině 

potvrdit, jelikož mnoho klientů ho navštěvuje vyloženě právě kvůli zmíněné rozsáhlé kardio 

zóně. Avšak na druhé straně nejméně využívaným a vyhledávaným druhem cvičení jsou lekce 

s trenérem, jinými slovy osobní tréninky, které jsou využívané jen v průměru 4,16.  

Jak již bylo zmíněno v představení samotné Fitness Arény, toto fitness centrum si zakládá na 

skupinových lekcích, které jsou, s průměrem 2,72 ze získaných hodnot, nejvyužívanějším 

druhem cvičení v tomto zařízení. Druhým nejčastěji využívaným druhem cvičení, na rozdíl od 

Fitclubu Ego, kde tomu byla kardio zóna, je cvičení na strojích v průměru 2,92. Naopak 

nejméně využívané jsou stejně jako u Fitclubu Ego osobní tréninky (3,21). 
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Při pohledu na Fitness studio Luboše Černého je zjevné, že nejvyužívanějším druhem cvičení 

je „cvičení na strojích“, což je vzhledem k tomu, že toto fitness centrum je zaměřené, jak bylo 

taktéž v úvodu zmíněno, na klientelu vyhledávající spíše služby tradiční posilovny v podobě 

činek a strojů, pochopitelné. Na druhou stranu skupinové lekce (4,00) a osobní tréninky (4,73) 

jsou v tomto zařízení takřka nevyužívané, což také naznačují hodnoty, resp. průměry z hodnot 

získaných od respondentů navštěvujících toto studio.  

Mohu pouze doplnit, že v současné době po znovuotevření fitness center a obecně po 

proběhlé pandemii se zájem o osobní tréninky zvýšil, ale nikterak dramaticky a klienti často 

po několika individuálních lekcích ve fitness centru končí a dále v procesu nepokračují nebo 

pokračují, ale již v jiném fitness centru.   

U této otázky byly stejně jako u otázky předchozí uvedené možnosti, resp. druhy cvičení, a 

jejich míra využívání ve fitness centrech porovnány i v rámci pohlaví. Z grafu č. 12 je patrné, 

že co se možností „kardiozóna“ a „osobní tréninky“ týče, tak nelze pozorovat v rámci 

porovnání mužů a žen podstatné rozdíly, co se jejich míry využívání týče, jelikož zjištěné 

průměry u obou pohlaví jsou takřka totožné. Naopak podstatný rozdíl je možné vidět ve 

využívání skupinových lekcí, které je z pohledu žen, co se průměru 2,96 týče, třetím 

nejvyužívanějším druhem cvičení, kdežto u mužů se jedná o bezesporu nejméně využívaný 

druh cvičení (3,91), jež vyhledávají v průměru ještě méně než službu osobních tréninků 

(3,85). Z pohledu žen se tato služba z výzkumu jeví jako zcela nejméně využívaná (3,87).  

Pro mě poněkud překvapivým zjištěním je fakt, že cvičení na strojích je i z pohledu žen tím 

dle výzkumu nejvyužívanějším druhem cvičení ze všech uvedených možností (2,55), jelikož 

mám osobní zkušenost s tím, že ženy většinu svého času tráví využíváním kardio zóny, která 

figuruje v rámci tohoto pohlaví až na druhém místě (2,64). Naopak nejméně překvapivým 

zjištěním je skutečnost, že nejvíce využívaným druhem cvičení pro muže je cvičení na 

strojích, a to se značným rozdílem oproti ženám, konkrétně s průměrem 1,88. 
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Graf 12 - Druhy cvičení využívané v rámci pohlaví 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci porovnání průměrů ze zjištěných hodnot u jednotlivých věkových skupin je u této 

otázky, zachycené v rámci grafu č. 13, patrné, že nejvíce využívaným druhem cvičení je jak 

pro věkovou skupinu 15-25, tak pro věkovou skupinu 26-45 cvičení na strojích, a to 

konkrétně u první uvedené skupiny v průměru 1,84 a u druhé s průměrem 2,29. U zbylých 

dvou věkových kategorií jsou nejvíce využívaným druhem cvičení skupinové lekce, kde 

dokonce u věkové skupiny 65+ všichni respondenti v dotazníku ohodnotili tento druh cvičení 

hodnotou jedna, tudíž výsledný průměr je taktéž roven 1. Naopak nejméně využívaným 

druhem cvičení jsou dle průměrů u všech věkových skupin s výjimkou věkové skupiny 15-25 

osobní tréninky. U věkové skupiny 15-25 tím nejméně využívaným druhem cvičení jsou lekce 

skupinové (4,04). Kardio zóna je využívána ze všech věkových skupin nejvíce věkovou 

skupinou 15-25, a to konkrétně v průměru 2,63. 

Z vlastní zkušenosti mohu jedině potvrdit, že mladší klientela ve fitness centru využívá spíše 

dostupné stroje a jiné vybavení posilovny, a naopak u skupinových lekcí, jelikož jsem jejich 

lektorem, vím, že jejich obsazenost klienty z řad této skupiny je minimální. Kardio zóna je 

těmito klienty využívána často před začátkem jejich výkonu, a to z důvodu rozehřátí 

organismu a celkově jejich svalové soustavy. 
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Graf 13 - Druhy cvičení využívané v rámci věkové skupiny 

Zdroj: vlastní zpracování 

7. otázka: Na číselné škále ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležité umístění fitness 

centra z hlediska časové dostupnosti. 

V rámci otázky č. 7 byli respondenti vyzváni, aby ohodnotili, jak hodně je pro ně důležité 

umístění daného fitness centra z hlediska časové dostupnosti.  

Graf 14 - Umístění fitness centra z hlediska časové dostupnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu č. 14 vyplývá, že umístění fitness centra je nejdůležitější pro respondenty navštěvující 

Fitclub Ego, a to v průměru 2,45, což potvrzuje i předešlý graf zaměřující se na důvody 

výběru daného fitness centra, kde právě návštěvníci Fitclubu Ego uváděli jako primární důvod 

pro svůj výběr právě umístění fitness centra. U zbylých fitness center lze taktéž konstatovat, 

že pro jejich zákazníky je umístění jejich zařízení také důležité, avšak v porovnání 

s Fitclubem Ego jsou průměry zjištěných hodnot o něco málo vyšší. Obecně lze však říci, že 

pro zákazníky fitness center v Poděbradech je umístění jejich fitness centra spíše důležité, což 

nám naznačuje i již zmíněný graf č. 14, a to konkrétně v průměru 2,54. 
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8. otázka: Ohodnoťte, jak hodně vás při výběru fitness centra ovlivňuje jeho vnitřní 

prostředí. 

Obdobně jako u otázky č. 7 měli respondenti v rámci této otázky ohodnotit, jak hodně je při 

jejich výběru fitness centra ovlivňuje jeho vnitřní prostředí zahrnující konkrétně čistotu, 

vnitřní uspořádání a barevné provedení. 

Obecně lze při pohledu na graf č. 15 vidět, že čistota je pro respondenty při výběru fitness 

centra velmi důležitým faktorem, jelikož s průměrem 1,57 se jedná o část vnitřního prostředí, 

která respondenty ovlivňuje nejvíce. Naopak při výběru fitness centra respondenti nedbají až 

tolik na barevné provedení, resp. jím nejsou nějak zvlášť ovlivněni (3,03). 

Graf 15 - Obecný vliv vnitřního prostředí na výběr fitness centra 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

I v rámci porovnání jednotlivých fitness center je z grafu č. 16 patrné, že čistota fitness centra 

je tou částí vnitřního prostředí, která při výběru fitness centra hraje zásadní roli, a jsou jí 

návštěvníci nejvíce ovlivněni, což naznačují i zjištěné průměry, kde průměr u Fitness studia 

Luboše Černého (1,23) směřuje až k dolní hranici stanovené škály. 

Graf 16 - Vliv vnitřního prostředí na výběr jednotlivých fitness center 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obdobně jako u otázek č. 4 a 6 byla i tato otázka vyhodnocována na základě pohlaví, resp. 

byly výsledky porovnávány mezi muži a ženami. Jak naznačuje graf č. 17, tak lze obecně říci, 

že ženy jsou vnitřním prostředím při výběru fitness centra ovlivněny více než muži, jelikož 

všechny uvedené průměry u jednotlivých možností jsou nižší než u mužů. Lze však říci, že 

jak pro muže, tak pro ženy je při výběru fitness centra čistota ze všech uvedených možností 

v rámci vnitřního prostředí zcela stěžejní, avšak jak již bylo uvedeno, ženy na ni dbají, resp. 

jsou jí ovlivněny více než muži, jak naznačuje průměr 1,41. Naopak nejméně jsou obě pohlaví 

ovlivněny barevným provedením, konkrétně v průměru u žen 2,77 a u mužů 3,29. 

Graf 17 - Vliv vnitřního prostředí na výběr fitness centra v rámci pohlaví 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

9. otázka: Ohodnoťte, jak hodně je pro vás ve fitness centru důležité jeho funkční 

vybavení. 

V rámci této otázky bylo pro výzkum z hlediska posouzení důležitosti funkčního vybavení 

vybráno: počet strojů, jejich kvalita, a údržba a pak celková rozmanitost vybavení.  

Je potřeba však u této otázky poukázat na fakt, že někteří respondenti přiřadili všem 

z nabídnutých variant nejnižší hodnotu, což znamená, že je pro ně při výběru fitness centra 

vše z výše uvedeného velmi důležité, a naopak se našli i tací, kteří variantám přiřadili hodnotu 

nejvyšší, což znamená, že pro ně nejsou vybrané části funkčního vybavení vůbec důležité, je 

jim to jedno, anebo je pro ně ve fitness centru důležité úplně něco jiného, než je právě funkční 

vybavení, které jim fitness centrum nabízí. 

Z grafu č. 18, vystihujícího tuto problematiku obecně, můžeme vidět, že pro návštěvníky 

fitness center v Poděbradech je údržba strojů tím nejdůležitějším, co se funkčního vybavení 

fitness centra týče, a to konkrétně v průměru důležitosti 1,84. Následuje kvalita strojů 

s průměrem 1,91, a naopak nejméně důležitým z hlediska funkčního vybavení je pro klienty 

počet strojů (2,23).  
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Graf 18 - Obecná důležitost funkčního vybavení 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáme-li jednotlivá fitness centra v rámci této otázky mezi sebou navzájem, tak z grafu 

č. 19 je patrné, že ve Fitness studiu Luboše Černého je taktéž jako u Fitness Arény ze strany 

klientů kladen nejvyšší důraz, resp. přikládána největší důležitost (1,55) údržbě strojů, naopak 

ve Fitclubu Ego je za nejdůležitější z pohledu zákazníků považována kvalita strojů (1,60) a 

dále pak celkově rozmanitost vybavení s průměrem 1,66. Naopak nejméně důležité je pro 

klienty všech tří fitness center v Poděbradech počet strojů, jimiž jejich fitness centrum 

disponuje. Konkrétní průměry a veškeré hodnoty u této varianty jsou uvedeny taktéž v grafu 

č. 19. 

Graf 19 - Důležitost funkčního vybavení v rámci jednotlivých fitness center 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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10. otázka: Preferujete při cvičení reprodukovanou hudbu? 

Výzkum v rámci této otázky měl ukázat, zda klienti fitness center v Poděbradech při svém 

cvičení preferují reprodukovanou hudbu, či nikoliv. Odpovědi respondentů ukazuje graf č. 20, 

který přináší určitý celkový obraz a odpověď na danou problematiku v rámci fitness center v 

Poděbradech, resp. návštěvníků těchto fitness center, jako celku. 

Graf 20 - Preference reprodukované hudby při cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět na grafu č. 20, 38 návštěvníků, představujících 25,33 % z celkového počtu 

150 responzí, ve svém dotazníku uvedlo, že při cvičení určitě preferují reprodukovanou 

hudbu. Variantu „spíše ano“ označilo 46 respondentů (30,67 %), avšak nejvíce návštěvníků 

(47) představujících 31,33 %, vyjádřilo na tuto otázku neutrální názor, tudíž jim je jedno, zda 

při cvičení dochází k reprodukci hudby, nebo ne. Zbylých 19 návštěvníků (12,67 %) vybralo 

jako svoji odpověď na otázku buď variantu „spíše ne“ či „určitě ne“. Z výzkumu tedy 

vyplývá, že většina klientů (84) preferuje při cvičení reprodukovanou hudbu. 

V rámci porovnání jednotlivých fitness center mezi sebou je na grafu č. 21 možné vidět, že ve 

Fitclubu Ego 21 (31,34 %) respondentů z celkového počtu 67 responzí získaných od 

návštěvníků tohoto fitness centra uvedlo, že spíše preferují reprodukovanou hudbu a dalších 

16 (23,88 %) vybralo variantu „určitě ano“. Pouze 9 respondentů (13,43 %) uvedlo, že spíše 

či určitě reprodukovanou hudbu nepreferuje a zbylým 21 (31,34 %) klientům Fitclubu Ego 

zvolilo variantu „je mi to jedno“.  

U Fitness Arény je situace podobná jako u Fitclubu Ego, s tím rozdílem, že pouze 8 

respondentů (13,11 %) zvolilo jednu z variant buď „spíše ne“ nebo „určitě ne“.  
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Naopak nejvíce klientů (9) Fitness studia Luboše Černého, od kterých byly získány odpovědi, 

uvedli, že jim je jedno, zda při cvičení dochází k reprodukci hudby, či nikoliv a zároveň ani 

jeden klient neuvedl, že by vyloženě nepreferoval hudbu při cvičení. Druhou nejvíce volenou 

variantou v tomto fitness centru z řad klientů je varianta „určitě ano“, pro kterou se rozhodlo 7 

z celkových 22 respondentů.  

Graf 21 - Preference reprodukované hudby při cvičení v rámci jednotlivých fitness center 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

11. otázka: Ohodnoťte, jak Vás ovlivňuje při cvičení přítomnost ostatních návštěvníků 

fitness centra. 

U otázky 11 měli respondenti vyjádřit a ohodnotit, jak je při cvičení ovlivňuje přítomnost 

ostatních návštěvníků daného fitness centra, a to konkrétně jejich chování, počet a hlasitost 

komunikace.  

V případě obecného náhledu na tuto problematiku, kterou vystihuje graf č. 22, lze 

konstatovat, že zákazníci navštěvující fitness centra v Poděbradech jsou v průměru 0,47, jež 

představuje nejvyšší kladnou průměrnou hodnotu z vybraných možností, ovlivněni chováním 

ostatních klientů. Naopak jedinou z možností, která je vykazována zápornou průměrnou 

hodnotou (-0,02), avšak pouze o 2 setiny, je „hlasitost komunikace“, u které však stejně jako u 

počtu klientů (0,08) lze s jistotou říci, že jimi nejsou návštěvníci ve fitness centrech 

v Poděbradech ovlivněni. 
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Graf 22 - Obecné ovlivnění přítomností ostatních návštěvníků fitness centra 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci srovnání jednotlivých fitness center, které nám poskytuje zpracovaný graf č. 23, 

vidíme, že hodnoty zjištěné u Fitness studia Luboše Černého u všech třech možností jsou 

záporné, avšak nejsou nějak zvlášť vzdáleny od 0, ale lze konstatovat, že na zákazníky má 

poněkud negativní vliv počet klientů (-0,55), jež představuje nejvyšší zápornou hodnotu ze 

všech možností a zároveň nejvyšší zápornou hodnotu napříč všemi třemi porovnávanými 

fitness centry vůbec. Lze to však pochopit, jelikož toto fitness centrum není příliš velké a 

v případě většího množství lidí v jednom okamžiku není možné zde efektivně fungovat. 

Naopak chování ostatních zákazníků klienty tohoto fitness centra v podstatě nijak 

neovlivňuje, jež naznačuje průměr -0,09, jež je lehce odchýlen od 0. 

Fitness Aréna v rámci této otázky naopak v porovnání s Fitness studiem Luboše Černého 

vykazuje u všech třech možností kladné průměrné hodnoty, z nichž nejvyšší je přiřazována, 

taktéž jako u Fitclubu Ego (0,54), chování ostatních návštěvníků, což s průměrem 0,61 

naznačuje, že pro klienty tohoto zařízení mají ostatní zákazníci, resp. jejich chování poněkud 

pozitivní vliv a jsou jimi motivováni. Na opačné straně nejnižší průměrnou hodnotou 

disponuje možnost „hlasitost komunikace“, u které lze konstatovat, že jí nejsou zákazníci 

ovlivněni. 

V zásadě obdobnými průměrnými hodnotami disponuje i Fitclub Ego, a to až na hodnotu 

týkající se hlasitosti komunikace, kde se průměr nachází v záporných číslech (-0,01), nicméně 

se jedná pouze o 1 setinu, tudíž lze stejně jako u Fitness Arény konstatovat, že hlasitostí 

komunikace ostatních návštěvníků fitness centra nejsou zákazníci Fitclubu Ego nijak 

ovlivněni. 
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Graf 23 - Ovlivnění přítomností ostatních návštěvníků v rámci jednotlivých fitness center 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

12. otázka: Ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležitá osobní interakce s personálem či 

klienty fitness centra. 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění, jak hodně a zda vůbec je pro návštěvníky fitness center 

v Poděbradech důležitá interakce s personálem těchto zařízení či s ostatními klienty fitness 

centra. V rámci personálu fitness centra byly vybrány osobní trenér, obsluha baru a instruktor 

skupinových lekcí. Na základě uvedeného grafu č. 24 je možné konstatovat, že obecně pro 

zákazníky navštěvující fitness centra v Poděbradech je nejdůležitější ze všech možností 

s průměrem 2,05 interakce s obsluhou baru. V rámci skupinových lekcí takovou možnost 

interakce klient nemá, jelikož jsou takovéto lekce často omezeny časem a trvají zpravidla 

jednu hodinu, tudíž při ní není příliš prostoru na komunikaci a interakci s lektorem, což 

naznačuje i graf, kde této možnosti je přiřazena důležitost v průměru 2,67, značící nejmenší 

důležitost ze všech uvedených možností. 

Graf 24 - Obecná důležitost osobní interakce s personálem či klienty fitness centra 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V porovnání fitness center graf č. 25 naznačuje, že ve Fitclubu Ego je největší důležitost 

kladena v průměru 2,09 na interakci s obsluhou baru.  

Z vlastní zkušenosti mohu tento výsledek jedině potvrdit, jelikož se často setkávám se 

zákazníky, kteří se mě dotazují na různé doplňky stravy, můj vlastní názor na ně, na mé 

doporučení, k čemuž jsou ze strany kvalitní obsluhy nutné určité znalosti v této oblasti.  

Naopak za nejméně důležité považují klienti tohoto fitness centra s průměrem shodně 3,28 

interakci s instruktorem skupinových lekcí a osobním trenérem. 

Obdobně jako u Fitclubu Ego i u Luboše Černého je pro klienty nejdůležitější ze všech 

možností v průměru 1,91 interakce s obsluhou baru, a naopak nejmenší důležitost představuje 

interakce s instruktorem skupinových lekcí (3,23), což je pochopitelné v závislosti na minimu 

lekcí, které jsou v tomto fitness centru provozovány. 

Fitness Aréna se v rámci této otázky od Fitclubu Ego liší, jelikož nejvyšší důležitost je zde 

z řad klientů připisována s průměrem 1,69 interakci s osobním trenérem a následně 

s instruktorem skupinových lekcí (1,79) příznačných pro toto fitness centrum. Naopak 

nejmenší důležitost z hlediska osobní interakce pro zákazníky tohoto fitness centra 

představuje možnost interakce s ostatními klienty fitness centra (2,69). 

Graf 25 - Důležitost osobní interakce s personálem či klienty fitness centra v rámci jednotlivých 

fitness center 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

13. otázka: Ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležitá pravidelná aktualizace informací 

na sociálních sítích a webových stránkách. 

Otázka č. 13 zkoumala, jak důležité je pro klienty vybraných fitness center pravidelné 

aktualizování informací na webových stránkách a sociálních sítích, kde byla konkrétně 
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vybrána platforma Facebook, jelikož je to jediná platforma, kterou mají vytvořenou všechna 

zkoumaná fitness centra, a lze je tedy díky ní následně porovnat. 

V obecném grafu č. 26 je vidět, že pro klienty fitness center v Poděbradech je v porovnání 

těchto dvou možností důležitější aktualizace spíše sociálních sítí (2,09) než aktualizace 

webových stránek daného fitness centra (2,51). 

Graf 26 - Obecná důležitost pravidelné aktualizace informací na sociálních sítích a webových 

stránkách 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci porovnání jednotlivých fitness center lze tento obecný trend jedině potvrdit, jelikož u 

všech vybraných fitness center klienti kladou větší důležitost na aktualizaci na platformě 

Facebook než na webových stránkách. Pokud bychom uvedli příklad z grafu č. 27, tak u 

Fitclubu Ego jeho klienti kladou větší důležitost na aktualizaci sociálních sítí, kde průměrná 

hodnota činí 2,09, kdežto u aktualizace webových stránek se jedná o průměr důležitosti 2,33. 

Graf 27 - Důležitost pravidelné aktualizace informací na sociálních sítích a webových stránkách 

v rámci jednotlivých fitmess center 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Doporučení 

Výsledky provedeného výzkumu, zabývajícího se preferencemi zákazníků vybraných fitness 

center v Poděbradech, ukázaly dle mého názoru zajímavé a pro majitele těchto fitness center 

cenné informace, a proto jsem se pro ně rozhodl vytvořit určitá doporučení, pomocí kterých 

by si mohli udržet svoji stávající pozici na trhu sportovních služeb, popřípadě by jim to mohlo 

pomoci v rámci jejich dalšího rozvoje a případné eliminace svých konkurentů. V rámci 

doporučení byly vybrány pouze některé otázky, které byly vyhodnoceny jako stěžejní a 

v případě jejich poskytnutí majitelům těchto fitness center jako ty nejdůležitější. Zároveň bylo 

využito i vlastních zkušeností a poznatků získaných během několikaletého navštěvování 

všech vybraných fitness center, ba dokonce z pohledu zaměstnance jednoho z nich. 

Výzkum obecně ukázal, že nejdůležitějším důvodem pro výběr fitness centra je pro zákazníky 

kvalita a šíře nabízeného sortimentu, tudíž by se vybraná fitness centra měla dle mého názoru 

na tuto oblast zaměřit a dále se v ní rozvíjet a svůj nabízený sortiment postupem času 

obměňovat a zlepšovat. Taktéž by měli dbát na pověst, kterou o jejich fitness centru jejich 

klienti šíří a jak samotné fitness centrum vnímají, jelikož z výzkumu vyplynulo, že právě 

doporučení klientů je stejně jako kvalita a šíře nabízeného sortimentu velmi zásadním 

faktorem a důvodem pro výběr daného fitness centra. Co se kvality a šíře nabízeného 

sortimentu týče, tak zde nějaké zásadní a podstatné rozdíly mezi jednotlivými fitness centry 

nejsou. Lze pouze zmínit, že Fitness Aréna se v rámci svého nabízeného sortimentu orientuje 

oproti zbylým dvěma fitness centrům více než na klasické doplňky stravy, v podobě různých 

přípravků stimulujících a povzbuzujících cvičence k výkonu, na vitamíny a minerály, jejichž 

nabídka je v tomto fitness centru na vysoké úrovni. Proto by stálo za zvážení i pro zbylá dvě 

fitness centra, zda svůj sortiment, jenž svým zákazníkům nabízí, nerozšířit právě o tuto oblast 

produktů, čímž by si mohli zajistit lepší postavení v rámci konkurenčního boje mezi těmito 

fitness centry.   

Co se využívání jednotlivých druhů cvičení ve fitness centrech týče, tak z výzkumu obecně 

vyplývá jako nejvíce využívaný druh cvičení „cvičení na strojích“, tudíž by se fitness centra 

měla snažit tyto stroje udržovat a držet je v odpovídající kvalitě, načež právě tyto dvě 

vlastnosti funkčního vybavení jsou pro respondenty obecně nejdůležitějšími při jejich výkonu 

ve fitness centru. Z vlastní zkušenosti mohu podotknout, že údržba a kvalita strojů ve Fitclubu 

Ego a Fitness Aréně je na velmi vysoké úrovni a je na ni dbán v průběhu provozu velký důraz. 

Naopak Fitness studium Luboše Černého sice oplývá kvalitou cvičebního vybavení, ale velká 
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část strojů je několik let stará a udržovaná jen zřídka, tudíž bych namísto nákupu strojů 

nových majiteli doporučil stroje pravidelně udržovat, což by dle mého názoru mnoho klientů 

ocenilo mnohem více. Z vlastní zkušenosti se jako osobní trenér často setkávám s klienty, 

kteří mají obavu zkoušet nové stroje a obecně vybavení v posilovně, tudíž zejména tací 

takovouto údržbu stávajícího vybavení ocení.  

Nicméně druhým nejvíce využívaným druhem cvičení ve Fitness studiu Luboše Černého, jak 

z výzkumu vyplynulo, je využívání kardio zóny, na níž by se majitel mohl také více zaměřit, 

jelikož o kardio zónu je, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, v tomto fitness centru velký 

zájem, avšak počet běžeckých pásů a rotopedů je nedostatečný a klienti jsou nuceni si vybrat 

jiný druh cvičení nebo čekat, což není pro nikoho při cvičení příjemné. Naopak druhem 

cvičení, který není v tomto fitness centru téměř využíván, jsou skupinové lekce, kterých sice 

v tomto fitness centru není již takové množství, ale i tak se je majitel za každou cenu snaží 

udržet a vymýšlet nové druhy, nicméně si myslím a doporučil bych se zaměřit v rámci dalšího 

rozvoje primárně na oblast samotné posilovny a právě výše zmíněné kardio zóny, čímž by 

bylo možné případně přilákat nové klienty do samotného fitness centra. Avšak jednoznačně 

nejméně využívaným druhem cvičení se v tomto fitness centru ukázaly osobní tréninky, u 

kterých bych majiteli doporučil se zaměřit na klienty, s nimiž spolupracuje dlouhodobě a tuto 

spolupráci udržet, avšak dle mého názoru nemá smysl osobní tréninky nijak více propagovat 

či vyhledávat nové klienty, jelikož očividně o tyto služby v tomto fitness centru není velký 

zájem a měla by se podle mě věnovat pozornost a úsilí jiné oblasti, v rámci které by fitness 

centrum jako takové bylo schopno se dále rozvíjet.  

Obdobné výsledky v rámci této otázky ukázal výzkum u Fitclubu Ego, kde taktéž nejvíce 

využívanými druhy cvičení jsou cvičení na strojích a kardio zóna, tudíž bych se na místě 

majitele zaměřil na rozvoj této oblasti, a to tím, že bych však v rámci tohoto fitness centra 

nakoupil nové stroje a vybavení, jelikož jejich kvalita a údržba zde funguje, jak již bylo 

zmíněno, na vysoké úrovni, tudíž je zde prostor pro investici do strojů nových. Na druhou 

stranu, stejně jako u Fitness studia Luboše Černého, bych se v rámci osobních tréninků 

zaměřil na dlouhodobější klientelu, která by pro toto fitness centrum představovala určitý 

stálý příjem, avšak nechápal bych tuto oblast příjmu jako stěžejní. U skupinových lekcí, které 

jsou v tomto fitness centru využívány sice o něco málo více než osobní tréninky, bych se 

zaměřil pouze na lekce, u nichž se pravidelná návštěvnost pohybuje okolo 6-7 klientů na 

lekci. Ostatní lekce bych z rozvrhu fitness centra vypustil, jelikož lekce, na které dochází 2-3 

klienti, a to nikoli pravidelně, ale nárazově, nemá smysl provozovat. Zde hovořím z vlastní 
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zkušenosti, jelikož jsem jedním z lektorů těchto skupinových lekcí, a tudíž jejich obsazenost 

mohu velmi dobře posoudit.  

Naopak majiteli Fitness Arény bych doporučil ze všech druhů cvičení, zmíněných v tomto 

výzkumu, se zaměřit zejména na skupinové lekce, jelikož se jedná o ten nejvíce využívaný 

druh cvičení v rámci tohoto fitness centra. Lekce, které majitel odhalí jako ty nejméně 

navštěvované ze všech, jež ve svém fitness centru provozuje, bych doporučil buď zcela 

vypustit z rozvrhu skupinových lekcí, popřípadě bych je nahradil dalšími hodinami lekcí, po 

kterých je naopak z řad klientů poptávka, a jsou navštěvovány pravidelně ve velkém počtu. 

Domnívám se, že by nebylo od věci udělat celkově mezi návštěvníky tohoto fitness centra 

průzkum, které lekce by rádi navštěvovali a zda by nebylo dobré tento typ skupinových lekcí 

začít provozovat, čímž by bylo možné přilákat a získat další klientelu. Nicméně v rámci 

tohoto fitness centra nelze opomenout ani ostatní druhy cvičení, které z provedeného 

výzkumu vykázaly v podstatě stejné průměry a to pouze s malými odchylkami, tudíž bych 

v rámci nich pokračoval ve stejném trendu jako do této doby s tím, že bych se pokusil rozšířit 

oblast kardio zóny, kterou z vlastní zkušenosti považuji v tomto fitness centru ze všech druhů 

cvičení porovnávaných v tomto výzkumu za tu nejvíce zaostávající. 

Dále bych majitelům vybraných fitness center doporučil se zaměřit výhradně na oblast čistoty, 

jelikož výzkum prokázal, že zákazníci jsou při výběru svého fitness centra nejvíce 

z uvedených možností ovlivněni právě čistotou. Z vlastní zkušenosti a jako dlouholetý klient 

tento fakt vnímám stejně, ale taktéž mohu dodat, že oblast čistoty nelze v rámci 

porovnávaných fitness center považovat za zcela totožnou, jelikož zejména Fitness studio 

Luboše Černého v ní oproti zbylým dvěma fitness centrům velmi zaostává, a proto bych 

majiteli zmíněného fitness centra doporučil se právě na čistotu opravdu důkladně zaměřit. 

Troufám si říci, že pokud by se v rámci Fitness studia Luboše Černého na zmíněnou oblast 

čistoty více dbalo a fitness centrum by se udržovalo dlouhodobě v čistotě a pořádku, tak by 

nemělo problém s návštěvností, a naopak by si tím mnoho nových zákazníků získalo, 

případně by získalo spoustu bývalých klientů, kteří z tohoto důvodu, nebo z úplně jiného, z 

fitness centra odešli a začali navštěvovat fitness centrum jiné, často právě jedno z vybraných 

konkurenčních fitness center rozebíraných v tomto výzkumu.  

Provedený výzkum taktéž ukázal, že pro klienty fitness center v Poděbradech je v rámci 

osobní interakce s personálem fitness centra zahrnující konkrétně možnosti osobního trenéra, 

obsluhu baru, instruktora skupinových lekcí a taktéž interakci s ostatními klienty fitness 

centra obecně nejvíce důležitá z těchto variant „obsluha baru“, jež se potvrdila i v rámci 
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Fitness studia Luboše Černého, u kterého z vlastní zkušenosti mohu říci, že ze všech tří 

vybraných a porovnávaných fitness center funguje nejhůře, resp. často nefunguje vůbec. Proto 

bych majiteli doporučil se na tuto oblast více zaměřit, a to například tím, že by na tuto pozici 

přijal brigádníka, popřípadě zaměstnal stálého zaměstnance, čímž by zamezil tomu, aby 

v průběhu dne, kdy provozuje osobní tréninky, byl bar prázdný a zákazníci museli dlouhou 

dobu čekat na obsloužení. Bylo by taktéž vhodné, aby na této pozici byl zaměstnán někdo, 

kdo se v oblasti fitness vyzná a nějakou dobu se v ní pohybuje, a to proto, aby mohl v případě 

jakýchkoliv dotazů z řad návštěvníků místně reagovat a v případě potřeby i adekvátně poradit 

a pomoct. 

V neposlední řadě bych majitelům všech tří fitness center doporučil se zaměřit na lepší 

obecnou propagaci fitness centra, a to zejména v rámci aktualizace sociálních sítí, která se ve 

výzkumu ukázala jako pro návštěvníky obecně důležitá, avšak zmíněná fitness centra své 

sociální sítě a webové stránky spravují a aktualizují spíše nárazově, popřípadě v době, kdy 

v daném fitness centru dochází k nějakým zásadním změnám nebo úpravám, což není 

samozřejmě špatně, avšak doporučil bych určitou kontinuální propagaci a aktualizaci těchto 

platforem, čímž by se daná fitness centra mohla dostat do povědomí většího množství lidí a 

potenciálních zákazníků. 
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7 Diskuze  

V dnešní velmi uspěchané a automatizované době stále více přichází do popředí snaha zlepšit 

svoje zdraví, dbát na zdravý životní styl a obecně žít zdravě. Tyto tendence se však výrazně 

projevují až v posledních několika letech, během kterých dochází obecně ve fitness průmyslu 

k velkému rozvoji. Tento fakt je rozebírán v teoretické části této práce, která je tvořena 

především zahraničními odbornými články, které přinášejí o tomto tématu novější a 

aktuálnější informace a zjištění, oproti odborným publikacím, které o této problematice 

pojednávají spíše obecně. Jsou v nich rozebírány jednotlivé pojmy související s tímto 

tématem, jako jsou fitness, tělesná kondice, jaké cviky při fyzickém výkonu zvolit, ale nijak 

konkrétně a detailně o dané problematice nepojednávají a navíc jsou to publikace často 

několik desítek let staré, tudíž detailnější informace, z nichž čerpané, již nemusí být zcela 

aktuální. Z tohoto důvodu byly pro tento výzkum použity zahraniční odborné články a 

výzkumy, které daný problém řeší často detailněji a více do hloubky a které byly provedeny 

v nedávné minulosti, a to se snahou zajistit aktuálnost daných informací. Nutno však dodat, že 

některé z těchto odborných článků taktéž odkazují na starší publikace a čerpají z nich, tudíž 

nelze tyto publikace zcela opomíjet. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, jedinou použitou metodou pro získání dat bylo dotazníkové 

šetření, a to konkrétně dotazování elektronické, v rámci kterého bylo získáno 171 odpovědí od 

jednotlivých respondentů. V průběhu dvou měsíců, během kterých byl dotazník aktivní, byl 

průběžně kontrolován počet odpovědí a v průběhu druhého měsíce byl zaznamenán pouze 

nepatrný nárůst nových responzí, tudíž lze říci, že zvolený čas, během kterého byl dotazník 

respondentům k dispozici, byl dostatečný a jeho navýšení by příliš mnoho nových odpovědí 

nejspíše nepřineslo. Nad čím se lze však pozastavit, je způsob rozšíření dotazníku mezi 

cílovou skupinu, konkrétně mezi zákazníky navštěvující fitness centra v Poděbradech, jelikož 

počet získaných odpovědí se v rámci vybraných fitness center podstatně liší. Konkrétně se 

jedná o rozdíl mezi počtem získaných odpovědí od respondentů navštěvujících Fitclub Ego a 

Fitness Arénu, kde se tento počet nijak zvlášť nelišil, konkrétně z Fitclubu Ego bylo získáno 

67 odpovědí a z Fitness Arény bylo odpovědí 61, ale u Fitness studia Luboše Černého byl 

počet odpovědí podstatně nižší, což představuje pouze 22 získaných odpovědí. Právě tato 

skutečnost a nepoměr, v rámci počtu získaných odpovědí mezi jednotlivými fitness centry, 

může v konečném důsledku vést ke zkreslení výsledků a lze tedy říci, že výsledné porovnání 

těchto dvou fitness center s fitness centrem třetím není díky tomuto nepoměru v počtu 

získaných odpovědí úplně vypovídající a přesné. Pro zajištění větší objektivnosti, přesnosti a 
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následně lepšího porovnání preferencí zákazníků jednotlivých fitness center by pro budoucí 

výzkum stálo za zvážení, zda nezvolit jinou cestu propagace a šíření dotazníkového šetření 

mezi respondenty daných fitness center, resp. zejména v rámci tohoto fitness centra, kde 

odezva z řad klientů nebyla taková jako u zbylých dvou. Pro navýšení počtu odpovědí 

z Fitness Studia Luboše Černého by mohla být zvolena jiná forma rozšíření mezi zákazníky 

tohoto fitness centra, a to oslovením několika stálých a pravidelných klientů, kteří by dotazník 

na svém profilu na sociálních sítích pravidelně sdíleli a aktualizovali, a taktéž by dotazník 

rozšířili mezi své přátele a obecně zákazníky, o kterých ví, že fitness centrum navštěvují, ale 

na webové stránky nebo sociální sítě fitness centra nedochází. Tento způsob propagace by 

mohl být využit i v rámci ostatních dvou fitness center, díky kterému by bylo možné získat 

odpovědi od dalších respondentů. Zároveň by mohl být dotazník na webových stránkách a 

sociálních sítích jednotlivých fitness center v době, kdy je aktivní, opětovně sdílen a samotný 

výzkum připomenut, čímž by se mohl dostat k více respondentům a obecně by se dostal do 

povědomí zákazníků. Pokud by se díky tomu povedlo získat více odpovědí od respondentů 

navštěvujících toto fitness centrum, byla by tím zajištěna větší objektivnost a přesnost v rámci 

celého prováděného výzkumu a taktéž by samotné výsledky mohly následně být odlišné, 

ukázat jinou skutečnost, jiné tendence a preference návštěvníků nejen v rámci tohoto 

konkrétního fitness centra, ale byl by tím pravděpodobně ovlivněn celý prováděný výzkum. 

V podstatě u všech otázek byly zjištěny právě takové informace a hodnoty, které byly předem 

zamýšleny a od respondentů požadovány, avšak našly se otázky, které byly i přes provedenou 

pilotáž, která by měla případnému špatnému chápání otázky z pohledu respondenta zamezit, a 

která ani u těchto otázek nevykazovala možný problém, řadou klientů špatně pochopena či 

nepochopena vůbec, respektive zjištěné hodnoty neodpovídaly těm, které byly zamýšleny 

těmito otázkami získat, a následné vyhodnocení nemohlo být tedy provedeno zcela přesně. 

Nabízí se tedy otázka, zda znění těchto otázek neformulovat lépe a pro respondenty 

srozumitelnější formou, čímž by mohlo být zajištěno lepší porozumění samotným otázkám. 

Konkrétně se jednalo o otázky č. 6 a č. 9, kde v rámci otázky č. 6 měli respondenti u 

jednotlivých druhů cvičení ohodnotit, v jaké míře je ve fitness centru využívají. U uvedených 

možností byla zvolena číselná škála z hodnot od 1 do 5, jak již bylo zmíněno v kapitole 

metodologie, avšak někteří respondenti všechny z uvedených možností ohodnotili číslem 1, 

neboli že všechny tyto druhy cvičení ve fitness centru využívají nejvíce, a naopak se našli i 

tací, kteří všechny možnosti ohodnotili číslem 5. Obdobný problém nastal v případě 

vyhodnocování otázky č. 9, v rámci které měli respondenti ohodnotit, jak hodně je pro ně ve 
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fitness centru důležité jeho funkční vybavení, konkrétně počet strojů, jejich údržba, kvalita a 

celková rozmanitost vybavení. Byla využita tatáž škála jako u otázky č. 6, tudíž v konečném 

důsledku došlo k naprosto stejnému problému v rámci vyhodnocení této otázky, a to 

konkrétně k tomu, že někteří všechny uvedené možnosti ohodnotili hodnotou 5, nebo naopak 

všechny hodnotou 1. Na tyto skutečnosti bylo již v rámci vyhodnocení samotných otázek 

upozorněno, a to konkrétně v kapitole vyhodnocení. 

Následné vyhodnocení těchto otázek se může jevit jako problematické, jelikož lze 

polemizovat o tom, zda opravdu všechny druhy cvičení respondenti, odpovídající tímto 

způsobem, ve svém fitness centru využívají na stejné úrovni, resp. někteří, ohodnocující 

všechny z nich číslem 1, nejvíce, a naopak někteří, ohodnocující všechny číslem 5, nejméně a 

využívají ve fitness centru úplně jiný druh cvičení, než nabízejí uvedené možnosti. Obdobně 

lze popsat situaci v rámci otázky č. 9. Nabízí se tudíž otázka, zda k uvedeným možnostem u 

otázky č. 6 nedoplnit variantu jiné, u které by mohli návštěvníci daný druh cvičení, jež ve 

fitness centru využívají, uvést. Pro eliminaci tohoto možného problému přiřazování stejných 

hodnot k různým druhům cvičení, resp. funkčnímu vybavení, by bylo dle mého názoru 

vhodnější namísto číselné škály zvolit obdobně jako u otázek č. 4 a 5 tvorbu pořadí, která by 

poskytla objektivnější náhled na problematiku řešenou v rámci těchto otázek a přesnější 

výsledky při vyhodnocování zjišťovaných preferencí a obecně celého výzkumu, jelikož by 

tímto způsobem bylo opakování stejných hodnot vyloučeno.  

Jak již bylo zmíněno, pro tuto práci byla zvolena pouze kvantitativní metoda výzkumu, avšak 

případné využití osobního dotazování jako jedné z metod kvalitativního sběru dat, které by 

bylo provedeno s několika stálými členy vybraných fitness center, a během kterého by bylo 

možné získat nový pohled na celou problematiku a podstatné informace poukazující na 

případné nedostatky, nebo naopak odlišné preference těchto klientů, které nebylo možné 

v rámci dotazníkového šetření odhalit. Tímto způsobem by se mohla do samotného výzkumu 

přinést kvalita a byly by poskytnuty další důležité poznatky a podstatné informace, týkající se 

této problematiky, a v rámci doporučení by byl poskytnut objektivnější pohled než pouze 

z výsledků získaných v rámci dotazníkového šetření.  

V teoretické části této práce, jež byla založena převážně na odborných zahraničních článcích, 

Tae Kim, Bae, Kim & Lee (2016) ve svém výzkumu uvádějí, že fitness centra používají různé 

cvičební nebo tréninkové stroje a nářadí, které podporují zdraví a fitness jejím uživatelům a 

zároveň říkají, že přístupnost a komfort včetně výhodného umístění jsou klienty preferovány a 

zvyšují pravděpodobnost jejich návštěvnosti. Z provedeného výzkumu v rámci této práce se 
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prokázalo, že cvičební stroje a vybavení, jež fitness centra používají, jsou klienty preferovány 

a využívány z uvedených možností cvičení nejvíce a zároveň výhodné umístění fitness centra 

je z řad klientů považováno taktéž za důležité. 

Studie Leeho a Kima (2014), jež jsou zaměřeny na čistotu a hygienu fitness prostředí, 

prokázaly, že zákazníci emočně odmítají místa a zařízení, která jsou nehygienická a mají 

tendenci se těmto prostorům a jejich užívání vyhýbat, což se potvrdilo i v rámci 

dotazníkového šetření, které prokázalo, že právě čistota je obecně tím nejvíce ovlivňujícím 

faktorem při výběru fitness centra a je na ni z pohledu klientů kladen značný důraz. 

Sociální podněty zahrnující interakci se zaměstnanci a ostatními zákazníky fitness centra se 

ve výzkumu Ong & Yap (2017) ukázaly jako ne vždy přímo ovlivňující chování zákazníků. 

Naše kvantitativní šetření potvrdilo, že co se týče osobní interakce s personálem nebo 

ostatními klienty fitness centra, tak pro ně nejdůležitější se ze zmíněných variant jeví 

interakce s obsluhou baru, s tím, že ostatní varianty jsou pro ně v rámci interakce spíše 

nedůležité.  

Tito autoři taktéž poukazují na to, že pokud fitness centrum nevlastní extrémně unikátní 

symboly, skvělý architektonický design, či nějak zásadně se odlišující logo společnosti, pak je 

velmi pravděpodobné, že tyto sociálně symbolické položky nebudou na zákazníky nijak 

zvláště působit. I toto tvrzení se v našem výzkumu potvrdilo, jelikož ve výzkumu zkoumané 

barevné provedení a jeho vliv na klienty při výběru fitness centra se taktéž ukázalo jako 

nejméně ovlivňující oproti například čistotě samotného zařízení, a to vzhledem k tomu, že 

tyto sociálně symbolické položky nevykazují žádnou velkou exkluzivitu, kterou by klienti 

mohli být potenciálně ovlivněni. 

Crossley (2006) ve své terénní práci uvádí, že návštěvníci docházejí do posiloven z důvodu 

potřeby zhubnout a až jako druhotný motiv jejich návštěvy uvádí potřebu dostat se do 

kondice. Toto tvrzení nebylo v našem výzkumu potvrzeno, jelikož primárním důvodem 

návštěvy všech tří vybraných fitness center bylo klienty uvedeno zlepšení tělesné kondice.  

Na otázku, zda by se získané výsledky z tohoto výzkumu daly zobecnit, nelze jednoznačně 

odpovědět, jelikož u některých otázek by se o takovém zobecnění dalo polemizovat. Zobecnit 

by se dle mého názoru daly určité výsledky zjištěné z otázky zkoumající míru, v jaké muži ve 

fitness centru využívají jednotlivé druhy cvičení, kde výzkum naznačil, že nejvíce 

využívaným druhem cvičení je z pohledu mužů cvičení na strojích, což se dá předpokládat, že 

obecně muži preferují a využívají, nehledě na to, kde se dané fitness centrum nachází. 
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Obdobně by se daly zobecnit i některé výsledky otázky týkající se důvodu návštěvy fitness 

centra, kde u obou pohlaví tím nejdůležitějším důvodem návštěvy bude nejspíše, jak i výzkum 

prokázal, obecně celkové zlepšení tělesné kondice a zároveň fakt, že pro muže je nabírání 

svalové hmoty o dost podstatnějším důvodem, proč fitness centrum navštěvují, než naopak u 

žen, které fitness centrum navštěvují ze spíše jiných důvodů, jimiž je dle zjištěných výsledků 

výzkumu například, opomeneme-li zlepšení tělesné kondice, o které již byla řeč, redukce 

hmotnosti či odreagování a relaxace.  

Naopak výsledky zjištěné například z otázky týkající se vzdálenosti, u které provedený 

výzkum ukázal, že umístění fitness centra je pro respondenty navštěvující fitness centra 

v Poděbradech spíše důležité, zobecnit nelze. Je tomu z toho důvodu, že pokud by se provedl 

obdobný výzkum kupříkladu v Praze, kde jsou někteří lidé zvyklí cestovat za prací přes celé 

město, využívat k tomu rozličné dopravních prostředků a strávit na cestě několik hodin denně, 

tak si troufám říci, že umístění fitness centra pro ně bude spíše nedůležité, jelikož jsou na 

cestování obecně zvyklí. Pro potvrzení této domněnky bych navrhoval provést výzkum na 

toto téma přesahující hranice jednoho města, tudíž by se porovnala fitness centra z různých 

měst co do velikosti, polohy a počtu fitness center, načež by bylo možné vykázané hodnoty 

v rámci této otázky taktéž zobecnit a preference zjištěné tímto výzkumem považovat za 

obecně platné. Celkově by bylo možné tímto výzkumem získat relevantnější, obecnější a více 

vypovídající pohled na samotnou problematiku. 
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8 Závěr 

Fitness průmysl a obecně oblast sportovních služeb je v současné době ve velkém rozkvětu. 

Velké množství lidí začíná stále více dbát na svůj životní styl, zdravý pohyb a stále více 

z nich směřuje své kroky do fitness zařízení, které se jim v této oblasti a obecně s jejich 

požadavky snaží pomoci, a proto účelem této práce bylo zjistit preference těchto zákazníků ve 

vybraných fitness centrech. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo možné zjistit zkoumané preference těchto 

návštěvníků, vyhodnotit je a následně poskytnout relevantní doporučení majitelům těchto 

zařízení a to z důvodu, aby mohli lépe a pružně reagovat na zjištěné potřeby klientů, které 

jejich fitness centrum navštěvují. 

Výsledky zjištěné tímto výzkumem byly v porovnání s použitými teoretickými východisky, 

které se touto problematikou do detailu zabývají, téměř totožné a pouze s drobnými 

odlišnostmi, které však mohou být způsobeny provedením daného výzkumu pouze v rámci 

jednoho města. Tudíž by se jevilo jako vhodné řešení daný výzkum rozšířit do více měst či 

kraje, aby bylo možné výsledky považovat za obecně platné. Samotné zobecnění daného 

výzkumu by mohlo být zajištěno taktéž opakováním téhož výzkumu s určitým časovým 

odstupem, jelikož toto odvětví služeb se v současné době stále více vyvíjí, jde dopředu a s tím 

se mění i zkoumané preference zákazníků.  

Závěrem bych chtěl říci, že tento výzkum byl pro mě konkrétně velmi zajímavý a přínosný. 

Bylo to především z toho důvodu, že bych se rád v budoucnu v této oblasti dále rozvíjel a 

podnikal, tudíž zjištěné informace jsou pro mě velmi stěžejní a cenné. 
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Příloha č. 1 – Dotazníkové šetření 

Preference návštěvníků jednotlivých fitness center v Poděbradech 

Dobrý den, 

jmenuji se Dominik Tománek a jsem studentem bakalářského studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vytvořil jsem tento dotazník, jehož cílem je zjistit 

preference návštěvníků, kteří navštěvují vybraná fitness centra v Poděbradech. 

Vyplnění dotazníku zabere maximálně 5 minut. 

Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně dalšímu výzkumu na 

UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před 

jiným užitím. O výsledky můžete požádat na emailové adrese: 

tomanek.dominik99@gmail.com 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v 

této výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu svoji účast odmítnout. 

Předem Vám děkuji za ochotu a spolupráci. 

Dominik Tománek,  

student sportovního managementu na UK FTVS 

 

1. Jaké fitness centrum v Poděbradech navštěvujete? 

(nápověda k otázce: vyberte jednu odpověď) 

 Fitclub Ego 

 Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu 

 Fitness studio Luboše Černého 

 Jiné 

 

2. Jaké je vaše pohlaví? 

(nápověda k otázce: vyberte jednu odpověď) 

 muž 

 žena 

 

 

 



 
 

 

3. Do jaké věkové skupiny patříte? 

(nápověda k otázce: vyberte jednu odpověď) 

 15-25 

 26-45 

 46-65 

 65+ 

 

4. Z jakého důvodu navštěvujete fitness centrum?  

(nápověda k otázce: změňte a utvořte vlastní pořadí položek dle svých preferencí - očíslujte 

dle důležitosti (1 - nejdůležitější/primární; 5 – nejméně důležitý/nepodstatný důvod)) 

 redukce hmotnosti 

 zlepšení tělesné kondice 

 nabírání svalové hmoty 

 odreagování a relaxace  

 z jiného důvodu (fyzioterapie) 

 

5. Z jakého důvodu jste si vybral právě toto fitness centrum?  

(nápověda k otázce: změňte a utvořte vlastní pořadí položek dle svých preferencí - očíslujte 

dle důležitosti (1 - nejdůležitější/primární; 9 – nejméně důležitý/nepodstatný důvod)) 

 kvalitní marketing a reklama 

 na základě doporučení 

 vhodné umístění 

 kvalita a šíře nabízeného sortimentu 

 rozsah otevírací doby 

 slevy pro stálé členy 

 přijatelné ceny sortimentu (doplňky stravy, nápoje) 

 přijatelné ceny poskytovaných služeb (vstup, lekce) 

 z jiného důvodu 

 



 
 

6. U jednotlivých druhů cvičení ohodnoťte, v jaké míře je ve fitness centrech využíváte 

(nápověda k otázce: u každého z následujících druhů cvičení, prosím, označte jednu možnost  

(1 – nejvyužívanější; 5 – nejméně využívané)) 

cvičení na strojích 1  2 3 4 5   

kardio zóna 1  2 3 4 5 

osobní tréninky 1  2 3 4 5 

skupinové lekce 1  2 3 4 5 

 

7. Na číselné škále ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležité umístění fitness centra z hlediska 

časové 

dostupnosti. (nápověda k otázce: 1 – nejdůležitější; 5 – nedůležité) 

                                          1         2  3        4        5  

8. Ohodnoťte, jak hodně vás při výběru fitness centra ovlivňuje jeho vnitřní prostředí  

(nápověda k otázce: u každé z následujících variant, prosím, označte jednu možnost  

(1 - velmi ovlivňuje; 5 - vůbec neovlivňuje)) 

čistota 1  2 3 4 5 

barevné provedení 1  2 3 4 5 

vnitřní uspořádání 1  2 3 4 5 

 

9. Ohodnoťte, jak hodně je pro vás ve fitness centru důležité jeho funkční vybavení 

(nápověda k otázce: u každé z následujících variant, prosím, označte jednu možnost  

(1 – velmi důležité; 5 - nejméně důležité/nepodstatné)) 

počet strojů 1  2 3 4 5 

rozmanitost vybavení 1  2 3 4 5 

kvalita strojů 1  2 3 4 5  

údržba strojů 1  2 3 4 5 

  



 
 

10. Preferujete při cvičení reprodukovanou hudbu? 

(nápověda k otázce: vyberte jednu odpověď) 

 určitě ano 

 spíše ano 

 je mi to jedno 

 spíše ne 

 určitě ne 

11. Ohodnoťte, jak Vás ovlivňuje při cvičení přítomnost ostatních návštěvníků fitness centra 

(nápověda k otázce: u každé z následujících variant, prosím, označte jednu možnost  

(-2 – negativně, demotivuje; 0 – neovlivňuje; 2 – pozitivně, motivuje)) 

jejich chování -2 1 0 1 2 

počet -2 1 0 1 2 

hlasitost komunikace -2 1 0 1 2 

 

12. Ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležitá osobní interakce s personálem či klienty fitness 

centra 

(nápověda k otázce: u každé z následujících variant, prosím, označte jednu možnost  

(1 – velmi důležitá; 5 - nejméně důležitá/nepodstatná)) 

osobní trenér 1  2 3 4 5 

obsluha baru 1  2 3 4 5 

instruktor skupinových lekcí 1  2 3 4 5 

ostatní klienti fitness centra 1  2 3 4 5 

 

13. Ohodnoťte, jak hodně je pro vás důležitá pravidelná aktualizace informací na:  

(nápověda k otázce: u každé z následujících variant, prosím, označte jednu možnost  

(1 – velmi důležitá; 5 - nejméně důležitá/nepodstatná)) 

webových stránkách 1  2 3 4 5 

sociálních sítích (Facebook) 1  2 3 4 5 


