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Abstrakt 

Název:  Aplikace teorie Service-Profit Chain na příkladu sportovní akce 

Gigathlon Czech Republic 2016 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je aplikace teorie Service-Profit Chain 

na příkladu sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016. Dílčím úkolem je 

zhodnotit interní a externí prostředí závodu Gigathlon Czech Republic 

a na základě analýzy získaných dat stanovit návrhy a doporučení na jejich 

zlepšení, které budou předány organizátorům závodu. 

Metody: Za použití teorie Service-Profit Chain a jejích jednotlivých částí je 

analyzována sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016. Data o interním 

prostředí akce jsou získána pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru 

s hlavními organizátory akce. K analýze externího prostředí je využito online 

dotazníkového šetření distribuovaného mezi účastníky závodu. Tyto metody 

jsou doplněny ještě zúčastněným pozorováním v průběhu konání samotné 

sportovní akce. 

Výsledky: Po aplikaci teorie Service-Profit Chain nelze v rámci příkladu závodu 

Gigathlon Czech Republic 2016 zcela potvrdit všechny předpokládané vztahy 

mezi jednotlivými částmi řetězce. Přesto, že interní prostředí a služby zcela 

neodpovídají představám zaměstnanců, jsou zaměstnanci ve svém zaměstnání 

vcelku spokojeni a odvádí svou práci dobře. Na organizaci závodu se chtějí 

nadále podílet, shodují se však, že za stávajících podmínek není stav 

dlouhodobě udržitelný. Závodníci hodnotí externí služby kladně, 

jsou se závodem a jeho průběhem až na drobné nedostatky spokojeni a zatím 

pouze teoreticky vyjadřují svou loajalitu v rámci dalších ročníků. Důvodem 

nesrovnalosti teorie je především specifičnost sportovního prostředí, 

kde vstupuje do hry více proměnných, než se kterými počítá řetězec 

pro firemní prostředí. Přesto tato aplikace přinesla alespoň základní vhled 

do problematiky této teorie a možnosti její aplikace ve sportovním prostředí. 

Ukázala se také jako využitelný nástroj, který při zkoumání interního 

a externího prostředí může přinést cenné informace. 

Klíčová slova:  Service-Profit-Chain, Gigathlon, sportovní služba, sportovní akce, 

interní   prostředí, externí prostředí, spokojenost, loajalita, zisk, růst  



Abstract 

Title: Application of the theory Service-Profit Chain on the example of sport 

event Gigathlon Czech Republic 2016 

Objectives: The main objective of this thesis is application of the theory Service-Profit 

Chain on the example of sport event Gigathlon Czech Republic 2016. 

Another partial task is to evaluate the internal and external environment 

of the race Gigathlon Czech Republic and on the basis of data analysis to 

determine the suggestions and recommendations for improvement that will 

be passed to race organizers. 

Methods: Using the theory of Service-Profit Chain and its individual parts, the sport 

event Gigathlon Czech Republic 2016 is analyzed. Data concerning internal 

environment of the event are obtained using methods of semi-structured 

interview with the main event organizers. To analyse the external 

environment is used the online questionnaire distributed among 

the participants of the race. These methods are supplemented by own 

participant observation during the sport event. 

Results: After application of the theory of Service-Profit Chain on the example 

of Gigathlon Czech Republic in 2016 it is not possible to fully confirm all 

the supposed relationship between different parts of the chain. 

Despite the fact that the internal environment and services do not 

completely correspond to the ideas of employees, the employees are in their 

jobs quite satisfied and they do their job well. They want to continue 

to participate on the organization of the race, but they agree, that under 

current conditions the state is not sustainable. Competitors evaluate 

the external services as positive and they are satisfied with the race and its 

course and express their loyalty within the next years, for this moment only 

theoretically. The reason for this discrepancy in the theory is primarily 

the specificity of sport environment where are more influencing variables 

than the chain designs for corporate environment. Nevertheless, 

this application has brought at least a basic insight into the theory and has 

shown possibilities of its application in the sport environment. It also proves 



as useful tool that when examining internal and external environment can 

bring valuable information. 

Keywords: Service-Profit-Chain, Gigathlon Czech Republic, sport service, sport 

events, internal environment, external environment, satisfaction, loyalty, 

profit, growth
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1 Úvod 

 Nákup a spotřeba služeb hrají v našich životech nezastupitelnou roli a s nabídkou 

služeb se můžeme setkat všude kolem nás. V současné době vysoce konkurenčního trhu 

služeb, do kterého jsou samozřejmě zahrnuty i služby sportovní, se poskytovatelé 

jednotlivých služeb snaží odlišit svou nabídku od nabídky konkurence, aby dosáhli svých 

cílů. Poskytovatelé služeb se neustále snaží o zlepšení a vývoj svých služeb, 

aby docházelo k uspokojování potřeb více zákazníků. Za předpokladu, že jsou zákazníci 

se službou spokojeni, rádi její nákup opakují, protože vědí, že jim bude kvalitně 

poskytnuta a naplní jejich očekávání. Tím se následně zvyšuje zisk a růst podniku, 

který službu poskytuje, což je samozřejmě jeho primární cíl. 

 Těchto trendům dnešní doby nejsou ušetřeny ani služby v oblasti sportu. 

Lidé vydělávají více peněz, mají více volného času a obojí jsou ochotni investovat 

do sportu. Módním se stává zdravý životní styl, který zahrnuje nejen zdravé stravování, 

ale i pravidelný pohyb. Samozřejmě fenoménem poslední doby se stávají běžecké 

a multisportovní vytrvalostní závody. V důsledku toho došlo i k nárůstu nabídky 

sportovních akcí a závodů, kterých se mohou potenciální závodníci zúčastnit. Tím pádem 

vzrostla i konkurence mezi těmito sportovními akcemi, zároveň i náročnost a očekávání 

zákazníků. Organizátoři sportovních akcí se tak musí své služby snažit odlišit, především 

kvalitou a jedinečností. Díky vnímání kvality poskytovaných služeb mají zákazníci 

usnadněný výběr mezi jejich poskytovateli a mohou se tak lépe rozhodnout ve svých 

preferencích. Přitom sami zákazníci rozhodují o hodnocení kvality těchto služeb. 

 Kvalitou služeb a jejím zlepšením se zabývá poměrně hodně teorií a přístupů. 

Společným cílem těchto teorií je ovšem dosažení cílů podniku, jeho zisku a růstu. 

Já jsem si mezi těmito teoriemi vybral teorii Service-Profit Chain, kterou se snažím 

aplikovat i ve sportovním prostředí, a to konkrétně na sportovní akci Gigathlon Czech 

Republic 2016. Vytrvalostní závod Gigathlon má dlouholetou tradici ve Švýcarsku a letos 

poprvé se konal také v České republice díky hlavnímu organizátorovi Janu Plachému, 

který zakoupil jeho licenci. Teorie Service-Profit Chain neboli řetězec profit generujících 

služeb pojednává o vztazích mezi ziskovostí, loajalitou a spokojeností zákazníků, 

loajalitou a spokojeností zaměstnanců, produktivitou a kvalitou služeb. Nezabývá se však 

jednotlivými částmi řetězce příliš podrobně a jedná se tak spíše o jakýsi business model, 

zkoumající návaznost mezi jednotlivými částmi řetězce. Proto jsem v teoretické části této 
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diplomové práce využil i přístupy jiných autorů, které mi pomohly objasnit problematiku 

jednotlivých částí. V teoretické části této diplomové práce tedy nejdříve představuji teorii 

Service-Profit Chain a poté se po kapitolách věnuji jednotlivým tématům, uvádím jejich 

obecnou definici a základní přístupy k dané problematice. Následně tuto problematiku 

přenáším také do sportovního prostředí. Přestavuji také samotnou akci Gigathlon, 

její historii a průběh premiérového závodu na území České republiky. 

 Konkrétní aplikace teorie Service-profit Chain na sportovní akci Gigathlon Czech 

Republic 2016 je již součástí výzkumné části diplomové práce. Opět se zde zaměřuji na 

jednotlivá témata, v rámci kterých byl proveden vlastní kvalitativní a kvantitativní 

výzkum. Rozhovory s organizátory sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 

mi přinesly informace o interním prostředí společnosti eventime s.r.o., spokojenosti 

a loajalitě jejich zaměstnanců. Externí hodnota prostředí, tedy spokojenost a loajalita 

zákazníků, byla poté zkoumána pomocí online dotazníkového šetření. Data získaná 

výzkumy byla také doplněna mými vlastními poznatky z pozorování přímo v průběhu 

akce a aktivního podílení se na jejím průběhu v místě konání. Následně byla provedena 

analýza dat a diskuze jejích výsledků. Výsledkem práce je aplikace teorie Service-Profit 

Chain na sportovní akci Gigathlon Czech Republic 2016 a zhodnocení vztahů 

mezi jednotlivými částmi řetězce. Dále pak analýza interního a externího prostředí akce 

a vytvoření reálných návrhů a doporučení, které by mohly sloužit organizátorům akce 

Gigathlon Czech Republic jako vzor pro případné budoucí změny v kvalitě služeb 

a ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Mimo jiné tato diplomová práce může sloužit také 

jako vzor pro ostatní sportovní akce podobného typu v České republice. 
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2 Teoretická část 

2.1 Service-Profit Chain 

V marketingu služeb je koncept Service-Profit Chain používán k vysvětlení, 

jak jsou firemní a provozní zdroje spojeny s marketingovými výstupy a finanční 

výkonností. Service-Profit Chain je rámec, který poskytuje vhled do toho, jak jsou firemní 

zdroje a interní procesy spojeny s vnímáním a chováním zákazníků a jak to ovlivňuje zisk 

a růst firmy. 

Teorie Service-Profit Chain a její obchodní model jako první publikovala v článku 

v Harvard Business Review v roce 1994 skupina výzkumníků (James L. Heskett, 

Thomas Jones, Gary Loveman, W. Earl Sasser a Leonard Schlesinger) 

z Harvardské univerzity. Teorie Service-Profit Chain by do českého jazyka mohla být 

přeložena jako řetězec profit generujících služeb či činností a pojednává o vztazích mezi 

ziskovostí, loajalitou zákazníků, spokojeností zaměstnanců a produktivitou. 

Pokud si rozebereme jednotlivé části řetězce této teorie, zjistíme, že se navzájem 

ovlivňují. Pokud budeme postupovat od posledního článku řetězce, zjistíme, že zisk a růst 

je primárně stimulován zákaznickou loajalitou. Zákaznická loajalita je přímým 

důsledkem spokojenosti zákazníků. Spokojenost zákazníků je do značné míry ovlivněna 

hodnotou služeb poskytovaných zákazníkům. Hodnoty tvoří spokojení, produktivní 

a loajální zaměstnanci. Spokojenost zaměstnanců je výsledkem především vysoce 

kvalitní podpory služeb a politiky zaměstnavatele, které napomáhají zaměstnancům 

k dosahování dobrých výkonů [HESKETT et al. 1994: 164-170]. Celý řetězec teorie 

Service-Profit Chain by pak podle výše uvedených autorů v grafickém znázornění 

vypadal následovně. 
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Obrázek č. 1:Schéma teorie Service-Profit Chain 

 

Zdroj: Harvard business school 2008 (upraveno autorem) 

 

Teorii Service-Profit Chain můžeme také definovat jako určitý styl vedení firem. 

Výkonní ředitelé a manažeři si dobře uvědomují a zdůrazňují důležitost každého 

zaměstnance a zákazníka. Snaží se o navázání až osobního vztahu zaměstnanců 

a zákazníků k firmě a k jejím službám či produktům a všeobecně platí, že zaměstnanci 

a zákazníci jsou ve službách rozhodujícím prvkem. Služby jsou specifickým produktem 

především proto, že jsou nehmatatelné a proměnlivé a tím pro spotřebitele rizikové. 

Službu si před koupí nemůžeme ohmatat či vyzkoušet, a i když určitou službu poskytuje 

stále stejný personál, může se pokaždé lišit, neboť zde vstupuje do hry lidský faktor 

[HESKETT et al. 1994: 164-170]. 

Ačkoliv se může zdát, že vztah mezi jednotlivými částmi řetězce teorie Service-

Profit Chain je přímý, výzkumy na toto téma ukazují, že vztah mezi nimi není vždy 

jednoduchý a mohou jej ovlivňovat další proměnné, které mohou být specifické 

pro různá, například sportovní, prostředí. Tato teorie se nezabývá jednotlivými částmi 

řetězce příliš do hloubky, ale jedná se spíše o jakýsi business model, zkoumající vztahy 

mezi těmito jednotlivými částmi. V následujících kapitolách postupně rozebereme 

jednotlivé části řetězce, které tvoří teorii Service-Profit Chain, abychom mohli lépe 

pochopit, jak tento řetězec funguje jako celek. V jednotlivých kapitolách jsem využil 

i přístupy a pohledy jiných autorů, které mi pomohly blíže objasnit danou problematiku. 
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2.2 Interní kvalita služeb 

 V této kapitole popisuji téma první části řetězce teorie Service-Profit Chain 

a to interní kvalitu služeb. Interní kvalita služeb hraje v jakémkoliv pracovním prostředí 

poměrně důležitou roli a je tomu tak i ve sportu. Nejdříve se věnuji obecnému popisu 

a pohledům na interní kvalitu služeb a dále se soustřeďuji na interní kvalitu služeb 

ve spojení se sportem a sportovním prostředím. Především pak na specifické interní 

služby, které poskytují svým zaměstnancům firmy působící v oblasti sportu. 

Interní kvalita služeb neboli také podnikové klima je poměrně těžké přesně 

definovat, ale jisté je, že každý jej v podnicích jasně vnímá. Tato oblast se zaobírá 

atmosférou, morálkou, pocity sounáležitosti, partnerstvím a vnímáním hodnot 

v podnicích. Je nutné odlišit pojem interní kvalitu služeb neboli podnikové klima 

od pojmu podniková kultura. Podniková kultura přímo definuje vlastnosti, hodnoty, 

přístupy a postoje firmy [DĚDINA 2005: 269]. Na podnikovou kulturu působí nejrůznější 

vlivy, jako například vývojové stádium rozvoje podniku, pozice na trhu a hospodářský 

úspěch. Jako další faktory lze uvést obor činnosti podniku a místní prostředí, 

ve kterém se podnik pohybuje [ŠIGUT 2005: 15]. Podnikové klima naopak vypovídá 

o tom, co si o dané firmě myslí a jak jí vnímají její zaměstnanci. „Charakterizují ho vztahy 

mezi lidmi a organizací a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Ty jsou určeny vzájemným 

působením cílů, formálních struktur, řídicích procesů a stylů a chováním lidí“ [DĚDINA 

2005: 269]. Interní kvalitou služeb či pracovního prostředí, které poskytuje zaměstnavatel 

svým zaměstnancům, souhrnně nazýváme to, co nejvíce ovlivňuje spokojenost 

zaměstnanců. Mezi těmito faktory jsou nejčastěji uváděny uspokojení z práce, trénink 

a školení, platební podmínky, možnost kariérního růstu, důstojný a respektující přístup 

vedení společnosti, týmová práce a zájem společnosti o své zaměstnance [HESKETT 

et al. 1994: 164-170]. Interní kvalita pracovního prostředí se měří pocity a emocemi, 

které zaměstnanci mají ke své společnosti a ke svým kolegům. Pro interní kvalitu 

pracovního prostředí jsou také charakteristické postoje, které k sobě zaměstnanci 

navzájem mají a způsoby, jakým spolu navzájem v organizaci spolupracují.  

 Vnímání této interní kvality je poměrně dosti individuální, ale může se stát 

relativně trvalou hodnotou vnitřního prostředí a dlouhodobě tak ovlivňovat chování 

zaměstnanců. Každá firma si vytváří své specifické podnikové klima s charakteristickými 

rysy dané firmy, je však možné obecně definovat vlastnosti zdravého podnikového 

prostředí. 
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 „integrace osobních a organizačních (firemních) cílů, 

 organizační struktura odpovídající požadavkům socio-technologického systému, 

 demokraticky fungující organizace se skutečnými možnostmi podílet se 

na rozhodování, 

 spravedlivé zacházení s rovnými podmínkami pro všechny pracovníky, 

 vzájemná důvěra, uznání a podpora na všech stupních organizace, 

 otevřená diskuze o problémech, snaha o odstranění možných konfrontací 

 manažerské chování a řídící styl odpovídají konkrétním pracovním situacím, 

 uznání psychologické úmluvy mezi jednotlivci a organizací, 

 respektování lidských potřeb a očekávání, chápání individuálních rozdílů 

a vlastností, 

 rovný systém v odměňování, založený na pozitivní motivaci, 

 zájem o kvalitu pracovních podmínek a smysluplnost pracovní náplně, 

 příležitost pro osobní rozvoj a kariérní postup, 

 identifikace s firmou, loajalita, pocit, že jsem platným a ceněným členem 

organizace“ [DĚDINA 2005: 269] 

 Pro získání loajality zaměstnanců a zajištění jejich spokojenosti by snahou 

společnosti mělo být vybudování co nejlepší interní kvality služeb, a to prostřednictvím 

efektivního uspořádání pracoviště, designu pracovních míst, výběru zaměstnanců a jejich 

rozvoje, zaměstnaneckých odměn, uznání a nástrojů sloužících zaměstnancům 

[HESKETT et al. 1994: 164-170]. Jako jeden z nejlepších motivačních prostředků se 

u zaměstnanců jeví především smysluplnost jejich práce. Důležité je však upozornění, 

že dobrá kvalita interních služeb přímo nezaručuje zvýšení efektivity práce zaměstnanců. 

Bez ní ovšem není možné, aby podnik dosahoval optimální výkonnosti 

[DĚDINA 2005: 269]. 

U zaměstnanců ve sportovní odvětví je často typická vyšší spokojenost s prací, 

přesto, že zaměstnání ve sportovní organizaci nenaplňuje některé její jinak důležité 

aspekty. Je to například nízké platové ohodnocení, především pak níže postavených 

zaměstnanců. Jedním z důvodů je skutečnost, že sportovní organizace zpravidla nemají 

problémy se získáním a udržením zaměstnanců, neboť počet lidí, kteří chtějí pracovat 

ve sportovním průmyslu, je mnohem větší, než počet volných pracovních míst. To vytváří 

prostředí, v němž sportovní organizace často nepovažují za nutné poskytovat konkurenční 

platové podmínky a další benefity zaměstnancům. Menší počet pracovních míst a nízký 
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obrat zaměstnanců stěžuje také jejich vzestupnou mobilitu, rozmanitost a flexibilitu 

zaměstnání. Organizace sportovních akcí dále vyžaduje časté přesčasy, práci v noci nebo 

o víkendech. Přesto, že tyto případy nemůžeme generalizovat na všechny sportovní 

organizace, mohou tyto aspekty hrát roli v jejich pracovním prostředí [WONG 2009: 3-

6]. Tomu, čím jsou zaměstnanci motivováni pracovat ve sportovních organizacích a jejich 

spokojenosti, se konkrétněji věnuji v další kapitole. 

Zaměstnanci ve sportovních organizacích bývají často aktivními sportovci, 

kteří zastávají hodnoty získané svou činností ve sportu a přenášejí je i do pracovního 

prostředí. V této souvislosti mluvíme například o takzvaném chování fair play a tito lidé 

mají i větší pocity sounáležitosti se svým pracovním týmem. Pracovní prostředí v těchto 

organizacích je také mnohdy méně formální, bez vyostřených vztahů, nadřazenosti nebo 

podřízenosti a je naopak více přátelské. Vliv na pracovní prostředí má i počet 

zaměstnanců dané organizace. Předpokladem je, že v menším pracovním kolektivu je 

snazší vybudovat osobní vztahy mezi zaměstnanci. 

Na interní kvalitu služeb může mít pozitivní vliv i sport samotný, 

především pak na vztahy a sociální vazby mezi zaměstnanci a tím pak na celkový chod 

a výsledky podniku. V různých podnicích je neustále na vzestupu provozování 

takzvaného firemního sportu tedy aktivit, které dbají především na prevenci zdraví 

zaměstnanců, jejich relaxaci, hru a vytváření pozitivních sociálních vazeb mezi nimi. 

Tyto aktivity v rámci firemního sportu bývají organizovány a iniciovány přímo 

zaměstnavatelem nebo se tohoto úkolu ujme některý ze zaměstnanců. Aktivity spojené 

s firemním sportem mohou být organizovány jak po, tak přímo v pracovní době 

[TOFAHRN 1992: 65]. Firemní sport muže být v podnicích praktikován různými 

způsoby. Pokud se zaměříme přímo na podniky, nabízející sportovní služby nebo 

produkty, může sportovní organizace například svým zaměstnancům poskytovat volné 

využití sportovišť a jejich zázemí, které vlastní. Dále může zaměstnancům poskytovat 

slevy na své služby nebo své výrobky, jak přímo pro dané zaměstnance, tak i pro jejich 

rodinu. V rámci partnerských nebo sponzorských smluv mohou mnohdy zaměstnanci 

využívat tyto výhody i u partnerů nebo sponzorů podniku nebo například sportovního 

klubu. Sportovní kluby mohou také nabízet volné vstupenky na zápasy nebo slevy 

na merchandisingové předměty. Sportovní agentury poskytují zaměstnancům volné 

startovné na pořádané sportovní akce nebo například občerstvení zdarma a doplňkové 

služby přímo na akci. Výjimkou nejsou ani firemní turnaje nebo soutěže. 
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Podniky také mnohdy vytváří své vlastní sportovní týmy, s nimiž se zúčastňují 

oficiálních soutěží nebo sportovních akcí jiných firem. Některé tyto aktivity samozřejmě 

svým zaměstnancům nabízejí i podniky, které nejsou přímo spjaty se sportem. 

 

2.3 Spokojenost zaměstnanců 

 Dle teorie Service-Profit Chain pokud je zaměstnancům poskytnuta dobrá kvalita 

interních služeb, pozitivně to ovlivňuje, společně s ostatními faktory, spokojenost 

zaměstnanců daného podniku. Spokojenost zaměstnanců je ovšem dosti individuální, 

a proto jsem se ji v této kapitole pokusil blíže přiblížit i s využitím poznatků dalších 

autorů. 

Pojem spokojenost všeobecně vyjadřuje určitou míru osobního vyrovnání se 

s životními okolnostmi, osobní štěstí, osobní působení a mimo jiné i zařazení se 

ve společnosti [ŠTIKAR 1975: 111]. 

„Termín spokojenost s prací se týká postojů a pocitů, které jedinci prožívají 

ve vztahu ke své práci. Pozitivní a příznivé postoje signalizují spokojenost s prací. 

Negativní a nepříznivé pocity pak signalizují nespokojenost s prací“ [ARMSTRONG 

2007: 228]. Pracovní spokojenost lze také chápat jako zcela individuální míru pozitivního 

vztahu a přístupu k vykonávané práci. Výsledkem je tak individuální poměr souladu 

pracovní orientace zaměstnance a vykonávané práce [KOUBEK 2003: 195]. Pracovní 

spokojenost však není chápána zcela jednoznačně a existuje mnoho definic vysvětlujících 

tento pojem. Podle mnohých autorů musíme rozlišovat dvě významné odlišnosti pojmu 

pracovní spokojenosti.  

 Spokojenost v práci – Jedná se o obsahově širší význam, který zahrnuje mimo 

jiné i rysy osobnosti zaměstnance, které se vztahují k pracovním podmínkám. 

Toto pojetí u většiny autorů převažuje.  

 Spokojenost s prací – Toto pojetí je obsahově užšího významu, který je spojen 

s výkonem určité činnosti. Převážně se jedná o odměnu za vykonanou práci, 

její prestiž, pracovní úkoly, o nároky na plněních těchto pracovních úkolů atd. 

[NAKONEČNÝ 2005: 113]. 
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V tomto kontextu je třeba také rozlišovat následující pojmy a charakteristiky pracovní 

spokojenosti: 

 Celková a dílčí spokojenost – Celkovou spokojeností rozumějme vztah 

k vykonávané práci v obecné rovině. Dílčí spokojeností se pak myslí jednotlivé 

faktory, které práci ovlivňují. Celková spokojenost je pak utvářena z dílčích 

spokojeností nebo nespokojeností. 

 Intenzita spokojenosti – Je měřena na škále od minimální spokojenosti 

po maximální spokojenost a vyjadřuje míru prožitku. 

 Stabilita spokojenosti – Spokojenost lze považovat za jev, který je snadno 

ovlivnitelný mnoha faktory. Stabilitou se tedy rozumí stálost, nebo proměnlivost 

prožitků. 

 Spokojenost jako stav a proces – Spokojenost se aktivně vyvíjí a je ovlivňována 

řadou intervencí. Tento vývojový proces se odráží v chování zaměstnance 

jako aktuální stav [ŠTIKAR 1975: 112–113]. 

 Pracovní spokojenost má spolu s výkonností a produktivitou dominantní pozici 

v cílovém zaměření organizace, skupiny i jednotlivce. Pracovní spokojenost zaměstnanců 

je také významným činitelem pro samotné zaměstnavatele, protože vede k vyšší 

produktivitě zaměstnanců, a tedy dosahování cílů organizace. Na druhé straně má 

pracovní spokojenost nezanedbatelný význam i pro zaměstnance, jelikož úzce souvisí 

s kvalitou jejich života a celkovou životní spokojeností [VINOPAL 2015, 11-12]. 

Na základě studií až 30 % nespokojených zaměstnanců uvádělo úmysl změnit 

zaměstnání, potenciální fluktuace je tak až třikrát vyšší než u spokojených zaměstnanců. 

Studie také prokázaly, že nízká fluktuace zaměstnanců úzce souvisí s vysokou 

spokojeností zákazníků daného podniku. Jedním ze zdrojů uspokojení z práce byla 

schopnost uspokojit potřeby zákazníků. Úroveň uspokojení těchto zaměstnanců byla 

až dvakrát vyšší, než u zaměstnanců jejichž práce zákazníky zcela neuspokojovala. 

Stejná studie také prokázala, že pokud takto uspokojený zaměstnanec podnik opustil, 

úroveň spokojenosti zákazníků poklesla z 75 % na 55 %. Managementy podniků 

se tak snaží zabránit fluktuaci zaměstnanců, především těch, kteří přichází do přímého 

kontaktu se zákazníkem, a ještě zlepšit jejich pracovní dovednosti [HESKETT et al. 

1994: 164-170]. Příčiny fluktuace zaměstnanců se obvykle dlouhodobě kumulují 

a u každého zaměstnance jsou individuálně odlišné. Zaměstnanec většinou pociťuje 
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nedostatečnou identifikaci s podnikem nebo dostane jinou nabídku na trhu práce, 

což vede ke ztrátě jejich zájmu o práci a až k odchodu ze zaměstnání. 

Základními požadavky pro uspokojení zaměstnanců mohou být „relativně vysoký 

plat, spravedlivý mzdový systém, skutečné možnosti pracovního postupu, uvážlivý 

a participativní management, rozumný stupeň sociální interakce v práci, zajímavé 

a rozmanité úkoly a vyšší stupeň kontroly nad pracovním tempem a pracovními 

metodami“ [WAGNEROVÁ 2008: 18]. Stupeň spokojenosti zaměstnance ve výsledku 

do značné míry ovlivňuje jeho individuální potřeby, očekávání a mimo jiné také prostředí, 

ve kterém pracuje [WAGNEROVÁ 2008: 18]. 

Nejde jednoznačně specifikovat, zda jsou zaměstnanci zaměstnaní v podnicích 

pohybujících se ve sportovním prostředí spokojenější než ostatní zaměstnanci. 

Jak již bylo několikrát řečeno, spokojenost zaměstnanců je individuální a nelze ji zcela 

generalizovat. Můžeme ale postupovat dle výše zmíněných definic se zaměřením 

na vnější faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců a uvést si několik příkladů, 

které je potvrzují.  

Důležitou roli ve spokojenosti zaměstnanců hraje účel, smysluplnost nebo poslání 

jejich práce. Pokud navíc dostávají za svou provedenou akci pozitivní hodnocení 

a feedback nebo výsledek jejich práce se těší uznání u zákazníků, velmi pozitivně 

to ovlivňuje jejich pracovní spokojenost. Jako příklad můžeme uvést organizátory 

sportovních akcí, osobní trenéry, sportovní lékaře nebo i školitele a učitele, 

kteří se zaměřují na sportovní problematiku. Tito zaměstnanci jsou mnohdy ochotni slevit 

své požadavky na ostatní vnější faktory, které dle teorií ovlivňují spokojenost zákazníků, 

právě proto, že vidí smysluplnost a poslání ve své práci. Sport je všeobecně prospěšný, 

nejen pro fyzické a psychické zdraví společnosti, ale také proto, že dává lidem do života 

důležité vlastnosti jako je chování v duchu fair play, týmová práce, morálka atd. 

Lidé pracující ve sportovním prostředí se tak podílí na jeho zlepšování. 

Navíc organizátoři sportovních akcí jsou ve většině případů sami aktivními 

nebo bývalými sportovci a o to více se pak mohou identifikovat a cítit sounáležitost 

s poskytovanou sportovní službou a cíli firmy. 
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2.3.1 Možnosti měření spokojenosti zaměstnanců 

Měření spokojenosti zaměstnanců je jedním ze základních nástrojů moderního 

způsobu řízení lidských zdrojů v podniku, které úzce souvisí s řízením výkonů a procesů 

přispívajících ke zvýšení produktivnosti, efektivnosti a kvality služeb. Samotné měření 

spokojenosti pracovníků je také motivačním nástrojem, který zaměstnancům umožňuje 

vyjádřit své názory a postoje. Za předpokladu, že společnost vezme v potaz takto nabytou 

zpětnou vazbu od svých zaměstnanců a učiní patřičné kroky k vyhovění jejich 

připomínkám, může to vést k větší identifikaci zaměstnanců s cíli organizace a dochází 

ke zlepšení pracovního klimatu. Šetření upozorní na silné stránky dané organizace, 

na kterých je možné stavět, a naopak na slabé stránky a případné problémové oblasti, 

které je potřeba řešit [DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY 2013 (online)]. 

Pro realizaci šetření spokojenosti zaměstnanců musí organizace nejdříve získat 

podporu vedení, a především samotných zaměstnanců, případně jejich zastupujících 

zájmových uskupení, jako jsou například odborové organizace nebo rady zaměstnanců. 

Zaměstnanci by měli být předem seznámeni se smyslem a základními cíli průzkumu. 

Zároveň by vedení společnosti mělo zaměstnance ujistit, že získané výstupy nebudou 

v žádném případě využity v jejich neprospěch a pokud to metoda získávání dat umožní, 

zaručit jim anonymitu. Mimořádnou pozornost by mělo vedení organizace věnovat 

přípravě samotného šetření a uvědomit si, jaké informace se organizace potřebuje 

dozvědět, neklást zaměstnancům návodné či jinak ovlivňující otázky a zamyslet se 

i nad optimálním rozsahem šetření tak, aby bylo vytěženo maximum informací. 

Zároveň musí být rozsah šetření uzpůsoben, přiměřené ochotě zaměstnanců 

jej absolvovat. Součástí šetření musí být dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názorů zaměstnanců, jejich návrhů, nápadů či připomínek [MANAGEMENT MANIA 

2015 (online)]. 

Metody, jak měřit spokojenost zaměstnanců je několik a záleží pouze na podniku, 

zda se rozhodne zajímat o spokojenost svých zaměstnanců a některou z těchto metod 

využije nebo jestli bude metody měření spokojenosti zaměstnanců kombinovat. 

Kombinací metod podnik může dosáhnout přesnějších výsledků a může se lépe zaměřit 

na řešení případných problémů. Jednotlivé metody měření spokojenosti zaměstnanců 

pak mohou využívat různé formy a způsoby získávání dat o spokojenosti zákazníků. 

Tyto formy a způsoby můžeme dělit na osobní, písemné, anonymní, jmenovité, 

pravidelné a náhodné nebo namátkové [MANAGEMENT MANIA 2015 (online)]. 
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 Dotazníkové šetření – Jedná se o nejčastější formu získávání zpětné vazby 

zaměstnanců podniku, především pro její anonymnost, díky které se respondenti 

nebojí šetření zúčastnit a zcela otevřeně se vyjádřit k případným problémům 

v organizaci. Vedení organizace tak získá mnohem objektivnější informace, na 

základě, kterých následně může podstoupit nezbytné kroky pro zlepšení 

pracovního klimatu a výkonu svých činností [MANAGEMENT MANIA 2015 

(online)]. 

 Interview – Rozhovory jsou druhou z nejčastěji používaných metod pro získání 

zpětné vazby zaměstnanců. Rozhovory na rozdíl například od dotazníků umožňují 

hlubší zjišťování příčin pracovní spokojenosti / nespokojenosti. Jejich nevýhodou 

je však jejich větší časová a finanční náročnost. Zároveň dotazovaný zaměstnanec 

ztrácí při pohovoru svou anonymitu, což mu mnohdy může bránit odpovídat na 

otázky zcela otevřeně a dle skutečnosti. 

 Metoda zjišťování tendencí k činům – Respondent se při této metodě vyjadřuje 

kladně či záporně k řadě uvedených výroků, které se přímo vztahují k jeho 

pracovní náplni nebo samotné organizaci. Na základě získaných odpovědí je 

možné zjistit postoj zaměstnance ke své práci a k zaměstnavateli. Příkladem 

otázek v této metodě může být otázka, zda zaměstnanec cítí po probuzení odpor 

jít do práce nebo zda neustále na dovolené myslí, co se v jeho zaměstnání 

odehrává. 

 Metoda kritických událostí – Při této metodě zaměstnanec popisuje události, 

které v něm vyvolávají spokojenost nebo nespokojenost. Při následném využití 

obsahové analýzy je možné z odpovědí odhalit aspekty, které zjevně povedou 

k pozitivním nebo negativním postojům [DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY 2013 

(online)]. 

Mezi získanými odpověďmi mohou být i velmi kritické reakce, na které musí být 

vedení organizace před zahájením šetření připraveno. Bohužel se může také jednat o 

reakce nevyzrálých zaměstnanců, kteří si pouze skrze šetření spokojenosti mohou 

ventilovat své komplexy a zlobu [DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY 2013 (online)]. 

Nadměrná spokojenost zaměstnanců může být také spíše škodlivá, a tak ideálním stavem 

je mírná, takzvaně zdravá nespokojenost zaměstnanců. Tato zdravá nespokojenost pak 

objektivně vede k potřebným změnám ve společnosti [PAUKNEROVÁ 2006: 185]. 
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Po ukončení šetření a vyhodnocení získaných dat by měla organizace podrobně 

seznámit své zaměstnance a vedení s výstupy a s následným plánem zlepšování. 

Jedním z nejefektivnějších řešení je uspořádání schůze všech zaměstnanců, kde budou 

závěry z šetření a nová opatření prezentovány. Výstupy z šetření by měly být následně 

zaměstnancům také trvale k nahlédnutí, například na firemní nástěnce nebo intranetu 

organizace.  

Opakování šetření spokojenosti zaměstnanců zajistí podniku větší účinnost využití 

získaných výsledků a případně mapovat směr vývoje a předvídat trendy příslušných 

změn. Zároveň při opakování šetření dochází k získání větší důvěry zaměstnanců, 

kteří zjistí, že šetření není zneužíváno proti nim a odpovídají nebo reagují více otevřeně 

[DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY 2013 (online)]. 

 

2.4 Loajalita zaměstnanců a produktivita zaměstnanců 

 Loajalita a produktivita zaměstnanců plyne dle teorie Service-Profit Chain právě 

z jejich spokojenosti. Tomuto vztahu se věnuji v této kapitole, kde blíže specifikuji 

jednotlivé pojmy a uvádím příklad i pro sportovní prostředí. 

Pokud si společnosti, a to především společnosti působící v oblasti služeb 

či retailu, chtějí vybudovat dlouhodobé vztahy se svými loajálními zákazníky, 

je třeba nejprve vybudovat dlouhodobé a loajální vztahy se zaměstnanci. Bez loajálních 

zaměstnanců lze jen těžko budovat loajalitu na straně zákazníků, protože mezi 

zákaznickou a zaměstnaneckou loajalitou existuje přímá korelace. Loajalita zaměstnanců 

je pak řízena především spokojeností zaměstnanců [HESKETT et al. 1994: 164-170]. 

Spokojení a loajální zaměstnanci jsou mnohem produktivnější a mají také vysoký stupeň 

znalosti poskytovaných produktů nebo služeb, a především znalosti týkající se zákazníka. 

Pokud zaměstnanec nabízenému produktu nebo službě sám věří a je do prodeje 

zainteresovaný, je schopen plnohodnotněji předat potřebné informace a podněty 

pro nákup. Proto by mělo být cílem společnosti zabránit nadměrné fluktuaci svých 

zaměstnanců. Tradiční měřítkem ztrát vzniklých fluktuací zaměstnanců jsou počáteční 

náklady na nábor, najmutí a školení nového zaměstnance. Na většině pracovních míst 

ve službách jsou skutečnými náklady na obratu ztráta produktivity a s tím spojené snížení 

spokojenosti zákazníků. Se spokojeností je spojeno také absentérství, které z hlediska 

produktivity může společnost oslabovat, pokud například vlivem častých absencí svých 
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zaměstnanců není společnost schopna krátkodobě dostatečně personálně pokrýt 

své pracovní pozice [HESKETT et al. 1994: 164-170]. 

Loajalita zaměstnanců ve sportovním prostředí je stejně žádoucí jako v jiných 

pracovních prostředích. Obecně je loajalita silně spjata se spokojeností a jak již bylo 

uvedeno v předchozí kapitole zaměstnanci ve sportovním prostředí jsou mnohdy 

spokojenějšími a loajálnějšími zaměstnanci. To může být způsobeno větší identifikací 

s cíli a vidinou smysluplnosti jejich práce. Opět nelze zcela generalizovat loajalitu 

zaměstnanců ve sportovním prostředí, ale je možné si uvést několik dobrých příkladů. 

Spousta sportovních akcí vznikla pouze jako zábava nebo volnočasová aktivita pro úzkou 

skupinu lidí, mnohdy pouze z okolí organizátora a až postupem času se rozrostla a dala 

možnost zúčastnit se i široké veřejnosti. Tyto sportovní akce byly mnohdy ze začátku 

pořádány pouze na bázi dobrovolné práce. Organizátoři tak během prvních ročníků dané 

akce nebyli stimulováni k výkonu finanční odměnou, ale spíše smysluplností své práce, 

pozitivními ohlasy a feedbacky a v neposlední řadě láskou k dané akci, na kterou bychom 

mohli také nahlížet jako na loajalitu. Loajalita a jistá spjatost s nabízenou sportovní 

službou nebo produktem je ve sportovním prostředí mnohdy znatelnější než například 

v prostředí výrobního podniku. Stejně tak tomu je i u většiny amatérských sportovních 

klubů v České republice. 

 

2.4.1 Možnosti měření loajality zaměstnanců 

Měření míry loajality zaměstnanců je poměrně složité. Jako jeden z indikátorů, 

dle kterého by bylo možné loajalitu zaměstnanců měřit, se nabízí sledování fluktuace 

zaměstnanců podniku. Zjišťování loajality zaměstnanců bývá součástí metod měření 

jejich pracovní spokojenosti, kdy jsou například mezi dotazy zařazeny otázky, 

zda se zaměstnanec s firemními cíli identifikuje a zda šíří povědomí o firmě a doporučuje, 

její služby a výrobky i mezi svými známými. 
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2.5 Služby 

Služby hrají nezastupitelnou roli v našem životě a určitý druh služeb 

spotřebováváme každý den. Služby mají své jisté charakteristiky a nejdříve bylo tedy 

potřeba obecně definovat co jsou služby, jejich specifika a odlišnosti od zboží. 

V následujících dvou podkapitolách se poté věnuji konkrétně sportovním službám 

a dle teorie Service-Profit Chain i jejich externí hodnotě. 

Termín služby lze definovat jako jakoukoli činnost nebo schopnost, kterou může 

jedna strana nabídnout straně druhé. Svou podstatou je služba nehmotná a nevytváří 

žádné hmotné vlastnictví. Poskytování služeb tak může, ale nemusí být spjato s hmotným 

produktem [KOTLER 2007: 442]. Dle Americké marketingové asociace můžeme službu 

definovat následovně: „Jsou to samostatně identifikovatelné, především nehmotné 

činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem 

výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného 

zboží, je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží“ 

[VAŠTÍKOVÁ 2008: 16]. 

Každá nabídnutá a následně poskytnutá služba se vyznačuje svými specifickými 

vlastnostmi, které ovlivňují i jejich specifický marketingu. Mezi nejzákladnější 

charakteristiky vlastností služeb patří: 

 Nehmotnost – Všechny služby jsou nehmotné povahy, a tudíž si je nelze předem 

osahat nebo uchopit. Nákupem služby vzniká bezprostřední pojítko mezi 

výrobcem a zákazníkem. Zákazník mnohdy nezná s jistotou obsah balíčku 

nabízené služby před samotným nákupem. Od služby má svá očekávání 

a je nejistý. Extrémně důležitou roli zde hrají reference, které alespoň trochu 

mohou neznalým přiblížit, co od daných služeb (ne)očekávat. Právě proto by měla 

firma budovat své dobré jméno, aby byl potenciální zákazník ubezpečen o jejich 

kvalitě kladnými referencemi [MARUANI 1995: 104]. Zákazník pomocí 

jednoduchého marketingového mixu vyhledává informace, které by mu pomohly 

identifikovat kvalitu služby. Posuzuje místo prodeje služby, vybavení, personál, 

propagační materiály, symboly a cenu. Poskytovatel služby se tedy musí pokusit 

zhmotnit nehmotné, aby zákazníkovi dokázal, že jeho podnik s nabízenými 

službami je lepší než konkurence [KOTLER 2007: 443]. Jedinými hmatatelnými 

body u služeb jsou cena a místo, kde jsou služby poskytovány.  
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 Nedělitelnost – Typické pro služby je, že jejich výroba a spotřeba probíhají 

zpravidla současně a za účasti zákazníka, na rozdíl od materializovaného zboží, 

které je vyráběno, uskladňováno ve skladech, distribuováno přes třetí osobu 

a spotřebováno i s větším časovým odstupem. „Jestliže nějaká osoba poskytuje 

službu, stává se tato osoba součástí služby. Je-li při poskytování služby přítomen 

i zákazník, vzniká interakce mezi poskytovatelem i zákazníkem, která je speciálním 

rysem marketingu služeb. Na výsledek poskytované služby má pak vliv 

jak poskytovatel, tak zákazník. U služeb v oblasti zábavy a u profesionálních 

služeb projevuje zákazník velký zájem o to, kdo konkrétně bude službu poskytovat“ 

[KOTLER, 2001: 424]. 

 Proměnlivost – Při poskytování služeb velice záleží na tom, kdo, kdy, kde 

a za jakých podmínek služby poskytuje. Díky těmto proměnným může být kvalita 

služeb kolísavá a nestálá. Služby zkrátka nelze standardizovat, protože služby 

poskytují lidé, tudíž ve službách hraje nezanedbatelnou roli „lidský faktor“. 

Kvalita poskytnutých služeb tak může mít pokaždé jinou úroveň. Firmy a jejich 

školení zaměstnanci by měli být vždy perfektně připraveni na nestandartní situace, 

aby byli schopni zareagovat i za nepředvídaných okolností. Samozřejmě pokud 

nedochází k neočekávaným situacím, měl by být celý proces výkonu služby 

standardizovaný napříč celou společností. S ohledem na proměnlivost služeb 

by společnost neměla opomíjet monitoring spokojenosti svých zákazníků 

[KOTLER 2007: 445]. 

 Pomíjivost – Služby díky svému charakteru pomíjivosti nelze skladovat, vyrobit 

předem ani uchovávat. Tato vlastnost plyne z jejich nehmotné povahy. 

Pokud je poptávka po službách kontinuální, není to pro firmy problém. 

Pokud ovšem poptávka zaznamená větší výkyvy, mohou se firmy s tímto stavem 

hůře vyrovnávat, protože například nemusí stihnout zajistit dostatečné množství 

personálu nebo strojů [MARUANI 1995: 105]. 

 Absence vlastnictví – Zákazník si také nákupem služby nekupuje její vlastnictví, 

ale pouze právo na poskytnutí služby, z čehož vyplívá nemožnost vlastnictví 

služeb. S tímto faktem jsou spojeny i problémy s vracením, reklamacemi 

nebo znovu prodejem služeb [VAŠTÍKOVÁ 2008: 17]. Na rozdíl od materiálního 

zboží, které je možné si například po zakoupení uschovat nebo používat 

po libovolnou dobu, se službami takto nakládat nelze. Zákazník má k zakoupené 
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službě přístup pouze po omezenou dobu a pokud tento čas promarní, není možné 

si ji nárokovat se zpožděním, protože danou službu spotřebovává už zákazník 

další [ŠÍMA 2013: 29]. Snahou firem tak musí být snaha poskytovat služby 

se zákazníky očekávanou kvalitou. 

 Výše zmíněné vlastnosti služeb mohou u zákazníků celkově ztěžovat jejich 

důvěryhodnost, protože si je nelze předem vyzkoušet ve smyslu vzorku. 

V důsledku těchto specifik se liší i chování zákazníků uvažujících o koupi zboží 

nebo právě služeb. Zákazníci mají od služeb i od produktů jiné očekávání, tíží je jiné 

obavy a potřeby. Stejně tak je ovlivněn i proces hodnocení zakoupené služby nebo zboží. 

 „Zákazníci vnímají větší riziko, když kupují služby, než když kupují výrobky. 

 Zákazníci hledají a spíše se při hodnocení služeb před nákupem spoléhají 

na informace z osobních než neosobních zdrojů. 

 Zákazníci používají za hlavní vodítka kvality služeb cenu a materiální vybavení. 

 U mnoha neprofesionálních služeb je pro zákazníky alternativou provedení služby 

svépomocí. 

 Souhrn konkurenčních možností je pro zákazníka menší ve službách 

než při nákupu výrobků, hlavně proto, že je obtížnější zjistit širší škálu 

konkurenčních alternativ. 

 Zákazníci se v případě služeb více snaží o zhodnocení a získání informací 

po nákupu, než je tomu u výrobků“ [HESKETT 1993: 44]. 

 Firmy poskytující služby pak mohou učinit tři preventivní kroky směrem k řízení 

kvality svých služeb. Prvním krokem je, jak už bylo zmíněno výše, investice do lidských 

zdrojů, druhým krokem je standardizace procesu poskytování služeb pomocí organizace 

a posledním třetím krokem je sledování spokojenosti zákazníka (viz. kapitola 

Spokojenost zákazníků) [KOTLER 2007: 444-445]. 

 

2.5.1 Sportovní služba  

 Pro definici sportovní služby bychom mohli částečně využít obecné definice 

klasické služby, ale museli bychom ji nejprve zařadit do prostředí sportovního sektoru. 

Aplikace obecných klasifikací služeb na služby sportovní a tělovýchovné je ale velmi 

obtížná, a proto se několik málo autorů problematice definice sportovní služby věnuje 

podrobněji. 
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 Z pohledu managementu je nezbytné, aby organizace přesně určila a definovala, 

jaké produkty či služby nabízí, čím se skutečně zabývá a jaká je její strategie. 

Tato klasifikace se může stát mimo jiné také vzorem pro správné vyhodnocení 

jednotlivých tržních sekcí, které se podílí na jednotlivých typech služeb poskytovaných 

danou společností. Při klasifikaci sportovních a tělovýchovných služeb musíme 

postupovat následovně: 

1. „Identifikovat a vyjádřit rozsahy, ve kterém se sport, fyzické aktivity, organizace 

a jejich produkty navzájem odlišují. 

2. Podle rozsahu odlišností vhodně klasifikovat tělovýchovné a sportovní služby. 

3. Navrhnout nejdůležitější řídící procesy organizací nabízejících tyto služby“ 

[ŠÍMA 2009: 171]. 

Při klasifikaci sportovních a tělovýchovných služeb vycházíme ze dvou okruhů, 

které se zabývají mírou zapojení zaměstnance do poskytované služby (spotřebitelské, 

odborné, nebo výchovné) a motivy zákazníka k účasti na sportu (osobní potěšení, získání 

dovedností, snaha vyniknout, upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti). 

Na základě těchto okruhů a výše zmíněných postupů, je možné sportovní a tělovýchovné 

služby rozdělit takto: 

 „Služby pro potěšení zákazníka  

 Služby pro zdraví a kondici  

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností  

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů  

 Služby pro udržení kvality života  

 Léčebné služby“ [ŠÍMA 2009: 173-174] 

 

2.5.2 Externí hodnota služeb 

Jsou-li naplněny výše zmíněné vztahy mezi interní kvalitou služeb, spokojeností 

zaměstnanců a loajalitou zaměstnanců, které vycházejí z teorie Service-Profit Chain, 

je dalším předpokladem, že podnik poskytuje svým zákazníkům dobrou kvalitu externích 

služeb. Podle teorie Service-Profit Chain závisí spokojenost zákazníků především 

na schopnosti společnosti vytvářet hodnoty pro zákazníka, a to přes dobře definované 

koncepce služeb. Hodnocení externí hodnoty služeb je poměrně složité, 

protože je relativní a je založeno na vnímání poskytnuté služby, na dodání a provedení 
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služby a také na očekávání zákazníka [HESKETT et al. 1994: 164-170]. Kvalitu služeb 

dělíme na dvě základní složky, a to na kvalitu technickou a funkční. Kvalita technická 

zahrnuje měřitelné prvky služby, které zákazník získává kontaktem s poskytovatelem 

služby. Mluvíme tedy o výsledcích zakoupené služby. K posouzení technické kvality 

služeb je mnohdy za potřebí odborný názor nebo je nutné počkat s posuzováním 

na uplynutí určitého časového období. Funkční kvalita se naopak zajímá, jakým stylem 

byla služba zákazníkovi poskytnuta. Hodnocení funkční kvality služeb je subjektivní 

a ovlivnitelné místem kde je služba poskytována, chováním personálu atd. Konečný vliv 

na image poskytovatele služeb má mimo technickou kvalitu a funkční kvalitu služeb, 

především očekávání zákazníka. Výsledné hodnocení se tak může lišit podle toho, 

zda zákazník službu nakupoval s očekáváním vyšší či nižší kvality [ŠÍMA 2013: 39-40]. 

Právě proto, že hodnota služeb se mění podle jednotlivých očekávání, musí podnik 

neustále usilovat o zlepšování svých hodnot, což nevyhnutelně vyžaduje 

i dobře propracovaný servis a přesunutí všech úrovní řízení blíže k zákazníkovi. 

Tím tak přizpůsobit standardní služby individuálním potřebám zákazníka. Je naprosto 

nezbytné, aby podnik měl přístup k informacím o očekávání zákazníků a aby s nimi uměl 

pracovat. Kvalita služeb je nakonec dána vnímáním rozdílu mezi skutečně poskytnutou 

zkušeností a předchozím očekáváním zákazníka. Aktuálně poskytnutá služba zahrnuje 

jak konečný výsledek, tak i proces, kterým bylo výsledků dosaženo. Rozdíly mezi 

zkušeností a očekáváním mohou být měřeny v generických dimenzích, 

jako je spolehlivost, včasnost poskytnutí služeb, empatie, pověst poskytovatele služeb 

a hmatatelnost důkazů poskytnuté služby [HESKETT et al. 1994: 164-170]. 

Stejně tak tomu je i ve sportovním prostředí. Obecné definice a pohledy 

na sportovní produkt a služby jsme si již definovali v předchozí podkapitole. Organizátor 

sportovní akce se musí vypořádat s očekáváním zákazníků v oblastech organizace, 

náročnosti, servisu před, během i po akci nebo například i v oblasti doprovodného 

programu. Organizátor neprodává svým zákazníkům z řad účastníků pouze samotný 

sportovní výkon, ale prodává jim emoce, zážitky, zkušenosti a vzpomínky. 

Externí hodnota služeb je navíc spoluvytvářena kombinací zdrojů nebo prostředků 

poskytovatelů, zákazníků a dalších stran, které jsou ve směně této služby zahrnuty. 

Toto je zjevné právě v případě sportovních akcí, protože firma, která danou akci 

organizuje, jí ale nevytváří sama. Organizace mohou poskytovat pouze místo konání 

a celkové zařízení, vstupenky atd. Akci tak spoluvytvářejí i účastníci a diváci 
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[WORATSCHEK 2010: 1-42]. Příkladem může být fotbalový zápas na stadionu, 

kdy fanoušci zpívají hymny, nosí klubové oblečení nebo barvy, vytváří transparenty 

a secvičují choreografii. A podstatně se tak podílí na atmosféře a vytváří tak celkový 

zážitek z dané akce. Tyto projevy nejsou většinou pod kontrolou managementu akce. 

Obdobně ovlivňují fanoušci a diváci i jiné sportovní akce. V tomto konkrétním případě 

může být tedy externí hodnota služby rozdělena do tří dimenzí: 

 Organizace a prostředí sportovní akce, které zajišťuje pořadatel. 

 Výkon sportovců a trenérů, který je závislý na jejich snaze a schopnostech. 

 Atmosféra na sportovišti, která je spoluutvářena fanoušky a diváky 

[WORATSCHEK 2010: 1-42]. 

Všechny tyto tři dimenze mohou mít zhruba stejný vliv na spokojenost zákazníků, 

které se blíže věnuji v další kapitole této diplomové práce. 

 

2.6 Spokojenost zákazníků 

Dle teorie Service-Profit Chain s externí kvalitou poskytovaných služeb souvisí 

i spokojenost zákazníků. Tato kapitola se tedy na spokojenost zákazníků zaměřuje 

a popisuje i metody, pomocí kterých mohou podniky spokojenost svých zákazníků měřit. 

Stejně jako v předchozích kapitolách, uvádím také příklad ze sportovního prostředí, 

které je mnohdy svými přístupy specifické. Nejdříve ale považuji za vhodné si definovat 

obecné pojmy k pochopení dané problematiky. 

„Zákaznická spokojenost je souhrnný atribuční fenomén, který se vyskytuje spolu 

s ostatním emocemi, které provázejí spotřebitelskou zkušenost“ [OLIVER 1992: 242]. 

Jestliže se zákazník rozhodne pro koupi určitého výrobku nebo služby, vytvoří si nejdříve 

představu, která je ovlivněna mnoha faktory, mezi něž řadíme pociťovanou potřebu 

vlastnictví nebo koupě, pozitivní i negativní zkušenosti z minulosti a také reference 

a informace z jeho okolí. S touto představou vyhledá zákazník svého dodavatele, 

respektive prodávajícího. Až po nákupu je zákazník schopen vnímat reálnou hodnotu 

toho, co získal a je schopen plně porovnat své původní požadavky a vnímání reálné 

hodnoty. Porovnávání v něm vzbuzuje pocity spokojenosti nebo nespokojenosti 

s produktem či službou. Spokojenost zákazníků tak můžeme definovat jako souhrn pocitů 

vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu [NENADÁL 

2001: 57]. Tento proces zobrazuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 2: Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: NENADÁL, Měření v systémech managementu jakosti. 2001, str. 57 

 

 Jak již bylo řečeno, každý zákazník si svá očekávání vytváří z minulých 

nákupních zkušeností, na základě referencí a rad svých přátel a známých, z informací 

a slibů marketéru a konkurence. Zde vyvstává problém, pokud marketéři vzbudí 

v zákazníkovi příliš vysoká očekávání, je pravděpodobné, že zákazník bude zklamán. 

Pokud ovšem společnost stanoví příliš nízká očekávání, nemusí dojít 

k oslovení dostatečného množství potenciálních zákazníků (i když ti, kteří koupí, 

budou spokojeni). Proto je snahou těch nejúspěšnějších firem vyvolávat v zákaznících 

očekávání, která jsou srovnatelná s poskytovanými výkony [KOTLER 2007: 182]. 

Přestože se firmy snaží ve svých zákaznících vyvolat vysokou míru spokojenosti, 

není to jejich konečný cíl. Pokud společnost zvýší spokojenost svých zákazníků tím, 

že sníží své ceny nebo zvětší rozsah svých služeb, mohou být výsledkem nižší zisky. 

Společnost může svou ziskovost zvýšit jinými prostředky než pouze zvýšenou 

spokojeností (např. vylepšení výrobních procesů nebo vyšší investice do výzkumu 

a vývoje). Vyšší výdaje na spokojenost zákazníků tak mohou odčerpat zdroje určené 
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právě na zvýšení jejich spokojenosti. Společnost musí tak zároveň operovat na základě 

filozofie, která říká, že pokouší-li se společnost poskytnout vyšší úroveň spokojenosti 

nejen svým zákazníkům, musí ji poskytnout v rámci svých dostupných zdrojů i jiným 

zúčastněným osobám [KOTLER 2007: 182]. Pokud navážeme na výše zmíněnou teorii 

spokojenosti zákazníka, můžeme v závislosti na povaze těchto rozdílů definovat tři 

základní stavy spokojenosti: 

1. Potěšení zákazníka – Zákazníkem vnímaná realita a poskytnutá hodnota 

převýšila jeho původní představy a očekávání. Zákazníkovy potřeby a očekávání 

tak byly realitou překonány. K takovému stavu dochází spíše zřídka, 

ale není vyloučen.  

2. Naprostá spokojenost zákazníka – V tomto případě se jedná o naprostou shodu 

mezi potřebami a očekáváním zákazníka a jím vnímanou realitou. Zákazník cítí 

nákupem a využitím produktu nebo služby plné uspokojení. 

3. Limitovaná spokojenost – Zákazníkem vnímaná hodnota není totožná 

s původními požadavky a potřebami zákazníka. Zákazník může být i tak částečně 

s produktem nebo službou spokojen, ale tato spokojenost je nižší 

než v předchozích dvou případech. Svou nespokojenost pak zákazníci komunikují 

formou stížností, reklamací nebo špatných referencí [NENADÁL 2001: 57–59]. 

Spokojenost zákazníka také můžeme znázornit pomocí Kanova modelu 

spokojenosti zákazníka (viz. obrázek níže). Kano předpokládá, že u jakéhokoliv výrobku 

či služby mohou být vymezeny tři skupiny požadavků ovlivňující míru spokojenosti 

zákazníků [NENADÁL 2001: 62]. Na ose X máme znázorněnu míru dosažení 

spokojenosti (nedosaženo / dosaženo) a na ose Y pak spokojenost zákazníka (velmi 

spokojen / velmi nespokojen). 

 Nutnosti nebo také základní parametry musí být za všech okolností splněny. 

Můžeme je také nazývat pasivní nebo očekávanou kvalitou, protože zákazník 

většinou jejich splnění očekává automaticky a není důvod, aby si je speciálně 

žádal. Úplné splnění požadavků bude vést jen k tomu, že zákazník nebude 

nespokojený. Tyto parametry neodliší nabídku na trhu, ale pokud je zákazník 

nedostane, může to značně poškodit vnímání produktu, služby nebo značky 

zákazníkem. Jejich neplnění vede obvykle k nespokojenosti zákazníka 

a může dojít až ke ztrátě zákazníka. 
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 Samozřejmosti jsou parametry výkonové neboli vyslovené požadavky 

zákazníka. Každý zákazník má své rozšířené požadavky, které jsou přímo úměrné 

k uspokojení tohoto zákazníka. Zvyšují funkčnost nebo kvalitu, čímž se zvyšuje 

i spokojenost zákazníka. Naopak, při snížení funkčnosti se ihned projeví 

nespokojenost. Cena produktu se často odvíjí právě od těchto splněných 

požadavků. Čím více jich splníme, tím bude zákazník spokojenější.  

 Bonbónky jsou parametry, které jsou „něčím navíc“. Jsou aktivní kvalitou, 

která vzbuzuje nadšení a vzrušení. Splnění těchto parametrů je pro zákazníka 

neočekávané, a pokud mu je dodáme, je nadšený, překvapený a mnohdy ochotný 

i zaplatit vyšší cenu. Zároveň pokud zákazník tyto parametry nevyužije 

nebo nedostane, nesníží to jeho reálnou spokojenost. Někdy je těžké zjistit, 

které znaky jsou pro zákazníka atraktivní, a proto se nazývají i neznámé 

nebo skryté znaky [NENADÁL 2001: 63–64]. 

 

Obrázek č. 3:Kano model 

 

Zdroj: Demon Of Marketing 2015 (upraveno autorem) 
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I poskytovatele sportovních služeb zajímá spokojenost jejich zákazníků, 

a proto si nechávají zpracovat marketingové výzkumy, které zkoumají rozsah jejich vlivu 

na chování zákazníka a úroveň zákazníkova očekávání, aby byli schopni určit, zda má 

přijatelnou úroveň. 

Sportovní organizace, poskytující služby se od ostatních organizací liší tím, že: 

 „vynaložené prostředky na sportovní služby jsou ponechány volné úvaze 

zákazníka a mohou být jimi považovány za luxus 

 zákazníci se zapojují do sportovní činnosti obvykle ve svém volném čase 

 jde o emocionální investici zákazníků do sportovní organizace, jako podporovat 

sportovní tým, být jeho členem anebo chodit sportovat do klubu k posílení zdraví“ 

[ŠÍMA 2013: 40]. 

Tyto charakteristiky mohou být příčinnou vyšších nároků a očekávání na poskytovatele 

sportovních služeb než na poskytovatele služeb ostatních [ŠÍMA 2013: 40]. Na kvalitu 

sportovních služeb v dnešní době je kladeno několik nároků, s nimiž se organizace musí 

vyrovnávat. Roli hraje nedostatek financí, organizační překážky, právní prostředí, 

infrastruktura atd. Specifické jsou pak problémy jako úbytek členů, nedostatek 

funkcionářů a pomalý rozvoj sportu, především mezi mládeží [ŠÍMA 2013: 40]. 

S těmito problémy se ovšem sportovní organizace musí umět vypořádat a nesmí být brány 

jako omluva pro neposkytování kvalitních služeb. 

 

2.6.1 Možnosti měření spokojenosti zákazníků 

 Nejprve bychom si měli definovat proč je pro podnik důležité a přínosné měřit 

spokojenost a případně i loajalitu svých zákazníků. Postupy měření spokojenosti 

a loajality zákazníků jsou tou nejefektivnější možnou formou při uplatňování takzvané 

zpětné vazby v systémech managementu jakosti. Díky měření spokojenosti a loajality 

zákazníků jsou podniky nuceny se zabývat zkoumáním současných a očekávaných potřeb 

svých zákazníků a nastavit systémové postupy získávání těchto informací. 

Tyto cenné informace poté umožňují vrcholovému managementu poznat a sledovat 

i některé další ukazatele výkonnosti a ekonomických výsledků. Pro podnik jsou 

informace ze zpětné vazby nezbytné pro přežití v konkurenčním prostředí a měly být dále 

komunikovány i mezi všemi zaměstnanci daného podniku, protože se jedná i o velmi 

účinný motivační prostředek. Tomuto by také měly odpovídat i zdroje uvolňované 



34 

na procesy měření spokojenosti a loajality a jejich neustálé zlepšování 

[NENADÁL 2001: 60–61]. 

 Pro vyhodnocování spokojenosti zákazníka musí být nejdříve určena měřitelná 

úroveň zákazníkova vnímání. Tyto zákazníkovi pocity lze kvantifikovat pomocí míry 

spokojenosti zákazníka, což je, jak jsem již uváděl výše, rozdíl mezi požadavky zákazníka 

a jím vnímanou reálnou hodnotou. V praxi toto vymezení naráží na problém, 

protože míra spokojenosti je velmi často ztotožňována s rozsahem uplatňovaných 

reklamací. To je velmi rozšířený blud, protože reklamací dává zákazník na vědomí 

až svou maximální nespokojenost. Nulové reklamace tak v žádném případě nejsou 

synonymem spokojenosti zákazníků [NENADÁL 2004: 20]. Mnohé výzkumy 

také potvrzují, že reklamace nebo oficiální stížnosti tvoří jen malou část nespokojenosti 

zákazníků, protože si takovým způsobem stěžují jen asi 4 % (jeden z 24) celkově 

nespokojených zákazníků. Důvody tak nízkého počtu reklamací mezi nespokojenými 

zákazníky mohou být například pohodlnost nebo lhostejnost zákazníků, přílišná slušnost, 

ohleduplnost a skromnost zákazníků, příliš krátké záruční lhůty některých výrobků 

či služeb, případně vynaložené výdaje na reklamaci by byly vyšší než náklady na pořízení 

nového produktu čí služby, vzdálenost mezi koupí nekvalitního výrobku a místem 

projevení závady, doba životnosti produktu a mimo jiné i věk zákazníka 

(nejčastěji reklamují zákazníci ve věkové skupině 25-45 let). Zároveň se však potvrdilo, 

že při rychlém a komplexním řešení problému je u zákazníků s uznanou reklamací 

až třikrát větší pravděpodobnost zachování jejich věrnosti než u zákazníků, kteří byli sice 

nespokojeni, ale produkt se rozhodli nereklamovat [NENADÁL 2001: 56]. 

 Před samotným začátkem profesionálního a systematického měření spokojenosti 

zákazníků by tedy firmy měly nejdříve realizovat následující kroky. 

a) „definovat, kdo je pro firmu zákazníkem 

b) definovat požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti 

c) navrhnout a vytvořit dotazník k měření spokojenosti zákazníků 

d) stanovit velikost výběrů (tzv. vzorkování zákazníků 

e) vybrat vhodnou metodu sběru dat 

f) vytvořit postupy pro vyhodnocení dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti 

g) využít výsledky měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování“ 

[NENADÁL 2001: 61]. 
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Metod, jak měřit spokojenost zákazníků je poté několik a záleží pouze na podniku, 

kterou z metod se rozhodně využít nebo jestli se rozhodne metody měření spokojenosti 

zákazníků kombinovat, aby dosáhl co nejpřesnější zpětné vazby. Jednotlivé metody 

mohou využívat různé formy a způsoby získávání dat o spokojenosti zákazníků. 

Tyto formy a způsoby můžeme dělit na osobní, písemné, anonymní, jmenovité, 

pravidelné a náhodné nebo namátkové. Metody měření spokojenosti zákazníků můžeme 

také zjednodušeně rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Mezi kvalitativní metody 

řadíme pozorování, metodu SERVQUAL nebo SERVPERF, individuální hloubkové 

pohovory, metoda focus group (skupinová diskuze) a také mystery metody, 

jako jsou mystery shopping (utajený nákup), mystery client (utajený zákazník), mystery 

call (utajený telefonní rozhovor) a storechecking (monitorování aktuální nabídky 

produktů v síti prodejen). Do kvantitativních metod řadíme metody omnibus, CATI 

(dotazníkové asistované telefonické šetření), CAWI (dotazníkové šetření na internetu), 

CAPI (dotazníkové asistované šetření pomocí elektronického formuláře), PAPI 

(dotazníkové šetření pomocí tužky a papíru), dotazníkové šetření v terénu, in-hall 

test / in-store / in-home (asistovaný sběr dat na jednom místě) a CLT (asistovaný sběr dat 

ve vymezené lokalitě, zpravidla v prostorách zákazníka) [MANAGEMENT 

MANIA 2015 (online)]. 

Pokud se zaměříme na metody, které jsou přímo určené pro sportovní prostředí 

zmínil bych metodu „QUESC (nástroj pro trvalé zlepšování kvality služeb určený 

především pro management sportovních zařízení), CERM (zaměřený na volnočasové 

aktivity provozované na veřejných sportovištích), REQUAL (metoda pro hodnocení 

sportovních služeb vycházející ze SERVQUALU sledující pouze tři dimenze kvality) 

a TEAMQUAL (měření kvality služeb v profesionálních sportech)“ [ŠÍMA 2013: 40]. 

Problematika měření spokojenosti zákazníků je globálního charakteru, 

a proto se několik zemí rozhodlo zavést takzvaný národní index spokojenosti zákazníků. 

Snahou Indexu spokojenosti zákazníka, zkráceně CSI (Customer Satisfaction Index), 

je systematické modelování, měření, odhadování a analyzování vzájemných závislostí 

mezi vnímanou kvalitou produktu či služeb, chováním zákazníků a jejich preferencemi 

s výkonností podniku [ZAMAZALOVÁ 2008, 77]. Jako příklad můžeme uvést metodu 

ECSI neboli Evropského indexu spokojenosti zákazníků (European Customer 

Satisfaction Index). Tato metoda byla zavedena v roce 1999 jako testovací index, 

avšak je úspěšně využívána dodnes v minimálně jedenácti členských státech 
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Evropské unie. Evropský index spokojenosti zákazníků sleduje celkem sedm 

proměnných, které mají rozhodující vliv na spokojenost zákazníka [KOZEL 2006: 89]. 

 Sledované oblasti Evropský index spokojenosti zákazníků jsou: 

1. Image vytváří základ pro analýzu spokojenosti zákazníků. Symbolizuje úspěch 

značky nebo firmy. Image je tím, jak zákazník firmu vnímá, zda k ní má důvěru, 

zda ji vnímá jako spolehlivou, inovativní a pokrokovou, moderní, atraktivní apod.  

2. Očekávání přímo ovlivňuje spokojenost zákazníka. Důležitou roli při očekávání 

hrají reference nebo předchozí zkušenost s výrobkem nebo se službami. 

Na očekávání se také podílí dostupnost, pružnost, vyhovění individuálním 

požadavkům zákazníka a očekávání ohledně spolehlivosti. 

3. Vnímaná kvalita se nevztahuje pouze na samotný zakoupený produkt 

nebo službu, ale na kvalitu celkového balíčku. Do tohoto balíčku například patří 

zákaznický servis, poskytnuté osobní rady, úroveň doprovodných služeb apod. 

4. Vnímaná hodnota naznačuje především hodnocení úrovně ceny v porovnání 

s kvalitou zakoupených služeb nebo výrobků. 

5. Spokojenost zákazníka charakterizujeme jako celkové uspokojení potřeb 

a očekávání zákazníka a porovnání míry spokojenosti s předcházejícím 

očekáváním (viz. tato kapitola). 

6. Stížnosti zákazníka je nutné sledovat nejen z pohledu četnosti stížností 

a reklamací, ale i z pohledu komu byla stížnost nebo reklamace předložena, 

případně také spokojenost s rychlostí a způsobem jejího vyřízení. 

7. Loajalita zákazníka plyne z pozitivní nerovnováhy mezi očekáváním zákazníka 

a získaným užitkem. Loajálního zákazníka můžeme definovat jako zákazníka, 

který pravidelně upřednostňuje služby nebo výrobky jedné firmy a v ideálním 

případě ještě pozitivně referuje o svých nákupech. (viz. kapitola Loajalita 

zákazníka) [KOZEL 2011: 182]. 

Vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými v Evropském indexu spokojenosti 

zákazníků znázorňuje následující obrázek. Je na něm demonstrován model vzniku 

spokojenosti, respektive nespokojenosti zákazníka jako výsledek porovnání služby 

realizované a očekávané v jeho mysli. 
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Obrázek č. 4: Model Evropského indexu spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: FORET, Moderní marketingový výzkum. 2003, str. 108 

 

2.7 Loajalita zákazníků 

Tato kapitola opět dle předpokladů z teorie Service-Profit Chain navazuje 

na kapitolu předchozí, a to konkrétně na spokojenost zákazníků. Pokud je dosaženo 

spokojenosti zákazníků, můžeme od zákazníků očekávat i jejich loajalitu.  

 Loajalitu zákazníků můžeme definovat jako: „Hluboký závazek k opětovné koupi 

či k tomu být stálým zákazníkem vůči preferovanému produktu nebo službě, nehledě 

na situační vlivy a marketingové úsilí mající vliv na možný přechod zákazníka“ 

[OLIVER 2010: 434]. „Loajalita zákazníka je základním kamenem úspěšných služeb. 

Ovlivňuje loajalitu zaměstnanců i dodavatelů. Rovněž vytváří zisky, které povzbuzují 

loajalitu akcionářů“ [HESKETT 1993: 39]. Záleží však také na tom, v jakém kontextu 

je loajalita zákazníka posuzována. Loajalitu zákazníka můžeme definovat také na základě 

šesti nutných podmínek.  

 Selektivní odpověď – za loajalitu nelze považovat opětovný, ale náhodný nákup 

téže služby, výrobku nebo značky. 

 Konativní odpověď – za loajalitu se nepovažuje, pokud je postoj k dané službě, 

výrobku nebo značce verbálně vyjádřen, ale je popřen nákupem u konkurence. 

 Vyjádřená v určitém období – loajalita by měla být vyjádřena nákupy během 

nejméně dvou odlišných časových úseků. 
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 Rozhodující jednotka – upozorňuje na to, že loajální nemusí být pouze 

jednotlivec, ale lze mluvit také např. o rodině či jiné skupině osob. 

 Možnost výběru jiné značky – upozorňuje na možnost loajality vůči několika 

značkám než pouze jedné. Dle této definice je tedy loajalita považována 

za možnou u více než jedné značky určitého produktu. 

 Psychologický evaluativní proces – loajalitu představuje vědomá volba, 

kdy jedinec porovnal určitá kritéria produktů, služeb nebo značek a více než 

jednou vyjádří svou preferenci [JACOBY 1973: 1-9]. 

 Loajální zákazníci jsou výsledkem spokojených zákazníků a to tím, že služby jsou 

vytvořeny a dodávány s cílem naplnění potřeb zákazníků. Mylnou představou některých 

firem je, že spokojený zákazník se automaticky rovná i věrný zákazník. 

Primární determinant spokojenosti zákazníka je vnímaná hodnota. Pokud poskytovaná 

služba dokáže uspokojit zákazníkovo očekávání a v ideálním případě má zákazník pocit, 

že ze služby získal ještě něco navíc v podobě určité nadhodnoty, můžeme hovořit 

o spokojeném zákazníkovi. Hodnota služeb, a to především ve sportu, má často právě 

emocionální aspekt, který dělá danou zkušenost nezapomenutelnou. Klíčem k vytvoření 

takové hodnoty je schopnost se citově spojit se zákazníky a vytvořit emocionální zážitky. 

Základem pro zisk spokojených zákazníků je mít jasně definované cílené koncepce služeb 

pro vybrané zákazníky [HESKETT et al. 1994: 164-170]. Na následujícím grafu můžeme 

vidět, jak spokojenost zákazníků ovlivňuje právě jejich loajalitu. Na ose X máme 

znázorněnu hodnotící škálu zákazníků: 1 – Zcela nespokojen, 2 – Poněkud nespokojen, 

3 – Mírně nespokojen, 4 – Spokojen, 5 – Velmi spokojen. Na ose Y je pak procentuálně 

vyjádřena loajalita zákazníků. Zákazníci, kteří hodnotili produkt nebo službu 1–3 spadají 

do takzvané zóny zběhnutí. Nebyli se službou nebo produktem spokojeni 

až zcela nespokojeni. Ze zákazníků, kteří byli zcela nespokojeni, se mohou stát takzvané 

„teroristé“, kteří šíří svou nespokojenost se službou nebo produktem mezi své známé 

a další potenciální zákazníky, čímž dělají firmě špatnou reklamu. Podle mnoha autorů 

se takováto špatná reklama firmy šíří až šestkrát rychleji než reklama pozitivní. V anketě, 

která proběhla na webových stránkách Sdružení obrany spotřebitelů, se prokázalo, 

že pokud nejsou spotřebitelé spokojeni, uplatňuje téměř 65 % z nich stejné stanovisko: 

„Už tam nepůjdu a postěžuji si okolí.“ Další zónou je zóna lhostejnosti, do které jsou 

zahrnuti zákazníci, kteří hodnotili produkt nebo službu 4–5. Se službou nebo produktem 

byli spokojeni, ale přesto nejsou zcela loajální. Cílem každé firmy by tak měli být 
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zákazníci, kteří jejich služby nebo produkty hodnotí 5 – Velmi spokojeni. Tyto zákazníci 

spadají bohužel do té nejmenší zóny náklonnosti, kdy jejich loajalita se pohybuje 

mezi 80-100 %. Zákazníci se 100 % loajalitou se mohou stát takzvanými apoštoly a šířit 

své pozitivní zkušenosti se službou nebo produktem [HESKETT et al. 1994: 164-170]. 

 

Obrázek č. 5: Spokojenost zákazníků a jejich loajalita 

 

Zdroj: Harvard business school 2008 (upraveno autorem) 

 

Složitost vztahu mezi spokojeností a loajalitou zákazníků si můžeme ilustrovat 

také na následujícím obrázku, na kterém je znázorněna matice spokojenosti a loajality 

zákazníků. Z této matice dle jejich očekávaného chování je možné vymezit některé 

typické skupiny zákazníků. 
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Obrázek č. 6: Matice spokojenosti a loajality zákazníků 

 

Zdroj: NENADÁL, Měření v systémech managementu jakosti. 2001, str. 99 

 

Tato matice rozlišuje podle očekávaného chování mezi pěti kategoriemi zákazníků. 

Na ose X míru loajality a na ose Y míru spokojenosti zákazníků: 

 První skupinou jsou skokani, kteří se díky velké konkurenční nabídce, 

malé rozdílnosti v hodnotách pro zákazníky a nezatíženosti stereotypním 

nakupováním budou snažit poměrně často měnit nakupovanou značku, produkt 

nebo službu. 

 Druhou skupinou jsou králové, kteří svou spokojenost s produktem či službou 

budou dosavadnímu dodavateli nebo firmě vyjadřovat svou loajalitou. 

Chování těchto zákazníků je ovlivněno zejména nadprůměrnou hodnotou, 

kterou při nákupu získají a také vynikajícím programem loajality ze strany 

dodavatele nebo firmy. Pouze tato skupina zákazníků je spolehlivou zárukou 

ekonomických výsledků organizací. 

 Třetí skupinou jsou běženci. Jedná se o nespokojené zákazníky, kteří odcházejí 

ke konkurenci např. z důvodu nízké jakosti, vysoké ceny či existence alternativní 

nabídky. Jedná se o typické ztracené zákazníky. 
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 Čtvrtou skupinou jsou vězňové, kteří v omezeném konkurenčním prostředí 

nemají příležitost využít jiné a pro ně výhodnější nabídky, a proto zůstávají 

věrnými i přes svou nespokojenost. 

 Poslední pátou skupinou jsou nerozhodní/indiferentní zákazníci jejichž chování 

se vyznačuje svou nevyzpytatelností a z hlediska plánování představují pro firmu 

tu nejobtížnější skupinu zákazníků [NENADÁL 2001: 98-99]. 

 Na základě předchozích definic a přístupů můžeme uvést i příklady loajality 

zákazníků ve sportovním prostředí. Pokud budeme vycházet z výše zmíněné matice 

spokojenosti a loajality zákazníka na příkladu sportovní akce, zjistíme, že je v určitých 

případech aplikovatelná i v tomto prostředí. I mezi zákazníky v oblasti sportu se pohybují 

takzvaní skokani, kteří nepreferují například jeden závod, ale naopak rádi zkoušejí nové 

a nové akce, za účelem získání nových zkušeností. Nalezneme mezi nimi i skupinu králů, 

kteří nedají na svou oblíbenou sportovní akci dopustit. Ani sportovní akce se bohužel 

nevyvarují skupině běženců, kteří se po nenaplnění svých očekávání rozhodnou 

pro alternativní nabídku. I ve sportu se může objevit skupina vězňů, i když to není zcela 

běžné, protože nabídka v oblasti sportovních služeb je v současné době již velmi 

rozmanitá. Příkladem by ovšem mohly být soutěže a sportovní akce ne příliš rozšířených 

nebo dostupných sportů. Samozřejmě i ve sportu cílí podniky na poslední pátou skupinu 

prozatím nerozhodných zákazníků. 

 Naopak si můžeme ale uvést i příklad fotbalových fanoušků, kteří přece jen vztah 

mezi spokojeností a loajalitou zákazníků nepotvrzují. Skalní fanoušci se totiž cítí natolik 

s klubem spjatí, že mu chodí fandit na zápasy, i když tým prohrává a zázemí a servis 

na stadionu nenaplňuje jejich očekávání. Vystupuje zde do hry faktor identifikace 

a manifestace této sociální identity, což posiluje vztah mezi fanouškem a klubem. 

Na základě podobnosti individuálních charakteristik a charakteristik klubu, 

jako je například klubová image. Mimo to pozitivně ovlivňuje identifikaci silný smysl 

pro komunitu, rituály a tradice [WORATSCHEK 2010: 1-42]. 

 

2.7.1 Možnosti měření loajality zákazníků 

 Pro podnik je důležité zabývat se loajalitou zákazníků, jelikož jak již bylo řečeno 

výše, zákaznická věrnost přináší lepší výnosnost a růst firmy. Firmám již nestačí pouze 

sledovat své postavení na trhu, ale mnohem větší pozornost musí věnovat získání věrných 
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zákazníků, kteří jejich služby budou upřednostňovat před službami konkurence. 

Vycházíme z jednoduchého předpokladu, že starat se o stálého zákazníka je levnější 

nežli získat zákazníka nového. S většinou nových zákazníků jsou totiž spojeny počáteční 

náklady, které musí podnik vynaložit na jejich získání. Tyto náklady se mohou týkat 

například poznání charakteristiky a přání nového zákazníka a seznámení tohoto 

potenciálního nového zákazníka se službou (například vstupní vyšetření nového pacienta 

ve zdravotnickém zařízení). Nákladem může být také snížení ceny, které má nového 

zákazníka nalákat a povzbudit ho k vyzkoušení služby. Vynaložené náklady na získání 

nového zákazníka se postupem času amortizují opakovaným využíváním služeb podniku. 

Protože stálý zákazníci službu znají, je pro podnik levnější je obsloužit. Stálí zákazníci 

již mají nastavenou svou hladinu očekávání a také vědí, jakou roli mají hrát v procesu 

dodání služby a jak mají přesně postupovat. Příkladem může být letecká společnost 

s pravidelnými lety. Její stálý zákazník potřebuje kratší dobu na orientaci 

a měně informací například při přestupech než zákazníci, kteří letí se společností poprvé. 

Společnost tak může ušetřit na zaměstnancích infostánků. Studie firmy 

Forum Corporation dokonce ukazuje, že náklady na získání věrného zákazníka mohou 

být pouze jednou pětinou nákladů, které by podnik musel vynaložit pro získání zákazník 

nového [HESKETT 1993: 39–40]. Navíc pravděpodobnost prodeje stávajícímu 

zákazníkovi je přibližně 60–70 %, oproti tomu pravděpodobnost prodeje novému 

zákazníkovi je pouze asi 5–20 %. Skutečností však zůstává, že většina firem stále 

investuje více do získávání nových zákazníků než do udržení stávajících zákazníků. 

Mnoho společností si totiž prozatím neuvědomuje, že loajalita zákazníků se stává 

ekonomickou nezbytností [HESKETT et al. 1994: 164-170]. Na následujícím grafu 

je znázorněn vliv zachování zákazníků na zisky podniku. Podnik každým rokem, 

během kterého si udrží stálého zákazníka, zvyšuje zisky z prodeje, z cenových prémií, 

ze snížení provozních nákladů a v neposlední řadě z referencí loajálního zákazníka. 
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Obrázek č. 7: Vliv zachování zákazníků na zisk podniku 

 

Zdroj: Harvard business school 1990 (online) 

 

Předchozí tvrzení dokazuje také studie F. F. Reichhelda a W. E. Sassera Jr. 

(Zero Defections: Quality Comes to Services, HBR září-říjen 1990), která dokumentuje 

podstatný vliv udržení stálého zákazníka na zisky ve vzorku firem. Reichheld a Sasser 

odhadují, že zvýšení sazby pro udržení stálého zákazníka o 5 % může produkovat zvýšení 

zisků podniku z 25 % až 85 % (viz. následující obrázek). Došli k závěru, že kvalita podílu 

na trhu, měřeno loajalitou zákazníků, si zaslouží stejnou pozornost jako množství akcií 

[REICHHELD 1990: 105-111]. 

 

Obrázek č. 8: Vliv 5 % snížení ztracených zákazníků na zisky společnosti 

 

Zdroj: Harvard business school 1990 (online) 
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Navíc firmy s dlouholetými spokojenými zákazníky si také mohou více účtovat 

za své výrobky nebo služby. Zákazníci zvyklí na určitý standart si raději připlatí 

za jistotu, než aby riskovali horší kvalitu u konkurence. Další nespornou ekonomickou 

výhodou věrných zákazníků je bezplatná inzerce, kterou podniku poskytují. 

Loajální zákazníci šíří povědomí o podniku a jeho službách, když podávají reference 

a sdělují pohnutky k dlouhodobému využívání služeb svým známým [REICHHELD 

1990: 105-111]. Ne všichni loajální zákazní jsou však s produkty a službami své firmy 

spokojeni. Důvodem jejich loajality může být například monopolní postavení dodavatele 

nebo firmy na trhu, kdy zákazník prostě nemá na jinou volbu. I nespokojený zákazník 

může být loajální vůči produktu nebo službě v konkurenčním prostředí. 

Jedná se například o zákazníky, kterým by změna dodavatele nebo firmy způsobila větší 

náklady (tisk nových vizitek, hlavičkový papír apod.) než zachování současného stavu 

[NENADÁL 2001: 60]. 

 Aby firmy byly schopné si stále efektivněji udržet své loajální zákazníky, 

musí od nich získávat aktuální informace a zpětnou vazbu, aby jim byly schopny vždy 

vyhovět a uspokojily jejich potřeby. Pokud se firma svým zákazníkům nepřizpůsobuje, 

přichází o ně a je nucena vynaložit více nákladů pro zisk nových zákazníků. 

Měření loajality zákazníků může být považováno za jakousi nadstavbu k měření 

spokojenosti zákazníků. Lze na něj pohlížet z více úhlů pohledu, a sice z pohledu 

ztracených zákazníků, stávajících zákazníků a lze sledovat i vývoj objemů prodejů, 

resp. počtu zakázek [NENADÁL 2004: 12]. 

Samotné měření loajality zákazníků pak můžeme v podstatě třemi způsoby. 

Můžeme u zákazníků měřit jejich budoucí záměry, kdy se toto měření může stát součástí 

měření jejich spokojenosti, ale přesné budoucí chování zákazníků bohužel nejde nikdy 

s přesností definovat. Toto měření probíhá především pomocí dotazníků, ve kterých je 

použita pětistupňová Likertova škála. Dalším způsobem je měření takzvané efektivní 

loajality. Měřit loajalitu zákazníků přímo pomocí ekonomických ukazatelů typu zisku, 

cash-flow apod. je poněkud obtížné, z důvodu možného ovlivnění i řadou jiných tržních 

faktorů. Proto se téměř všechny přístupy snaží využívat nepřímých ukazatelů efektivnosti 

loajálnosti. Mezi ně můžeme zařadit například ukazatel setrvávání zákazníků, 

ukazatel dlouhodobosti vztahů a ukazatel pronikání na další trhy. Třetím způsobem je 

pak měření prostřednictvím ztracených a získaných zákazníků. Vhodnými ukazateli pro 

tento typ měření loajality zákazníků jsou samozřejmě absolutní počty takových 
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zákazníků, respektive poměr získaných nebo ztracených zákazníků k celkovému počtu 

zákazníků daného podniku za určité období. Vykazování ztracených zákazníků není 

samo o sobě tak významné jako navázání co nejdříve přímého kontaktu s těmito 

ztracenými zákazníky a analyzování jejich chování a příčin odchodu ke konkurenci. 

Jen tak může firma zabránit dalšímu nepříznivému vývoji a podstoupit patřičné kroky 

k nápravě a zlepšení svých výrobků či služeb [NENADÁL 2001: 68-74]. 

 

2.8 Zisk a růst 

Dle teorie Service-Profit Chain pokud dojde k naplnění všech výše popsaných 

vztahů mezi jednotlivými částmi řetězce, dostane se podnik snáze do stadia růstu 

a začne zvyšovat svůj obrat a zisk. 

Ve fázi růstu mají zákazníci již o produktech a službách podniku povědomí 

a postupem času o nákup usilují i další spotřebitelé, kteří se od nich o produktech 

a službách doslechnou. V závislosti na tomto případném zvýšení poptávky mohou ceny 

mírně klesnout nebo zůstávají beze změny. Záleží na společnosti, jestli se rozhodne udržet 

své výdaje na propagaci na stejné úrovni nebo je mírně zvýší, aby byla schopná vyrovnat 

se konkurenci a pokračovala ve vzdělávání trhu. Postupně tak dochází k rychlejšímu 

zvyšování obratu než výdajů na propagaci, čímž se pozitivně snižuje poměr 

propagace a obratu.  

V tomto stadiu růstu také dochází ke zvyšování zisků společnosti, protože náklady 

na propagaci jsou rozpouštěny ve větším objemu a také jednotkové náklady klesají 

rychleji než cena díky efektu učení se spotřebitelů. Dále je pro společnost důležité, 

aby si pohlídala, kdy akceleruje míra růstu do sestupného trendu a nepřipravila se 

tak o nové strategie [KOTLER 2007: 445]. 

V průběhu stádia růstu používají firmy několik strategií k udržení rychlého tržního růstu: 

 „Zlepšují kvalitu výrobků a služeb, dodávají nové výrobkové prvky a zlepšují 

stylizaci. 

 Dodávají nové modely a křídelní výrobky (tzn. výrobky různých velikostí, příchutí 

apod., které chrání a doplňují hlavní výrobek). 

 Vstupují do nových tržních segmentů. 

 Zvyšují své distribuční pokrytí a vstupují do nových distribučních kanálů. 
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 Přecházejí z reklam, které mají vytvořit znalost výrobku či služby, k reklamám 

usilujícím o preferenci výrobku či služby. 

 Snižují cenu, aby přilákaly další skupinu cenově citlivých zákazníků.“ [KOTLER 

2007: 445]. 

Společnosti, které se nachází ve stádiu růstu, se musí rozhodnout, zda dají 

přednost budování dlouhodobého podílu na trhu nebo vysokému okamžitému zisku. 

Pokud se firma rozhodne obětovat finanční prostředky na vylepšení výrobku, propagaci 

a distribuci může získat dominantní postavení na trhu. Zřekne–li se maximalizace 

současného zisku, očekává v následujícím stádiu dosažení ještě větších zisků 

[KOTLER 2007: 445]. 

 

2.9 Gigathlon 

Historie Gigathlonu započala 11. července 1998, kdy se ve Švýcarsku uskutečnil 

první ročník toho vytrvalostního závodu. Již první ročník sklidil mezi závodníky velký 

úspěch a s každým následujícím ročníkem se stával vytrvalostním fenoménem své doby. 

V roce 2016 se konal 18. ročník tohoto legendárního vytrvalostního závodu, 

který sportovce nadchne nejen náročnými tratěmi, na kterých si sportovci mnohdy sáhnou 

až na dno svých sil, ale také krásami prostředí, ve kterém se závody pořádají. 

V současné době se závod může pochlubit maximální kapacitou 5000 účastníků 

[GIGATHLON 2015 (online)]. 

Do roku 2004 pořádala závod sportovní agentura Peter Wirz, ale v následujících 

deseti letech převzal organizaci závodu Gigathlon Švýcarský olympijský výbor, 

který ho vedl jako jeden ze svých hlavních sportovních projektů. Od roku 2015 organizaci 

zajišťuje agentura invents.ch (www.invents.ch) opět pod vedením jednoho ze zakladatelů 

závodu Gigathlon Petera Wirze. Agentura invents.ch také vlastní licenční práva 

a ochranné známky k závodu Gigathlon a hodlá tento sportovní event postupně rozšířit 

i za hranice Švýcarska, nejdříve po Evropě a následně do celého světa. Licence mimo jiné 

obsahuje know-how závodu a možnost používání názvu a další prvky [GIGATHLON 

2015 (online)]. 

Tuto licenci si zakoupil i hlavní organizátor českého Gigathlonu Jan Plachy 

zastupující svou společnost eventime s.r.o. V září roku 2016 se tak mohl uskutečnit 

premiérový ročník Gigathlonu v České republice v Lipně nad Vltavou a blízkém okolí.  

http://www.invents.ch/
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Závod Gigathlon je koncipován do dvou závodních dnů, i když v historii 

Gigathlonu došlo i na delší závody, které trvaly až jeden týden. Jednalo se však pouze 

o výjimečný ročník. Nyní je tedy tato sportovní akce nastavena na sportovní prodloužený 

víkend. Na páteční odpoledne se počítá s příjezdem a ubytováním závodníků 

a supportérů. Sobota bývá zpravidla nejnáročnějším závodním dnem. V neděli 

se pak zkracují délky tratí a snižuje jejich náročnost, tak aby v odpoledních hodinách 

mohlo proběhnout slavnostní vyhlášení nejlepších týmů a odjez závodníků. 

Gigathlon se velmi snaží mimo svou náročnost nalákat závodníky a diváky 

také na prostředí, ve kterém se závody konají. Proto se švýcarský Gigathlon stěhuje každý 

rok do jiného kantónu a organizátoři volí trasy, které celý region nejlépe představí a zajistí 

závodníků nevšední zážitek. Stejného klíče se snaží držet i organizátoři Gigathlonu 

v České republice a jak již bylo řečeno, vybrali pro svůj první závod blízké okolí 

Lipna nad Vltavou. 

Gigathlon je brán především jako zábava, kde nezáleží ani tak na konečném pořadí v cíli, 

ale na získání nových zážitků, zkušeností a mnohdy i překonání sama sebe. 

O Gigathlonu by se dalo tvrdit, že svým pojetím vytváří nový druh sportu a jeho vnímání. 

Závod Gigathlon je založen na pěti disciplínách. 

 Plavání 

 MTB kolo 

 Silniční kolo 

 Běh 

 Inline brusle 

A závodníci se mohou zúčastnit v následujících kategoriích. 

 Single Woman 

 Single Man 

 Couple (muž + žena) 

 Team of Five (minimálně 2 ženy) 

Single Woman i Single Man musí v obou závodních dnech absolvovat dohromady 

dvakrát každou z pěti disciplín. V kategorii Couple závodící žena v každém závodním 

dnu absolvuje minimálně dvě disciplíny. Team of Five jak již název napovídá je složen 

z pěti závodníků, kteří si mezi sebe rozdělí jednotlivé disciplíny, které každý závodní den 

absolvují. V Team of Five musí být vždy minimálně dvě závodící ženy. 
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Tato kategorie také nabízí možnost zapojení hendikepovaného závodníka, 

který může na tzv. handbiku nahradit závodníka na inline bruslích [GIGATHLON 2015 

(online)]. 

 

2.9.1 Gigathlon Czech Republic 

První ročník Gigathlon Czech Republic se uskutečnil v Lipně nad Vltavou 

ve dnech 2.–4. září 2016. Ve dvou závodních dnech nazvaných Freaky Saturday 

(174,9 km) a Relax Sunday (92,3km) závodníci absolvovali celkem 267,2 km 

a celkové převýšení závodu dosahovalo bezmála 5 000 metrů [GIGATHLON 2015 

(online)]. 

První závodní den (Freaky Saturday) byly disciplíny v tomto pořadí – inline brusle 

(22 km), silniční kolo (82 km), plavání (2,9 km), horské kolo (47 km) a závěrečnou 

disciplínou tohoto dne byl běh (21 km). Během prvního závodního dne sportovci urazili 

174, 9 km s převýšením 3 414 metrů [GIGATHLON 2015 (online)]. 

Druhý závodní den (Relax Sunday) byly délky tratí a převýšení o něco méně 

náročné. Zahajovací disciplínou tohoto dne bylo plavání (1,8 km), dále silniční kola 

(51 km), inline brusle (12 km), horského kola (18 km) a na závěr běh (9,5 km). 

Druhý závodní den se závodníci na trati 92,3 km museli vyrovnat s převýšením 

1 729 metrů [GIGATHLON 2015 (online)]. 

 

Obrázek č. 9: Oficiální logo Gigathlon Czech Republic 

 

 

 

Zdroj: Gigathlon 2015 (online) 
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Obrázek č. 10: Oficiální vizuál Gigathlon Czech Republic 

 

Zdroj: Gigathlon 2015 (online) 

 

Gigathlon je specifický také pojetím startovního balíčku, který závodnici 

dostávají po zaplacení poměrně vyššího startovného, než je na běžných sportovních 

akcích v České republice zvykem. Startovní balíček a jeho cena jsou neměnné a pro 

závodníky předem dané. Jedinou výjimkou může být snížení ceny o 1000 Kč, pokud má 

závodník dispozici svůj červený stan Gigathlon z některého z předchozích ročníků. 

Startovní balíček obsahuje kompletní servis o závodníky během celého závodního 

víkendu, a navíc i upomínkové předměty od sponzorů a pořadatelů závodu Gigathlon. 

Obsah startovního balíčku: 

 „originál Gigathlon stan (Single & Couple obdrží 1 stan, Team of Five 2 stany) 

 ubytování v Gigathlon Camp (stanové městečko) - 2 noci (pátek až neděle) 

 strava (pátek: večeře, sobota: snídaně, obědový balíček & večeře, neděle: snídaně 

& oběd) 

 plavecká čepice  

 pokrývka helmy  

 láhev na pití Gigathlon  

 upomínkový dárek 

 ceny pro nejlepší v jednotlivých kategoriích 

 organizace celé akce  

 startovní číslo  

 časomíra - čipy 
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 koncept, značení a zabezpečení všech závodních tratí  

 občerstvovací stanice 

 lékařská služba  

 manuál k závodu (ke stažení v PDF a v tištěné formě při prezentaci týmu)  

 doprava v rámci závodu (shuttle bus, loď) pro závodníky a supportery“ 

[GIGATHLON 2015 (online)]. 

Výše startovného se liší nejen podle kategorie, ve které závodník závodí, ale 

organizátoři také zahrnuli možnost slevy v závislosti na datu přihlášení. Výše startovného 

jednotlivých kategorii pro rok 2016 a 2017 jsou zachyceny v následující tabulkách. 

 

Tabulka č. 1: Výše startovného Gigathlon Czech Republic 2016 

 

Zdroj: Gigathlon 2015 (online) 

 

Tabulka č. 2: Výše startovného Gigathlon Czech Republic 2017 

 

Zdroj: Gigathlon 2015 (online) 

 

 

 

 

 

 

Single Man &              

Single Woman
Cena na osobu Couple Cena na osobu Team of Five Cena na osobu

Startovné do 

31.1.2016
6 000 Kč 6 000 Kč 8 100 Kč 4 050 Kč 13 500 Kč 2 700 Kč

Startovné do 

30.6.2016
6 500 Kč 6 500 Kč 9 000 Kč 4 500 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč

Startovné do 

15.8.2016
7 000 Kč 7 000 Kč 9 900 Kč 4 950 Kč 16 500 Kč 3 300 Kč

Single Man &              

Single Woman
Cena na osobu Couple Cena na osobu Team of Five Cena na osobu

Startovné do 

31.1.2017
6 500 Kč 6 500 Kč 9 000 Kč 4 500 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč

Startovné do 

30.6.2017
7 000 Kč 7 000 Kč 9 900 Kč 4 950 Kč 16 500 Kč 3 300 Kč

Startovné do 

15.8.2017
7 500 Kč 7 500 Kč 10 900 Kč 5 450 Kč 18 000 Kč 3 600 Kč
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Sponzoři a partneři Gigathlonu Czech Republic 2016: 

 ČSOB 

 SAFICHEM assets 

 KiK 

 Kilpi 

 PARKHOTEL Praha 

 Gebruder Weiss 

 Švýcarsko. Přirozeně 

 Swiss Chess 

 CEP 

 TRIEXPERT 

 Preciosa 

 K2 

 Born To Swim s.r.o. 

 GPS Legal 

 Trigger Point 

 naBOSo

Mediálními partnery jsou: 

 Mladá fronta 

 kudyznudy.cz 

 Outfantastic 

 EXTREMNIZAVODY.CZ 

 Tri Your Life 

Charitativní partnerem je: 

 Velvet Smile 

Hostitelská místa: 

 Lipno 

 jižní Čechy olympijské 2016 

[GIGATHLON 2015 (online)] 
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Výzkumné cíle a otázky 

Hlavním cílem této diplomové práce je aplikovat teorii Service-Profit Chain 

na příkladu sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 a zhodnotit vztahy 

mezi jednotlivými částmi řetězce v této teorii. Dílčím úkolem je na základě této teorie 

analyzovat interní prostředí sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016, 

do kterého je zahrnuta interní hodnota služeb, spokojenost zaměstnanců, jejich loajalita 

a produktivita a externí prostředí závodu Gigathlon Czech Republic 2016, 

do kterého se řadí externí hodnota služeb, spokojenost a loajalita zákazníků a jejich vliv 

na zisk a růst. Nalezené nedostatky týkající se interního a externího prostředí 

této sportovní akce poté použít k vytvoření návrhů a doporučení pro organizátory 

na zlepšení kvality interních a externích služeb a zvýšení spokojenosti a loajality 

zaměstnanců a zákazníků, což by mělo vést ke zvýšení zisku a růstu. 

Mimo jiné tato diplomová práce může sloužit jako vzor pro ostatní sportovní akce 

podobného typu v České republice. 

 

3.2 Úkoly 

 Studium odborné literatury 

 Představit teorie Service-Profit Chain 

 Představit koncept Gigathlon a sportovní akci Gigathlon Czech Republic 2016 

 Sestavit dotazník 

 Provést pilotáž 

 Distribuce a sběr vyplněných dotazníků od závodníků v období 5.9. – 30.9.2016 

 Připravit rozhovory s organizátory sportovní akce Gigathlon Czech 

Republic 2016 

 Provézt rozhovory s organizátory sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 

 Analyzovat získaná data 

 Aplikovat teorii Service-Profit Chain na sportovní akci Gigathlon Czech 

Republic 2016 

 Zhodnotit interní a externí prostředí akce Gigathlon Czech Republic 2016 

 Vytvořit návrhy a doporučení na zlepšení kvality interního a externího prostředí 

pro sportovní akci Gigathlon Czech Republic  
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4 Metodika výzkumu 

K naplnění stanoveného cíle a úkolů bylo použito několik různých výzkumných 

metod, jak kvalitativního, tak kvantitativního charakteru. První metodou je dotazník, 

který byl distribuován závodníkům sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016. 

Druhou metodou jsou polostrukturované rozhovory, které byly prováděny s hlavním 

organizátorem sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 a jeho přímými 

podřízenými. V této diplomové práci jsem tedy sledoval dva základní výzkumné soubory, 

které byly ve společné interakci u příležitosti konání prvního ročníku sportovní akce 

Gigathlon Czech Republic 2016 - závodníky a hlavní organizátory akce. 

Získaná data byla analyzována a výsledná zjištění byla také doplněna o vlastní poznatky 

získané zúčastněným i nezúčastněným pozorováním přímo během akce Gigathlon Czech 

Republic 2016.  

 

4.1 Zdroje použitých dat 

V této diplomové práci čerpám ze dvou zdrojů dat. Jsou to data primární, 

která jsou nově shromážděna a vytvořena přímo za účelem řešení této diplomové práce 

a data sekundární, která byla sebrána a shromážděna již dříve za jiným účelem. 

Ze sekundárních dat vycházím především v teoretické části této diplomové práce. 

Do sekundárních dat řadíme například odborné publikace a články, příspěvky 

na internetu, výroční zprávy a tak podobně. Ve výzkumné části jsem v rámci analýzy 

zisku a růstu Gigathlon Czech Republic čerpal také z diplomové práce 

Mgr. Tomáše Kratochvíla, který se ve své práci věnoval správnému stanovení ceny 

startovného závodu Gigathlon Czech Republic 2016. Sekundární data jsou méně časově 

i finančně náročná a jsou opakovaně k dispozici. Je ovšem mnohdy nutná jejich 

aktualizace nebo konzultace s výzkumníkem, který data shromažďoval. Jestliže v práci 

používáme sekundární data, musíme mít informace o podmínkách, při kterých získaná 

data vznikla a mít souhlas k jejich použitím od jejich autorů [HENDL 2005: 351-352]. 

Ve výzkumné části této diplomové práce jsem naopak vycházel především 

z primárních dat, která jsem shromažďoval pomocí dotazníků, rozhovorů a pozorování 

a následně provedl jejich analýzu. Primární data získáváme za konkrétním účelem 

a nemůžeme je získat pomocí dříve vytvořených sekundárních dat. Výhodami primárních 
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dat jsou přesnost, aktuálnost a aplikovatelnost. Údaje přesně odpovídají potřebám daného 

výzkumu. Naopak mezi nevýhody patří vyšší náklady, časová náročnost 

a následná možná nevyužitelnost získaných dat [HENDL 2005: 351-352]. 

 

4.2 Rozhovory s organizátory akce 

Prvním výzkumným souborem byli organizátoři sportovní akce Gigathlon Czech 

Republic 2016 a pro získání informací z jejich strany byl vybrán polostrukturovaný 

rozhovor. Témata otázek rozhovorů byla předem určená na základě teorie Service-Profit 

Chain a zaměřená především na interní prostředí, spokojenost a loajalitu zaměstnanců. 

Tato témata bylo třeba v rámci rozhovoru obsáhnout, ale z důvodu udržení určitého 

prostoru pro případné doplňující otázky byla zvolena forma právě polostrukturovaného 

rozhovoru. 

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje právě svým „definovaným účelem, 

určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ [HENDL 1999: 

164]. Pro tazatele je polostrukturovaný rozhovor snazší variantou než například rozhovor 

neformální. Při dotazování je mu umožněno držet se alespoň základních bodů výzkumu, 

čímž se minimalizuje riziko, že se výzkumník nedozví informace, které jsou pro jeho 

výzkum stěžejní. Přitom pořadí a témata otázek může tazatel dle situace libovolně měnit 

a mnohdy si situace vyžádá i lehkou modifikaci těchto předem připravených otázek 

nebo otázku doplňující [REICHEL 2010: 131]. Nevýhodou polostrukturovaných 

rozhovorů je pak bezpochyby jejich časová náročnost. Dalším negativem může být také 

role samotného výzkumníka, který může výsledky poměrně silně ovlivňovat 

svým postojem a vystupováním, čemuž jsem se snažil vyhnout především zaujmutím 

neutrálního postoje a důkladnou přípravou otázek. Jistou nevýhodou může být i ztráta 

anonymity respondentů, kterou nabízejí jiné metody pro sběr dat jako například dotazník, 

a tím i získání ne zcela pravdivých odpovědí.  

Všichni respondenti souhlasili se zveřejněním jejich celého jména a odpovědí. 

Anonymita by navíc v tomto případě počtu tří respondentů nebyla ani prakticky možná. 

Se všemi respondenty jsem navázal již před akcí mimopracovní přátelský vztah 

a bylo tedy předpokládáno, že nebudou mít důvod zamlčovat či zkreslovat své odpovědi. 

Rozhovory byly provedeny se třemi zaměstnanci společnosti eventime s.r.o., 

specializující se na pořádání sportovně-společenských akcí pro firmy a veřejnost, 
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která organizovala právě Gigathlon Czech Republic 2016, a to s hlavním organizátorem 

akce Janem Plachým a organizátory Martinem Kukačkou a Jiřím Součkem. 

Průběh rozhovoru byl nahráván na diktafon a rozhovory zabraly zhruba hodinu. Hlavní 

témata a otázky rozhovoru včetně nahrávek rozhovorů na CD jsou také součástí příloh. 

 

4.3 Dotazníkové šetření 

Druhým výzkumným souborem byli samotní závodníci a supportéři sportovní 

akce Gigathlon Czech Republic 2016, kdy pro výzkum externího prostředí byl vytvořen 

standardizovaný online dotazník.  

Standardizovaný dotazník v kvantitativním šetření je jednou z nejrozšířenějších 

metod sběru dat, kdy respondenti písemně odpovídají na předem připravené dotazy. 

V takovém případě se jedná o strukturovaný dotazník, kdy má dotazník již připravenou 

určitou strukturu, pořadí a členění otázek, na které respondenti odpovídají [REICHEL 

2009: 118–119]. V dotazníku byly zařazeny jak otázky uzavřené, polootevřené, 

tak i otevřené. Otevřené otázky nenabízejí respondentovi žádnou variantu odpovědi 

a nechávají mu tak zcela volný prostor k vyjádření. V dotazníku byla taková otázka 

použita například pro doporučení závodníků na zlepšení akce do budoucna. 

Velkou výhodou otevřených otázek je možnost libovolného vyslovení respondentů, 

což je bohužel i jejich největší nevýhodou, jelikož takto neparametrizované odpovědi 

jsou náročné na zpracování výstupů. Uzavřené otázky nabízejí respondentovi jednu 

z předem připravených variant. Výhodou těchto otázek je jejich poměrně dobré 

zpracování, které ovšem může být částečně zkreslené, protože respondent volí některou 

z variant pouze jako kompromis. Polouzavřená otázka je kombinací obou výše 

zmíněných druhů, kdy jsou respondentovi nabízeny předem připravené varianty odpovědí 

i možnost odpovědět vlastními slovy. Tento typ otázek má výhody i nevýhody otázek 

volných i uzavřených [REICHEL 2010: 120–121]. V dotazníku byly také zařazeny škály, 

kdy respondenti vyjadřovali svou míru očekávání či míru spokojenosti a nespokojenosti 

na pětistupňové Likertově škále. Celkově každý respondent odpovídal maximálně 

na 17 otázek, v závislosti na větvení dotazníku. 

Dotazník byl vytvořen pomocí internetového serveru www.vyplnto.cz, 

který v placené verzi nabízí více možností v grafickém znázornění, programovém 

provázání otázek a odpovědí. Zpracován byl v českém provedení pro tuzemské účastníky 

http://www.vyplnto.cz/
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závodu Gigathlon Czech Republic 2016 a v anglickém provedení pro zahraniční 

účastníky, kteří tvořili zhruba jednu třetinu všech zúčastněných závodníků. 

Dotazník měl být původně distribuován závodníkům a supportérům papírově během 

nebo přímo po skončení samotné sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016, 

ale po konzultaci s vedením závodu jsem se rozhodl využít online dotazník, k jehož šíření 

jsem měl možnost využít všech komunikačních kanálů organizátorů závodu. 

Dotazník byl tedy distribuován mezi závodníky pomocí oficiálního emailu, 

který byl organizátory rozesílán jednotlivým závodníkům a kapitánům závodních týmů 

po skončení akce společně s poděkováním za účast a odkazem na fotogalerii ze závodu 

a oficiální video. Využití této cesty přineslo největší počet vyplněných dotazníků. 

Další cestou bylo sdílení dotazníku na oficiální akci vytvořené na sociální síti Facebook, 

do které měli přístup pouze účastníci sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 

a pomocí oficiálního Newsletteru.  

Problémem standardizovaného dotazníku v kvantitativním šetření 

je jeho návratnost, která může mít poté velmi negativní vliv na celý výzkum. 

Byl tedy kladen důraz především na to, aby byl dotazník přehledný, srozumitelný 

a uživatelsky vstřícný. Důležitá je také časová náročnost, kdy jsem se snažil zajistit, 

co nejmenší časovou náročnost vyplňování, například škálovými otázkami. 

Průměrný čas vyplnění jednoho dotazníku byl kolem osmi minut. Vliv na návratnost 

má také organizace distribuce dotazníků a zpětné získávání odpovědí, 

kdy ideální variantou je právě dotazování elektronickou poštou nebo pomocí 

specializovaných internetových serverů. Návratnost dotazníku se také zvyšuje za 

předpokladu, je–li předmětem zkoumání určitá ucelená skupina jako jsou například 

pracovníci určité firmy nebo účastníci sportovní akce [REICHEL 2009: 120–123]. 

V tomto případě nelze návratnost přesně vypočítat, jelikož bylo použito více cest 

distribuce, od 274 účastníků bylo získáno 79 plně vyplněných dotazníků. Můžeme tedy 

hovořit o návratnosti zhruba 30 %, avšak ne všichni závodníci byli osloveni přímo, 

k některým se dotazník nemusel vůbec dostat. Zároveň ne všichni respondenti, kteří si 

dotazník zobrazili, jej zcela dokončili. Anglickou verzi dotazníků kompletně vyplnilo 

62,5 % respondentů, kteří jej otevřeli nebo začali vyplňovat a u české verze pak 81,5 % 

respondentů. Tento údaj bohužel nebere vůbec v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani 

nezobrazili úvodní text dotazníku nebo ani neklikli na odkaz na dotazník, jichž byla 

bohužel většina. 
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4.3.1 Struktura dotazníku 

Součástí oficiálního emailu, který byl rozesílán na účastníky závodu, 

a součástí sdíleného příspěvku na Facebookové události Gigathlon Czech Republic 2016 

byla i výzva a prosba k vyplnění dotazníku. Na úvod dotazníku byl zařazen krátký text, 

který respondent seznamuje s dotazníkem a účelem jeho vyplnění. Zároveň v tomto textu 

byla respondentům zaručena anonymita a bylo jim předem poděkováno za vyplnění 

dotazníku. Poděkování za ochotu a čas, který mi respondenti věnovali, bylo po vyplnění 

zařazeno i na konci dotazníku. 

Organizátoři sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 nevytvořili 

po prvním ročníku žádné konkrétnější statistiky o návštěvnících, pouze se zaznamenávali 

do databáze jméno, telefon, email a soutěžní kategorii závodníků, což jsou údaje potřebné 

pro registraci. Z tohoto důvodu byly na začátek dotazníku zahrnuty otázky na základní 

sociodemografické otázky na pohlaví, věk a místo bydliště. Po konzultaci 

s organizátorem akce, byly do dotazníků zařazeny také některé otázky, které nebyly 

přímo použity pro můj výzkum, ale organizátor si na ně přál znát odpovědi. 

Po sociodemografických otázkách následovaly otázky týkající se zkušeností závodníků 

s jinými sportovními akcemi a jejich hodnocení subjektivní důležitosti jednotlivých 

aspektů těchto akcí. V další části dotazníku jsem zjišťoval odkud se závodníci 

o této sportovní akci dozvěděli a jaká byla jejich motivace k účasti. Předposlední část 

byla věnována spokojenosti závodníků s jednotlivými aspekty závodu Gigathlon Czech 

Republic 2016 a jejich doporučením na zlepšení. Poslední část otázek byla zaměřena 

na případnou loajalitu závodníků skrze otázky zaměřené na účast závodníků 

na dalším ročníku a doporučení akce jejich známým. Znění dotazníku je přiloženo 

v přílohách na konci této práce. 

 

4.3.2 Pilotáž 

Na základě konzultace s organizátory sportovní akce Gigathlon Czech 

Republic 2016, na které jsem zjišťoval potřebné informace ke kvalitnímu sestavení 

dotazníků, byl na začátku záři 2016 vytvořen kompletní dotazník. Tento dotazník byl 

skrze emailovou komunikaci konzultován s PhDr. Šímou, Ph.D., který mě upozornil 

na jeho nedostatky a poskytl mi podněty na jeho zlepšení, které jsem do dotazníku 

zapracoval.  
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 Následně byla provedena pilotáž dotazníku, tedy předvýzkum, ve kterém jsem 

na malém vzorku zkoumaných osob chtěl ověřit především správnost, srozumitelnost 

a vhodnost formulace otázek. Záměrně jsem dotazník distribuoval 

mezi 5 svých známých, kteří měli základní povědomí o plánované akci Gigathlon Czech 

Republic 2016 a měli zkušenosti z účastí na jiných závodech. Na základě jejich 

připomínek byly odstraněny gramatické chyby a drobné nedostatky ve větvení otázek. 

 

4.4 Pozorování 

Dalším zdrojem informací pro mou diplomovou práci bylo pozorování, 

jelikož jsem se osobně podílel na přípravách a organizaci samotné sportovní akce 

Gigathlon Czech Republic 2016 v Lipně nad Vltavou a jeho okolí. Měl jsem tak možnost 

přijít do přímého kontaktu s organizátory závodu v jejich pracovním prostředí i mimo něj, 

což mi přineslo cenné informace o interním prostředí a bezprostřední pocity z akce. 

Zároveň jsem přišel do kontaktu i se samotnými závodníky a jejich supportéry, 

které jsem měl umožněno pozorovat během samotného závodního víkendu a dostat se 

s nimi i do přímého kontaktu. Přímý kontakt a pozorování závodníků v průběhu celé 

sportovní akce mi tak přinesly poznatky o externím prostředí. 

Při kontaktu s organizátory sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 

a při samotné organizaci jsem využil metodu zúčastněného pozorování. Při zúčastněném 

pozorování vstupuje pozorovatel mezi objekty pozorování, do jejich skupiny, 

a podílí se na jejich aktivitách. Tento typ pozorování bývá obvykle součástí 

komplexnějšího zkoumání skupin a bývá doplňováno dalšími technikami 

jako jsou například polostrukturované nebo nestrukturované rozhovory. 

Jedná se o kvalitativní metodu sběru dat [REICHEL 2010: 114]. 

Při pozorování závodníků a prostředí samotného závodu jsem spíše využil metodu 

nezúčastněného pozorování, tedy vnějšího neparticipačního pozorování. To znamená, 

že jako pozorovatel jsem zůstával po většinu času mimo pozorovanou skupinu 

a přímo jsem nezasahoval do dění v ní [REICHEL 2010: 114]. 
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4.5 Analýza dat a výsledků výzkumu 

 Následně byla provedena analýza dat, získaných dotazníkovým šetřením 

a polostrukturovanými rozhovory. Na základě rozhovorů bylo rozebráno a zhodnoceno 

interní prostředí akce, do kterého je zahrnuta interní hodnota služeb, 

spokojenost zaměstnanců, jejich loajalita a produktivita. Data z dotazníků byla použita 

pro analýzu externího prostředí akce, tedy externí hodnoty služeb, spokojenosti a loajality 

zákazníků. Pomocí rozebrání jednotlivých částí a zhodnocení jejich provázanosti byla 

aplikována teorie Service-Profit Chain na sportovní akci Gigathlon Czech Republic 2016. 

 Dotazníky byly vytvořeny pomocí služby www.vyplnto.cz, která mimo sběr dat 

nabízí také bohaté statistické a grafické zpracování dat a výsledků. 

Služba www.vyplnto.cz nabízí několik možností filtrování a exportu získaných dat, 

například pro jednotlivé respondenty, pro jednotlivé otázky nebo souhrnně, a to v různých 

formátech. Pro můj výzkum byl nejvhodnější výstup v MS Excel tabulce, neboť nabízí 

jak surová, tak kódovaná data, takže bylo možné s nimi provádět další statistické analýzy. 

Jelikož byl dotazník vyplňován zvlášť česky a anglicky hovořícími respondenty, 

bylo zapotřebí data sloučit dohromady do jedné tabulky. Z těchto dat jsem poté vycházel 

při statistickém zpracování a grafickém znázornění souhrnných výsledků. 

Byly sledovány především četnosti odpovědí na jednotlivé otázky, které byly zpracovány 

do grafů či tabulek. 

 Nahrávky z rozhovorů byly obsahově analyzovány v rámci jednotlivých 

zkoumaných částí teorie, které jsou zaměřeny na zaměstnance a interní hodnotu služeb. 

Při analýze jsem tedy postupoval po jednotlivých tématech a srovnával konkrétní 

vyjádření respondentů. Sledoval jsem totožné či podobné principy odpovědí 

nebo naopak jejich odlišnosti. Kategorie pro analýzu byly vytvořeny na základě teorie 

před samotnými rozhovory. 

 Tyto výstupy budou společně se závěrečnými návrhy a doporučeními předány 

také organizátorům sportovní akce Gigathlon Czech Republic. 
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5 Výzkumná část 

 Dle poznatků z teoretické části této diplomové práce o teorii Service-Profit Chain 

a na základě získaných primárních či sekundárních dat byly analyzovány jednotlivé části 

řetězce na příkladu závodu Gigathlon Czech Republic 2016. Díky aplikaci teorie Service-

Profit Chain tak bylo prozkoumáno a zhodnoceno interní a externí prostředí závodu. 

Na základě výsledků analýzy dat byly poté vysloveny návrhy a doporučení na zlepšení 

interního a externího prostředí akce. Diskutován byl také přínos aplikace teorie Service-

Profit Chain na akci Gigathlon Czech Republic a možnosti aplikace této teorie 

na sportovní prostředí obecně. 

 

5.1 Interní prostředí 

První část je věnována internímu prostředí, které zahrnuje interní kvalitu služeb, 

spokojenost zaměstnanců, jejich loajalitu a produktivitu. Data pro analýzu interního 

prostředí byla získána především polostrukturovanými rozhovory se třemi členy užšího 

organizačního týmu akce Gigathlon Czech Republic 2016 a zúčastněným pozorováním 

během samotné akce. 

 

5.1.1 Organizátoři akce  

Prvním respondentem, se kterým jsem provedl rozhovor a byl s ním 

v dlouhodobějším kontaktu, byl hlavní organizátor akce Jan Plachý. V roce 2011 založil 

jako jediný společník společnost eventime s.r.o., která se specializuje se na pořádání 

sportovně-společenských akcí pro firmy i veřejnost. V této společnosti zastává funkci 

výkonného ředitele. Mimo své vlastní akce pořádá a spolupracuje i na sportovních 

eventech a akcích na klíč, například na olympijských parcích 

pro Český olympijský výbor. Jednou ze sportovních akcí, které pořádá společnost 

eventime s.r.o je i Gigathlon Czech Republic. Jan Plachý žil dlouhodobě ve Švýcarsku 

a po návratu do České republiky se rozhodl přenést jeden z typických švýcarských 

závodů na český sportovní trh. Hlavními důvody byla určitá jedinečnost akce 

a také záštita a podpora ze strany švýcarských organizátorů. V rámci spolupráce 

tak zakoupil oficiální licenci na pořádání závodů pod značkou Gigathlon 

v České republice, Slovenské republice a v Polsku. 
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Druhým respondentem, který mi poskytl rozhovor byl Jiří Souček, 

který ve společnosti eventime s.r.o. pracuje od dubna 2016. Nejprve se podílel pouze 

na testování tratí, ale později navázal dlouhodobější spolupráci na organizaci závodu 

Gigathlon Czech Republic 2016 a menších eventech. Jeho hlavní pracovní náplní 

při organizaci závodu Gigathlon Czech Republic 2016 bylo rozmístění a dozor 

nad zázemím jednotlivých dep, cílového prostoru, prostor kolem hlavního podia, 

ve kterém probíhala prezentace partnerů, zajišťování povolení, příprava závodního 

manuálu a propagace závodu. 

Posledním dotazovaným respondente byl Martin Kukačka, který jako jeden 

z organizátorů závodu Gigathlon Czech Republic 2016 zajišťoval především většinu 

příprav přímo z Jihočeského kraje a v okolí Lipna nad Vltavou. Je zaměstnancem 

Integrovaného záchranného systému (IZS) a přípravám závodu se tak věnoval 

ve svém volném čase, mnohdy v době své dovolené. Na Gigathlon Czech Republic 

se začal podílet již v roce 2015 kdy byl osloven už při výběru lokality závodu 

a organizoval jednu z prvních menších propagačních akcí v Lipně nad Vltavou. 

Jeho hlavní povinností bylo zajištění tratí, bezpečnosti, značení a povolení k průjezdu 

od složek IZS, policie a magistrátu. Zároveň měl na starosti zajištění vedoucích 

jednotlivých disciplín a jejich koordinaci v průběhu závodu. 

 

5.1.2 Interní kvalita služeb 

Prvním článkem řetězce v teorii Service-Profit Chain je interní kvalita služeb, 

která v sobě zahrnuje velké množství proměnných. Některé z nich jsem podrobněji 

rozebral při polostrukturovaných rozhovorech s organizátory závodu. Snažil jsem se 

zaměřit na ty nejdůležitější jako je například pracovní prostředí, pracovní kolektiv, 

platové ohodnocení či organizovanost práce, ale hodnocení jejich důležitosti 

je samozřejmě spíše individuální záležitostí. 

 Základem vhodného interního prostředí je vytvoření zaměstnancům adekvátní 

pracovní prostředí, které bude uzpůsobené pro výkon jejich práce a bude dostatečně 

efektivní. Přípravy závodu Gigathlon Czech Republic 2016 započaly již dva až tři roky 

před samotnou akcí. Během tohoto období počet zaměstnanců, kteří se na přípravách 

závodu a jiných přidružených akcích podílel postupně narůstal a klesal, dle aktuálních 

potřeb. Tím, že společnost eventime s.r.o. pořádá i jiné sportovní a společenské akce 
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menšího typu, část jejich zaměstnanců je najímána pouze externě a řízení společnosti 

je tak částečně sezónní. Společnost má dlouhodobě tři až pět zaměstnanců, kteří většinu 

své práce řeší formou home office nebo přímo v terénu (až 60 % práce). Přibližně půl 

roku před prvním ročníkem Gigathlon Czech Republic 2016 byla ale pronajata sdílená 

kancelář, kde byla praktikována takzvaná open office, kterou Jan Plachý preferuje kvůli 

lepšímu předávání informací, sdílení myšlenek a názorů. Vlivem zaměstnávání většího 

množství externích zaměstnanců, vybraných z řad triatlonistů, vytrvalostních závodníků, 

lidí, kteří mají vztah nebo zkušenosti se sportem, a především v místě konání samotné 

akce, bylo poměrně složité nastavit pravidelné schůzky celého širšího organizačního 

týmu. Proto většina komunikace probíhala pomocí emailu a telefonických hovorů. 

Četnost osobních schůzek se samozřejmě zvýšila v době přibližně dva měsíce 

před samotným závodem. Užší organizační tým měl možnost setkávat se v pronajaté 

kanceláři, ale pravidelné schůzky celého týmu se příliš nedařilo dodržovat, přesto si tým 

vedl alespoň jednotný seznam úkolů a hodnocení. Tento přístup a rozdělení pracovního 

prostředí členům týmu i zaměstnavateli vyhovuje a v podstatě není příliš možnost 

ho měnit, i když si jsou vědomi jeho případných slabin, na kterých chtějí do dalšího 

ročníku zapracovat. Především pak na jasně definovaných pravomocech a pracovních 

úkolech, aby nedocházelo k informačnímu šumu, případným konfliktům a zdržování 

příprav. Dále by všichni chtěli nastavit pravidelná setkání užšího i širšího organizačního 

týmu, a navíc setkání celého organizačního týmu v místě konání již několik dní před 

startem závodů. Jiří Souček navíc navrhuje zapracovat na zlepšení administrativy. 

V době konání závodu měl organizační tým i s externími zaměstnanci až 25 členů 

a na závodu se podílelo navíc okolo 80 dobrovolníků. Do užšího organizačního týmu 

spadalo však maximálně 10 lidí. Zaměstnavatel Jan Plachý zastává názor, že kvantita 

zaměstnanců nezajistí lepší kvalitu výsledku, přesto uznává a zaměstnanci tento názor 

potvrzují, že užší organizační tým mohl být doplněn alespoň dvěma dalšími zaměstnanci. 

Pro příští ročník je to dle názoru všech jistě cenné ponaučení a jsou již lépe definovány 

pozice, které by měly být navíc obsazeny. Velkou výhodou ale bylo nadšení 

všech zaměstnanců, kteří ač mnohdy nebyli zaměstnaní na plný úvazek, byli ochotni se 

věnovat práci i ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Částečně však 

při konání prvního ročníku moc netušili, do čeho jdou. Jan Plachý své zaměstnance 

hodnotil velmi pozitivně s důrazem na podmínky, ve kterých závod vznikal a na objem 

práce, který museli zvládnout. Zároveň se Jan Plachý i zaměstnanci shodli, že pracovní 
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pozice byly obsazeny schopnými lidmi a že celkově tým fungoval a dokázal podat dobrý 

výkon. Nyní je ovšem otázkou, zda zůstane ve stejném nebo alespoň podobném složení. 

Docházelo i k drobným konfliktům, které byly ale způsobeny spíše nejasným 

specifikováním rolí a povinností zaměstnanců. Martin Kukačka by si pro příští ročník 

představoval jasněji danou hierarchii organizačního týmu, která by případným neshodám 

na pracovišti předcházela a zaměstnavatel Jan Plachý by rád zapracoval především menší 

nutnost improvizace a hektičnosti. Všichni respondenti ovšem hodnotili pracovní 

atmosféru jako velmi dobrou a přispívala jí i občasná změna prostředí a setkávání se 

s novými lidmi. Konečné slovo ve většině zásadních věcí měl jako zaměstnavatel 

Jan Plachý, přesto on sám svůj přístup hodnotí jako nepříliš autoritativní 

a pokud zaměstnanec odváděl dobře svou práci, neměl potřebu zasahovat. 

Další rozhodovací práva dle svých kompetencí měli i ostatní členové užšího 

organizačního týmu. 

Samozřejmě docházelo i k přirozené fluktuaci zaměstnanců, která byla 

dle respondentů zapříčiněna velkým zatížením, objemem práce a mimo jiné i neochotou 

své práci něco obětovat. Jan Plachý se snaží zaměstnávat především mladé lidi, 

od který očekává nový přístup a pohledy na věc. Pokud jsou schopní svou myšlenky 

nebo nápad argumentačně obhájit nebrání se přijímání jiných názorů. 

 Jistý vliv na organizaci závodu měl také Olympijský park Rio-Lipno 2016 

na jehož přípravách se Jan Plachý podílel a musel tak velkou část svých povinností 

a kompetencí rozdělit mezi své podřízené. V tomto ohledu bude příští ročník také jiný, 

protože Jan Plachý se bude moci zapojit do příprav naplno.  

 Samozřejmě počet zaměstnanců a celá organizace byly ovlivněny také rozpočtem, 

který byl vzhledem k prvnímu ročníku omezený. Celkové finance a hlídání rozpočtu měl 

na starosti hlavní organizátor Jan Plachý. Zaměstnanci Jiří Souček i Martin Kukačka 

respektují postavení a neposkytování podrobných informací o finančních prostředcích, 

ale přesto pociťovali, že je nesdílnost Jana Plachého omezovala v jejich práci 

a navozovala nejistotu. Zaměstnanci se také shodují, že nemusí znát přesná čísla 

z celkového rozpočtu, ale alespoň sumu, kterou mohou vynaložit na provedení své práce. 

S omezeným rozpočtem souvisí i platové ohodnocení zaměstnanců. Jan Plachý si byl 

vědom, že nemohl a nemůže své zaměstnance ohodnotit částkou, která by byla schopná 

konkurovat platům v jiných společnostech. Se svými zaměstnanci ovšem jedná na rovinu 

a dává jim možnost výběru mezi prací, kde budou možná adekvátně platově ohodnoceni 
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za cenu možné stereotypní práce nebo prací v rozvíjející se společnosti, která jim umožní 

jistou flexibilitu, svobodu a možnost se podílet na přípravách velké sportovní akce. 

Vzhledem ke konečnému objemu práce nebyli spokojeni s platovým ohodnocením 

ani Jiří Souček ani Martin Kukačka, přesto se shodují, že si byli vědomi, že se jedná 

o první ročník závodu Gigathlon Czech Republic a byli ochotni ze svých nároků slevit 

výměnou za podílení se na vzniku něčeho nového a pro ně zajímavého. 

Zaměstnanci dodávají, že se jim závod líbí, získali k němu určitý vztah, ale že tento stav 

pro ně není dlouhodobě udržitelný. Jan Plachý jako zaměstnavatel bohužel nemůže svým 

zaměstnancům poskytovat ani benefity, které jsou běžné ve velkých firmách, jako jsou 

stravenky, služební telefony nebo automobily a podobně. Benefit v podobě služebního 

automobilu nebo počítače by ocenil například Jiří Souček. Přesto Jan Plachý 

svým zaměstnancům poskytuje alespoň benefit v podobě účasti na závodu 

Gigathlon Switzerland, kde si zaměstnanci závod nejen sami vyzkouší, ale načerpají 

i nové zkušenosti při jeho pořádání. Dalším z benefitem je například oblečení a obuv 

od partnerů závodu. Těchto benefitů si oba dotazování zaměstnanci, Jiří Souček 

i Martin Kukačka, velmi cení. 

 

5.1.3 Spokojenost zaměstnanců 

 Předpokladem teorie Service-Profit Chain je, že pokud dojde k zajištění dobré 

kvality interních služeb, zaměstnanci to pocítí a budou při výkonu své práce spokojeni. 

Spokojenost všeobecně a tím pádem i spokojenost zaměstnanecká, je velmi individuální 

a nelze ji zcela generalizovat. Z rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci 

a zaměstnavatelem Janem Plachým se také potvrdila jistá jedinečnost sportovního 

pracovního prostředí. Dle výše uvedených informací můžeme usoudit, že ne všechny 

aspekty interní kvality služeb byly adekvátní přípravám takto velké sportovní akce 

jako byl Gigathlon Czech Republic 2016 a zaměstnanci byli ochotni částečně obětovat 

svůj větší životní komfort. 

Všichni respondenti se také jednoznačně shodli, že byli nebo jsou se svou prací 

spokojeni a měli vizi smysluplnosti své práce, která přivede do České republiky novou 

mezinárodní multisportovní akci. Zaměstnanci Jiří Souček a Martin Kukačka se navíc 

shodli na tom, že na jejich spokojenost měl určitý vliv i fakt, že se v průběhu organizace 

naučili novým věcem, které je v budoucím pracovním i osobním životě posunou dál 



65 

jako například bezkonfliktní jednání a spolupráce se zástupci měst a se státními orgány. 

Martin Kukačka navíc porovnával svůj pracovní přístup ve své běžné práci u IZS 

a při organizaci závodu Gigathlon Czech Republic 2016. Byl překvapen, že zvládal vše 

s určitým nadhledem, bez frustrace a přehnaného podráždění. Celkově jsou zaměstnanci 

spokojeni s náplní své práce a prozatím při přípravách dalšího ročníku mají stejné funkce 

a povinnosti. Jiří Souček by ovšem při práci na dalším ročníku ocenil více kompetencí 

k rozdělování jednotlivých úkolů při přípravách i při samotném závodě. Ke spokojenosti 

všech tří respondentů také přispívá rozmanitost jejich práce. Přiznávají, že ne všechna 

činnost spojená s organizací akce je záživná, ale pracují s vidinou možné změny, 

která nastane po dokončení dané práce. 

Hlavní organizátor Jan Plachý si je vědom, že pokud by nebyl ve své práci 

spokojený, je to začátkem konce. A aby nezačal pochybovat snaží se si udržet stálou 

vnitřní motivaci, ze která čerpá i v těžších obdobích a snaží se jí přenášet 

i na své podřízené. Dále dodává, že se mu splnil sen a ze svého koníčku si udělal práci. 

Nyní v roce 2016 hodnotí svou společnost eventime s.r.o. po pěti letech od jejího 

založení. Je spokojen s nárůstem portfolia jeho akcí, do kterého spadá i závod 

Gigathlon Czech Republic a během dalších pěti let chce společnost vyprofilovat 

na pořádání velkých sportovních akcí, a především společnost stabilizovat. 

Všichni tři respondenti během a po závodu zaznamenali nějaké zpětné vazby 

ať od kolegů, tak od účastníků nebo diváků. Ve většině případů se setkali s kladnými 

ohlasy na svou práci, ale shodují se, že by uvítali i více konstruktivní kritiky, 

která by je i další ročník Gigathlon Czech Republic 2017 posunula opět o kousek dál. 

Kladná hodnocení hrají v jejich spokojenosti ovšem také významnou roli. 

 

5.1.4 Loajalita zaměstnanců 

 Dle teorie Service-Profit Chain, je-li zaměstnancům poskytnuta odpovídající 

kvalita interních služeb a jsou-li se svou prací spokojeni, stávají se vůči svému 

zaměstnavateli loajální. Jak již bylo napsáno výše, ve sportovním prostředí, 

a tento konkrétní příklad na závodu Gigathlon Czech Republic 2016 to potvrzuje, 

není tento vztah tak jednoznačný a přímočarý. Některé aspekty interního prostředí nebyly 

nebo nejsou naplňovány zcela podle představ zaměstnanců, ti byli přesto se svou prací 
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spokojeni. Shodli se ovšem, že tento stav není dlouhodobě udržitelný, pokud nedojde 

k určitým změnám.  

V rámci loajality zaujímají stejný postoj oba z dotazovaných zaměstnanců, 

Jiří Souček i Martin Kukačka. Oba dva se na závodu víceméně podílejí již od roku 2015 

a v současné době připravují již následující ročník Gigathlon Czech Republic 2017. 

Ani jeden z nich nedokázal přesně definovat, zda se na závodu bude podílet i v dalších 

ročnících, přesto si jistý druh dlouhodobé spolupráce umí představit. Shodují se, že záleží, 

zda dojde k požadovaným změnám a zda je do příprav závodu hlavní organizátor 

Jan Plachý bude chtít využít. Zaměstnanec Martin Kukačka uvažoval také nad variantou, 

zda nebude při stěhování závodu na jeho pozici dosazen jiný lokální externí zaměstnanec. 

Zaměstnanec Jiří Souček se mimo příprav závodu Gigathlon Czech Republic podílí 

i na svých menších projektech a obchodech. V závodě Gigathlon Czech Republic vidí 

ovšem velký potenciál, který je zaštítěn švýcarskými organizátory a do budoucna 

by se i po případném ukončení dlouhodobé spolupráce rád podílel na závodu v kratším 

časovém období, především během samotného závodu.  

Jednoznačně se také všichni respondenti shodují v identifikaci se samotným 

závodem Gigathlon Czech Republic a jeho myšlenkou. Jejich identifikace je zcela jistě 

umocněna tím, že se podíleli již na přípravách a na jubilejním prvním ročníku, 

který společně od nuly vybudovali. Pro Jana Plachého je tento závod takřka srdeční 

záležitostí a jeho vztah je umocněna i tím, že on jako první dokázal koncept závodu 

Gigathlon rozšířit za hranice Švýcarska. A v návaznosti na úspěšný první ročník pociťuje 

i větší podporu ze strany švýcarských organizátorů. Jan Plachý je do pořádání svých 

sportovních akci zapálený a má schopnost nadchnout a strhnout i své zaměstnance. 

Všichni respondenti tak vnímají koncept závodu Gigathlon jako jedinečný 

a v České republice unikátní. Jeho hlavní přednosti vidí v tom, že se jedná o mezinárodní 

akci, takže závodníci cestují, poznávají nová místa a nové lidi, se kterými se díky tomu, 

že akce trvá tři dny mohou seznámit a navázat přátelství. Zároveň se jedná o náročný, 

vytrvalostní, dvouetapový závod v pěti disciplínách, které v současné době spousta lidí 

umí nebo má možnost je natrénovat a náročnost lze díky volbě jednotlivých kategorií 

také odstupňovat.  

Všichni tři respondenti se také snažili šířit povědomí o závodu Gigathlon Czech 

Republic 2016 mezi svými známými. Všichni byli nebo stále jsou aktivními sportovci, 

takže ve sportovním prostředí měli dostatek kontaktů. Zaměstnanci Jiří Souček 
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i Martin Kukačka se věnovali nebo stále věnují triatlonovým závodům, což bylo velkou 

výhodou právě při šíření informací o závodu, který cílí na vytrvalostní sportovce. 

Prezentace závodu bude před nacházejícím ročníkem 2017 dle Jana Plachého jednodušší 

i v tom, že z prvního ročníků má atmosféru závodu zachycenou jak na fotografiích, 

tak v oficiálním videu. Zároveň se ovšem snaží udržovat osobní kontakt se závodníky, 

kteří již první ročník absolvovali.  

Společným přáním všech tří respondentů je zvládnutí samotné organizace závodu 

natolik, aby se mohli sami zúčastnit, nejspíše v kategorii Team of Five, aby sami prožili 

závodní atmosféru závodu, odhalili případné nedostatky a mohli lepé a přesněji šířit 

pocity závodníků mezi potenciální další účastníky. 

 

5.1.5 Shrnutí interního prostředí 

Interní prostředí závodu Gigathlon Czech Republic, které zahrnuje dle teorie 

Service-Profit Chain interní kvalitu služeb, spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu, 

zcela nepotvrzuje všechny předpokládané vztahy. Je to ovlivněno především tím, 

že se jednalo prozatím o první ročník tohoto závodu, který měl pouze omezený rozpočet 

a nebylo možné zaměstnancům poskytnout odpovídající kvalitu interních služeb 

a adekvátní platové ohodnocení. Přesto se zaměstnanci cítí spokojení, identifikují se 

závodem samotným a vidí tak smysluplnost svojí práce. Vůči závodu jsou prozatím 

loajální a chtějí se na něm nadále podílet, shodují se však, že tento stav není dlouhodobě 

za stávajících podmínek udržitelný. 
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5.2 Externí prostředí 

Druhá část teorie Service-Profit Chain je zaměřena na externí prostředí, 

do kterého spadá externí hodnota služeb, spokojenost zákazníků a jejich loajalita. 

Data pro tyto oblasti byla získána online dotazníkovým šetřením, které probíhalo 

mezi závodníky Gigathlon Czech Republic 2016. 

 

5.2.1 Účastníci závodu 

Organizátoři sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 se nezaměřují přímo 

jen na jednu vyhrazenou cílovou skupinu. To si mohou dovolit především kvůli rozdělení 

na jednotlivé kategorie (Single Man, Single Woman, Couple a Team of Five), 

které umožňují závodníkům alespoň částečně regulovat náročnost závodu. 

Pokud budeme, ale vycházet z předpokladů před prvním ročníkem, jsou cílovou skupinou 

sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 vytrvalostní závodníci, kteří rádi 

vyzkouší nový netradiční koncept závodu v České republice. To také dokládají data, 

která budu v následující části prezentovat. V kategoriích Single Man, Singel Woman 

a Couple cílí pro svou náročnost na sportovce z řad triatlonistů, dálkových běžců 

a cyklistů. Účast v kategorii Team of Five je dostupná, valné většině sportovců, 

kteří ovládají alespoň jednu ze závodních disciplín. Celkový počet účastníků prvního 

ročníku Gigathlon Czech Republic byl 245 závodníků a 29 supportérů. 

Organizátoři sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 nevytvořili po prvním 

ročníku žádné konkrétnější statistiky o účastnících, pouze se zaznamenávali do databáze 

jméno, telefon, email závodníků a soutěžní kategorii, což jsou údaje potřebné 

pro registraci. Nejprve tedy uvedu základní sociodemografický popis vzorku účastníků 

a údaje o jejich účasti. 

Dle následujícího grafu vidíme, že zastoupení mužů a žen bylo víceméně 

vyrovnané. Nelze však jednoznačně tvrdit, že muži a ženy měli o závod stejný zájem, 

neboť výsledky byly pravděpodobně ovlivněny podobou oficiálních pravidel. 

Ta stanovují účast minimálně jedné ženy v závodním týmu v kategorii Couple 

a minimálně dvou žen v závodním týmu v kategorii Team of Five. Zároveň délka 

a náročnost jednotlivých tratí byly koncipovány nejen vzhledem k premiérovému ročníku 

tak, aby jej zvládla valná většina závodníků bez rozdílu pohlaví. 
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Graf č. 1: Pohlaví závodníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem k fyzické, časové a finanční náročnosti bychom mohli očekávat účast 

závodníků spíše ve středním věku, což nám získaná data víceméně potvrdila. 

Nejvíce závodníků bylo skutečně ve středním věku v kategoriích 26-35 let (34 % 

závodníků) a 36-45 let (39 % závodníků). Nezanedbatelnou část však také tvořili lidé 

ve věku kolem 50 let. Celkově jich bylo zhruba 22 %. Naopak závodníci pod 20 let byli 

zastoupeni nejméně. To mohlo být způsobeno vyšší finanční náročností závodu, 

kdy pro mladé lidi nebyl tolik dostupný. Důvodem mohla být také velká náročnost 

samotného závodu nebo nižší atraktivita pro mladé lidi, kdy Gigathlon v České republice 

nemá zatím vybudovanou dostatečnou image. 

 

Graf č. 2: Věk závodníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na následujícím grafu je dále zobrazeno procentuální zastoupení jednotlivých 

zemí původu závodníků, kde vidíme, že valná většina respondentů pochází 

z České republiky. 

 

Graf č. 3: Země původu závodníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vytrvalostní závod Gigathlon je sportovní akce původem ze Švýcarska, 

kde má více než osmnáctiletou tradici a u švýcarských závodníků se těší velké oblibě 

a loajalitě. Samotných závodů ve Švýcarsku se každoročně zúčastňují závodníci i z jiných 

zemí a tento předpoklad platil i pro premiérový ročník Gigathlon Czech Republic 2016 

v Lipně nad Vltavou. Už samotné místo konání akce bylo vybráno kvůli své strategické 

poloze nedaleko státních hranic s Rakouskem a Německem. Zároveň v jedné 

z nejjižnějších oblastí České republiky, a tudíž nejblíže Švýcarsku. 

Předpokladem organizátorů byla tedy účast většího množství zahraničních závodníků. 

Této účasti měl napomoci i fakt, že se jednalo o premiérový ročník, který se koná poprvé 

mimo Švýcarsko, propagace přes společné webové stránky a propagace v rámci 

samotného závodu Gigathlon Switzerland 2016 (13 % respondentů uvedlo, 

že se o sportovní akci Gigathlon Czech Republic 2016 dozvědělo právě tímto způsobem), 

který se konal v červnu. Přesto 16 % zahraničních účastníků není zcela uspokojivé číslo 
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a organizátor jistě bude chtít v příštím ročníku počty zahraničních závodníků navýšit. 

Pomoci by mu v tom mohl i návrh ze strany švýcarských organizátorů, kteří dle ankety 

mezi svými závodníky zjistili, že by případní švýcarští závodníci na Gigathlonu Czech 

Republic ocenili delší pobyt před a po skončení závodu spojený s poznávacími akcemi 

daného místa. Se zemí původu jednotlivých závodníků souvisí i fakt, že 82 % respondentů 

bylo na sportovní akci typu Gigathlon vůbec poprvé a pouze 18 % respondentů 

se již účastnilo některého ze závodů Gigathlon ve Švýcarsku. Důvodem absence 

předchozích zkušeností se závodem Gigathlon může být několik. Vůbec první tým, 

reprezentující Českou republiku startoval poprvé teprve na Gigathlonu Switzerland 2015. 

Mezi další důvody předchozí neúčasti určitě bude patřit malé povědomí o tomto závodě 

v České republice, vzdálenost místa konání a v neposlední řadě i výše startovného 

a náročnost samotného závodu. 

 

Jak již bylo řečeno, sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 se konala 

v Lipně nad Vltavou a blízkém okolí. Přestože sportovní akce byla uspořádána 

v Jihočeském kraji, většina závodníků byla z hlavního města Prahy, jak můžeme vidět 

na následujícím grafu. 

 

Graf č. 4: Rozdělení závodníků podle krajů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hlavní část závodů se konala kolem vodní nádrže Lipno, ale například v druhém 

závodním dni se závodníci v disciplíně silniční kolo podívali i za hranice České republiky 

do Rakouska. Největší účast obyvatel Prahy mohla být způsobena tím, 

že hlavní organizátoři akce pocházejí z Prahy a okolí, tudíž zde nejvíce akci propagovali. 

To dokládá i fakt, že 58 % respondentů se o akci dozvědělo právě od známých. 

Gigathlon Czech Republic 2016 byl dále propagován na webových stránkách (10 % 

respondentů), sociálních sítích jako je Facebook a Instagram, v televizi Sport 5 

a na předváděcích akcích Gigathlon Tour Czech Republic, které probíhali 

již od roku 2015, a tak by bylo možné předpokládat rovnoměrný dosah na všechna území 

České republiky. Ostatní kraje však nebyly tolik procentuálně zapojeny, jako právě Praha. 

15 % respondentů bylo z Jihočeského kraje, kde se samotný závod konal. 

Zde bychom naopak mohli očekávat mnohem větší procentuální zastoupení 

než v ostatních krajích. 

 

Jak zobrazuje další graf procentuální zastoupení v jednotlivých kategoriích 

z celkového počtu 274 účastníků, dle dostupných informací, bylo v kategorii Single Man 

nebo Single Woman 11 % závodníků (29) plus 11 % Supportérů (29), v kategorii Couple 

13 % závodníků (36) a v kategorii Team of Five 65 % závodníků (180). Pro organizační 

tým byla příjemným překvapením, na první ročník takto náročného závodu, 

poměrně vysoká účast v kategorii Single Man a Single Woman. 

 

Graf č. 5: Forma účasti závodníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V dotazníkovém šetření jsem také zkoumal hlavní motivaci účastníků k jejich 

účasti na prvním ročníku Gigathlon Czech Republic 2016. Výsledky jsou zobrazeny 

na následujícím grafu, který ukazuje převahu odpovědi „chuť vyzkoušet novou sportovní 

akci v ČR“. 

 

Graf č. 6: Motivace účastníků k jejich účasti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tedy téměř polovina respondentů (49 %) odpověděla, že jejich hlavní motivací 

byla touha vyzkoušet novou sportovní akci v České republice. Dle poznatků 

z teoretické části však víme, že tito potencionální zákazníci nazývaní též skokani, 

jsou díky velké konkurenční nabídce a malé rozdílnosti v hodnotách nezatíženi 

stereotypním nakupováním a mohou se poměrně často snažit změnit nakupovanou 

službu. Přesto více jak 95 % z těchto respondentů v otázce, zda uvažují o účasti na dalším 

ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 uvedli určitě nebo spíše ano, což vyvrací obavy 

o takzvaných skokanech. Můžeme tedy předpokládat, že motivace pro příští ročník bude 

pro tyto závodníky jiná než vyzkoušet novou sportovní akci, například jejich spokojenost 

s ročníkem předchozím. Druhou nejčastější odpovědí (27 % respondentů) byla forma 

a náročnost sportovní akce. Tento fakt odpovídá i poznatkům zjištěných v otázce týkající 

se účasti na jiných sportovních akcích, kdy jednou ze tří nejzastoupenějších skupin byli 

pravidelní účastníci triatlonových a dálkových závodů podobné náročnosti. 
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5.2.2 Spokojenost zákazníků 

Dle poznatků z teoretické části této diplomové práce víme, že ve spokojenosti 

zákazníků hraje velkou roli jejich očekávání před nákupem samotné služby. Proto jsem 

nechal respondenty ve svém dotazníku hodnotit podle Likertovy škály jednotlivé aspekty 

ovlivňující hodnocení sportovní akce. Má hodnotící škála se pohybovala od 1, 

která znamenala, že daný aspekt je pro respondenta nedůležitý až do 5, kterou respondent 

vyjadřoval důležitost daného aspektu. Výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

 

Graf č. 7: Hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů sportovní akce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za nejdůležitější při sportovní akci považují respondenti její organizaci, 

95 % hodnotilo tento aspekt jako spíše důležitý nebo důležitý. Dalším významným 

aspektem, na který kladou respondenti důraz jsou tratě, které hodnotilo jako spíše důležité 

nebo důležité 87 % respondentů. Téměř dvě třetiny respondentů pak v důležitosti hodnotí 

personál (69%), lokalitu, kde se sportovní akce koná (66%) a 72 % respondentů přijde 

důležité nebo velmi důležité zázemí sportovní akce. Poměrně zajímavým zjištěním je 

důležitost ceny a obsahu startovního balíčku sportovní akce. Téměř polovina respondentů 

hodnotila cenu (44 %) a startovní balíček (49 %) hodnotou 3 (ani důležité, ani nedůležité) 

1% 4% 1% 8% 8% 11%
18% 23%

10%
19%1% 3%

13% 8%

4% 9%

15%

35% 29%

20%

33%

3% 9%

27%

44%

19%

24%

37%

49%

38% 35%

43%

37%

29%
33%

35%

20%

39%
38%

30%

19%
8% 9%

15%

10%

66%
54%

34%

15%
27%

34%
24%

5% 1% 4%
11%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Hodnocení aspektů sportovní akce

Nedůležité Spíše nedůležité Ani důležité, ani nedůležité Spíše důležité Důležité



75 

na Likertově škále a tyto aspekty tedy pravděpodobně nehrají v rozhodování o účasti 

na sportovní akci tu nejzásadnější roli. Mohli bychom předpokládat, že cena se startovním 

balíčkem hrají v rozhodování větší roli vzhledem k rizikové povaze sportovní služby, 

kdy právě cena je společně s lokalitou jediným hmatatelným bodem. Závodníci zcela 

přesně nevěděli, co od akce mohou očekávat, i když většina z nich (66 % respondentů) 

měla již zkušenosti z pravidelné účasti na jiných sportovních akcích. Dle předchozího 

grafu tedy vidíme, že respondenti měli stanovený jistý osobní standard očekávaných 

služeb, ale konkrétně s koncepcí závodu Gigathlon mělo zkušenost, jak již bylo uvedeno 

výše, pouze 18 % respondentů. Organizátoři tedy nejdříve museli závodníky přesvědčit 

o tom, že jsou schopní zprostředkovat kvalitní sportovní zážitek a získat si jejich důvěru. 

To bývá mnohdy u sportovní služby obtížné, protože není možné ji předem vyzkoušet 

ve formě vzorku a potenciální zákazníci dávají v takových případech přednost referencím 

z osobních zdrojů. Správným krokem v tomto směru byla určitě účast organizačního 

týmu na dvou ročnících Gigathlon Switzerland, kdy mimo nasbírané poznatky 

o organizaci závodu tohoto typu měli možnost pořídit i videozáznam a fotografie, 

které lépe pomohly demonstrovat průběh a jedinečnost závodu, který bude přenesen 

i do České republiky. Zároveň v roce 2015 probíhaly i menší jednodenní propagační akce 

a závody, které šířili povědomí o závodu. To dávalo závodníků možnost vyzkoušet si 

i některé z disciplín o chutnat alespoň částečně atmosféru tohoto závodu. Přestože závod 

Gigathlon byl v České republice pořádán poprvé, velkou výhodou byla také jeho 

dlouhodobá tradice ve Švýcarsku, která mu dávala jistou záruku know-how a kvality. 

Tento fakt jistě pomohl organizátorům při přesvědčování závodníků k jejich účasti. 

Do dalšího ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 již organizátoři stanovili určitou 

hranici očekávání, dle následujících grafů a dle výstupů si troufám říci poměrně vysoko. 

Hlavním cílem dalšího ročníku by mělo tedy být tuto hranici udržet a v lepším případě 

ještě pozvednout. Co se týká ostatních aspektů, za poměrně nedůležité vnímají 

u sportovních akci respondenti doprovodný program, doplňkové služby a velikost akce. 
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Následně respondenti hodnotili již jednotlivé složky sportovní akce 

Gigathlon Czech Republic 2016. Výsledky této otázky jsou znázorněny na dalším grafu. 

Hodnocení v tomto případě znamenalo hodnocení 1 velmi špatné a hodnocení 5 velmi 

dobré. 

 

Graf č. 8: Hodnocení jednotlivých složek sportovní akce Gigathlon Czech Republic 

2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vůbec nejlépe v této části dotazování byla hodnocena lokalita, ve které se závod 

konal. Pokud sečteme procenta respondentů, kteří hodnotili lokalitu jako velmi či spíše 

dobré, dostaneme celkově 94 % respondentů. Lokalita byla navíc v předešlé otázce 

hodnocena jako jeden z důležitých aspektů pro sportovní akce. I tento fakt možná pomůže 

organizátorům v rozhodování, při výběru místa konání příštího ročníku Gigathlon Czech 

Republic 2017. Velmi pozitivně (zhruba 80 % respondentů) byla hodnocena organizace 

závodu, tratě a personál, který byl závodníkům k dispozici jak v depech, 

tak přímo na trati a který je stejně tak pro účastníky sportovní akce důležitý. 

Poměrně pozitivně bylo hodnoceno i zázemí pro závodníky (77 % respondentů 

jej hodnotilo jako velmi dobré či spíše dobré) a občerstvení (62 % respondentů 

jej hodnotilo jako velmi či spíše dobré), i když jsem během závodu zaznamenal 
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od soutěžících několik poznámek. Také v závěrečné části dotazníku ve volné otázce 

týkající se návrhů na zlepšení pro příští ročník, byly tyto oblasti několikrát zmíněny. 

70 % respondentů hodnotilo velmi dobře nebo spíše dobře také poměr ceny a kvalita 

závodu, což svědčí o správném stanovení ceny za poskytované služby. Naopak z grafu 

vidíme, že prostor pro zlepšení je v oblasti obsahu startovního balíčku, doprovodného 

programu a služeb, které však, jak bylo zjištěno v předchozí otázce nejsou pro účastníky 

sportovní akce tolik důležité. 

 

V dotazníkovém šetření byla také zařazena otázka, ve které respondenti, 

kteří se zúčastnili některého z předchozích ročníků Gigathlon Switzerland hodnotili tento 

závod ve Švýcarsku. Celkově byly získány odpovědi pouze od 14 respondentů, 

kteří tuto předchozí zkušenost s Gigathlonem měli a pouze 4 z nich pocházeli 

z České republiky. Výsledky tohoto šetření nejsou tedy zcela relevantní, ale přesto nám 

to dává určitou možnost srovnání a v následujícím grafickém znázornění můžeme vidět 

určité rozdíly. 

 

Graf č. 9: Hodnocení jednotlivých složek sportovní akce Gigathlon Switzerland 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle hodnocení těchto 14 respondentů můžeme říci, že vnímají jednotlivé složky 

závodu Gigathlon Switzerland velmi pozitivně. Výjimkou je pak porovnání ceny a kvality 

nabízených služeb, kdy více jak polovina respondentů hodnotila tuto složku jako špatnou. 

Důvodem dle mého názoru je především výše startovného na závodu 

Gigathlon Switzerland. Cena startovného v roce 2016 byla v kategoriích Single Man 

a Single Woman 1 150 CHF (28 750 Kč1), Couple 1 400 CHF (35 000 Kč) 

a Team of Five 2 440 CHF (61 000 Kč). Tyto ceny jsou odrazem švýcarské ekonomiky 

a mohou si tedy dovolit být tímto způsobem naceněny. Jako příklad si uveďme, 

že průměrný švýcarský měsíční příjem je jeden z nejvyších v Evropě i na světě a pohybuje 

se okolo 6 127 CHF (153 174 Kč) [FINANCE.CZ (online)]. Jistý prostor na zlepšení 

odhalilo i hodnocení doprovodného programu závodu Gigathlon Switzerland. 

 

5.2.3 Loajalita zákazníků 

66 % dotazovaných respondentů se pravidelně zúčastňuje (2x a vícekrát) nějaké 

sportovní akce. Navazující otázka, které sportovní akce se respondenti pravidelně 

zúčastňují byla volná a mezi nejčastější typy sportovních akcí patřili běžecké akce, 

cyklistické závody ať silniční, tak i v kategorií MTB a další nejčastější skupinou byli 

účastníci triatlonových a duatlonových závodů. U těchto závodníků, kteří se pravidelně 

zúčastňují i jiných sportovních akcí, lze předpokládat, že pokud premiérový ročník 

Gigathlon Czech Republic naplnil jejich očekávání a oni byli se zakoupenou službou 

spokojeni, mohli by se zúčastnit i dalšího ročníku. Tomu odpovídá i fakt, že 96 % těchto 

respondentů odpovědělo, že se určitě nebo spíše ano zúčastní závodu Gigathlon Czech 

Republic 2017 

Otázka, zda respondenti uvažují o své účasti na dalším ročníku Gigathlon Czech 

Republic 2017 byla samozřejmě položena celému vzorku závodníků 

a výsledky z pohledu organizátora jsou nadmíru pozitivní. 57 % respondentu určitě 

uvažuje o své účasti a 41 % respondentů odpovědělo na tutéž otázku „spíše ano“, 

viz. další graf. Tento fakt se začíná již potvrzovat krátce po spuštění registrace na ročník 

2017, kdy k 8.prosinci 2016 bylo registrováno již 37 účastníků, z čehož je 21 účastníků, 

kteří se účastnili ročníku 2016 a vyjádřili tím závodu svou loajalitu. 

                                                           
1 1 Švýcarský frank (CHF) = 25,168 Korun českých (Kč) [ČĚSKÁ NÁRODNÍ BANKA (online)]. 

Za účelem mého příkladu jsem tento kurz zaokrouhlil na 25 Kč. 
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Graf č. 10: Zvážení účasti na Gigathlon Czech Republic 2017 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vycházíme-li z teoretických poznatků prezentovaných v první části této 

diplomové práce, víme, že loajalita zákazníka není vyjádřena jen opakovaným nákupem, 

ale i šířením dobrého jména a šířením informací o dané službě. Proto byla do mého 

dotazníku zařazena i tato otázka, zda by respondenti doporučili sportovní akci 

Gigathlon Czech Republic svým známým. Z pohledu organizátora bychom s výsledkem 

mohli být více než spokojeni, protože 84 % respondentů by tento závod svým známým 

určitě doporučilo a 15 % respondentů by jej spíše doporučilo. Pouze tedy zhruba 

1 % účastníků bylo s akcí na tolik nespokojeno, že by ji nedoporučili svým známým. 

 

Graf č. 11: Doporučení sportovní akce Gigathlon Czech Republic známým 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě analýzy získaných dat z dotazníkového šetření, týkající se 

spokojenosti a loajality zákazníků sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016, 

můžeme předpokládat vztah mezi spokojeností zákazníků a mezi jejich následnou 

loajalitou. V tomto případě se jedná o pozitivní vztah mezi těmito jednotlivými částmi 

řetězce teorie Service-Profit Chain. Akce Gigathlon Czech Republic dle získaných dat 

naplnila očekávání závodníků, kteří byli ve většině případů s akcí spokojeni. Uvažují tedy 

o účasti na dalším ročníku a tuto akci by také doporučili svým známým. Dalším cílem 

organizátorů závodu by mělo být úspěšné navázání na premiérový ročník, 

ze kterého si závodníci ponesou již konkrétnější očekávání a přání. Zároveň závodníci, 

kteří svou loajalitu vyjádří účastí i na dalším ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 

budou mít už možnost jistého srovnání. Organizátor je tak jistým způsobem zavázán 

k poskytování svých služeb na určité úrovni. Udržet nebo navýšit tuto úroveň 

poskytovaných služeb je pro další ročníky stěžejní a souvisí s ní i poslední část řetězce 

teorie Service-Profit Chain, zisk a růst. 

 

5.2.4 Shrnutí externího prostředí 

Data získaná dotazníkovým šetřením zaměřeným na externí prostředí závodu 

Gigathlon Czech Republic 2016, které zahrnovalo externí hodnotu služeb, 

spokojenost zákazníků a jejich loajalitu, ukázala, že v rámci obecného očekávání 

od sportovní akce hraje největší důležitost organizace akce, personál, tratě, 

lokalita konání a zázemí závodu. Zároveň tyto aspekty byly většinou účastníků akce 

Gigathlon Czech Republic 2016 hodnoceny jako velmi dobré či dobré. Můžeme tedy říci, 

že akce Gigathlon Czech Republic 2016 spíše naplnila očekávání závodníků od sportovní 

akce a závodníci byli především s její organizací, personálem, tratěmi a lokalitou 

spokojeni. Větší nespokojenost účastníci neprojevili v žádné hodnocené oblasti a lze 

tedy předpokládat jejich loajalitu a zájem o akci do budoucna. To potvrdily i odpovědi 

na otázky, zda respondenti uvažují o své účasti na dalším ročníku, a zda by závod 

doporučili svým známým, kdy valná většina odpověděla, že určitě nebo spíše ano. 
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5.3 Zisk a růst 

Pokud budeme vycházet ze závěrů teorie Service-Profit Chain, tak by posledním 

článkem řetězce, za předpokladu, že byly potvrzeny všechny předem popsané vztahy 

mezi jednotlivými články, měl být zisk a růst. V této kapitole budu tedy analyzovat data 

a informace poskytnuté organizátory závodu Gigathlon Czech Republic 2016. 

Částečně také vycházím z diplomové práce Mgr. Tomáše Kratochvíla, který ve své práci 

před samotným konáním akce řešil správné stanovení výše startovného a ekonomické 

údaje o závodu Gigathlon Czech Republic blíže analyzoval. Nyní po konání závodu 

a celkovém vyúčtování akce měl hlavní organizátor Jan Plachý k dispozici již přesnější 

částky, což způsobilo drobné rozdíly v částkách příjmů a výdajů v této práci oproti práci 

Mgr. Tomáše Kratochvíla.  

V rámci ziskovosti akce nejprve analyzuji výdaje a příjmy spojené s pořádáním 

prvního ročníku Gigathlon Czech Republic 2016. Následně dle aktuálně dostupných 

informací a očekávání organizátorů se pokusím odhadnout růst, tedy jak se budou vyvíjet 

příjmy a výdaje, počet registrovaných účastníků a spolupráce s partnery v následujícím 

ročníku. Příjmy a výdaje závodu Gigathlon Czech Republic 2016 jsou v této diplomové 

práci uvedeny pouze v orientačních cenách. Jednotlivé částky jsou odhadnuty pomocí 

průzkumu internetu, srovnání několika nabídek a následně potvrzeny hlavním 

organizátorem Janem Plachým, který z pochopitelných důvodů nechtěl veřejně 

publikovat skutečné částky. Celkové částky se odvíjí od konečného počtu přihlášených 

závodníků a jsou do nich započítány i případné rezervy. Předpokladem je, že část těchto 

rezerv bude využita na dalších ročnících, pokud na tomto ročníku nebyla spotřebována 

vlivem neočekávaných situací. 

 

5.3.1 Výdaje 

 Nejprve stručně představím jednotlivé položky výdajů, které byly vynaloženy 

na uspořádání samotného závodního víkendu Gigathlon Czech Republic 2016. 

Do první části výdajů jsem zařadil výdaje spojené se startovním balíčkem, 

který si závodníci společně se startovným zakoupili. Mezi tyto výdaje patří: 

 Stan a ubytování – Jedním z typických znaků závodu Gigathlon je stanové 

městečko tvořené červenými stany. Stan společně s ubytováním v kempu je 

tedy základní položkou startovního balíčku. Licence na pořádání závodu 
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Gigathlon zahrnuje také slevu na nákup těchto typických stanů a organizátora 

tak jeden stan stojí 1500 Kč. V této ceně je započítána cena stanu (1100 Kč) 

a clo (400 Kč), které celkovou cenu navýšilo. Místo v kempu Modřín bylo 

poskytnuto se slevou v rámci propagace kempu za přibližně 30 000 Kč. 

Celkový počet stanů se pak následně odvíjí od počtu závodníků v jednotlivých 

kategoriích. V kategorii Single Man a Single Woman má každý závodník 

k dispozici jeden stan, celkem tedy 29 stanů. Pro kategorii Couple je ve startovním 

balíčku připraven také jen jeden stan, tedy 18 stanů celkem. Team of Five má 

nárok v rámci svého startovního balíčku na dva stany, celkem tedy 72 stanů. 

Pro organizační tým bylo potřeba přibližně 15 stanů a 16 stanů bylo zakoupeno 

jako rezerva. Možnost ubytování v kempu využilo 145 účastníků. Celkem bylo 

tedy na akci Gigathlon zakoupeno přibližně 100 stanů. Celkově se tedy tato částka 

za stany a místo v kempu Modřín pohybovala okolo 180 000 Kč. 

Pro příští ročník bude muset organizátor investovat do nákupu dalšího 

množství těchto stanů. K jistému snížení výdajů za nákup stanů by ovšem mohlo 

dojít při opakované účasti závodníků, kteří se zúčastnili již tohoto ročníku 

nebo některého ze závodů Gigathlon ve Švýcarsku. Organizátor umožňuje 

závodníkům stan Gigathlon odečíst ze svého startovního balíčku (1000 Kč) 

pokud již mají svůj vlastní. 

 Strava – Pevně danou součástí startovního balíčku je i strava, která zahrnuje 

páteční večeři, sobotní snídani, obědový balíček a večeři, nedělní snídani 

a oběd. Do této položky musí být započítána i strava pro 29 supporterů, 

kteří byli součástí kategorie Single Man a Single Woman. Při celkovém počtu 

274 účastníků a započítání jisté rezervy vychází celková částka na 126 000 Kč. 

Zároveň bylo zapotřebí vynaložit výdaje i za občerstvení během závodu na tratích 

přibližně za 8 000 Kč. 

 Pokrývky helmy a plavecké čepice – Cena plavecké čepice s potiskem je 

přibližně 70 Kč/kus. Pokrývka cyklistické helmy stojí přibližně 30 Kč/kus. 

Tyto pokrývky slouží především pořadatelům při kontrole závodníků na trati. 

Celková cena za pokrývky hlavy je tedy 100 Kč a v závodě i s rezervou jich bylo 

využito přibližně 150. Pokud organizátor nakoupil kusy navíc, bude možné je 

použít při dalším ročníku čímž mu nepatrně klesnou výdaje. Celková cena 

se tedy pohybuje kolem 150 x 100 = 15 000 Kč. 
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 Láhev na pití Gigathlon – Cena láhve i s potiskem se odvíjí od objednaného 

množství. Při objednaní množství nad 150 kusů je možné se s cenou dostat 

na 50 Kč. Startovní balíček v každé kategorii obsahoval 2 láhve na pití, 

celkem bylo rozdáno 83 kusů plus ještě započítejme rezervu. 

Tedy 150 x 50 = 7 500 Kč. 

 Upomínkové předměty a ceny pro vítěze – První tři místa v každé kategorii byla 

ohodnocena pohárem a věcnými cenami, které věnovali partneři závodu. 

Mimo to každý závodník dostal drobný propagační předmět. Celková částka 

těchto výdajů se pohybovala kolem 40 000 Kč. 

 Startovní čísla – Startovní čísla i s rezervou byla připravena pro 300 závodníků 

a jejich celková cena se pohybovala kolem 4 500 Kč. 

 Měření času a zpracování výsledků – Částka za měření času, čipy a zpracování 

výsledků byla prakticky fixně daná bez ohledu na počet závodníků a pohybovala 

se kolem 60 000 Kč. 

 Značení a zabezpečení závodních tratí – V této položce byl započítán 

především materiál, který byl využit na vyznačení a zabezpečení téměř 250 km 

neuzavřených závodních tratí. Částka za tuto položku se pohybovala 

okolo 9 000 Kč. 

 Vodní a rychlá záchranná služba – Samozřejmě by se závod nemohl konat 

bez zajištění rychlé záchranné služby. Ta byla naceněna 13 000 Kč za celý 

závodní víkend. 

 Doprava v rámci závodu – Jednotlivé disciplíny závodu Gigathlon Czech 

Republic 2016 startovali ze třech různých dep v Lipně nad Vltavou, Frymburku 

a Frýdavě. Proto bylo nutné zajistit dopravu závodníků a supportérů mezi těmito 

depy pomocí shuttle busů a přívozu přes vodní nádrž Lipno. Částka spojená 

s dopravou se tak pohybovala kolem 25 000 Kč. 

 Supportér – Supportér pomáhá svému závodníkovi v kategorii Single Man 

a Single Woman. V rámci startovního balíčku má nárok na stejnou stravu 

a ubytování jako závodník. Výdaje na něj byli již započítány v předchozích 

položkách [KRATOCHVÍL 2016: 51–52]. 
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Tabulka č. 3: Výdaje na startovní balíčky závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

Výdaje na startovní balíčky Celková částka 

Stan a ubytování v kempu Modřín 180 000 Kč 

Strava 126 000 Kč 

Občerstvení na trati 8 000 Kč 

Pokrývky helmy a plavecké čepice  15 000 Kč 

Láhev na pití Gigathlon  7 500 Kč 

Upomínkové předměty a ceny pro vítěze  40 000 Kč 

Startovní čísla 4 500 Kč 

Měření časů a zpracování výsledků 60 000 Kč 

Značení a zabezpečení závodních tratí  9 000 Kč 

Vodní a rychlá záchranná služba 13 000 Kč 

Doprava v rámci závodu 25 000 Kč 

Celkem: 488 000 Kč 

Zdroj: KRATOCHVÍL, Price building-problematika stanovení cen na příkladu 

startovného na Gigathlon Czech Republic 2016. 2016, (upraveno autorem) 

 

 Další položky výdajů byly již přímo spojeny s organizací závodu. 

Samozřejmě část z nich zasahovala i do služeb spojených se startovním balíčkem. 

Tyto výdaje bylo nutné vynaložit na celkovou organizaci závodu a mnohdy byla částka 

dána fixně bez ohledu na počet přihlášených závodníků. Mezi další výdaje byly zařazeny 

tyto položky: 

 Licence Gigathlon – Tato licence umožňuje jistý druh sportovního franchisingu 

a poskytuje organizátorům závodu Gigathlon Czech Republic práva na využívání 

know–how závodu, oficiálního loga, klíčového vizuálu, společných internetových 

stránek, log jednotlivých kategorií a disciplín, šablony na vytvoření tras, značení 

na trasy atd. Celková částka za poskytnutí licence se pohybovala 

kolem 900 000 Kč. V současné době v návaznosti na úspěch prvního ročníku 

Gigathlon Czech Republic 2016, jedná Jan Plachý o snížení této částky, 

která je nejvyšší mezi výdaji. 

 Zaměstnanci/Organizátoři – Výdaje na platové ohodnocení zaměstnanců 

jsou druhou nejvyšší položkou. Na přípravách závodu se na plný úvazek podíleli 

čtyři zaměstnanci s odhadovaným průměrným platem 22 000 Kč/měsíc. 

Za předpokladu necelých půlročních příprav v tomto kompletním stavu 
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a započítání jednorázových položek za externí zaměstnance, kteří zastávali před 

i během závodu další důležité funkce, dostaneme částku 500 000 Kč. 

 Dobrovolníci – Stejně jako jiné sportovní akce, ani Gigathlon se neobešel 

bez zapojení dobrovolníků. K dispozici měli organizátoři okolo 80 dobrovolníků 

mimo jiné například z Klubu aktivních seniorů. Organizátoři zajistili všem 

dobrovolníkům ubytování a stravu, která bude započítána níže. 

Mimo jiné obdrželi dobrovolníci i tričko s logem závodu. Celková částka 

za dobrovolníky tak byla přibližně 20 000 Kč. 

 Strava pro pořadatele a dobrovolníky – Pořadatelům a dalším subjektům je 

přidělen stejný objem stravy jako závodníkům. Organizátor tedy uhradil 

za své zaměstnance a dobrovolníky stravu v hodnotě přibližně 60 000 Kč. 

 Servis pro partnery závodu – Organizátoři závodu poskytovali partnerům 

v rámci zachování dobrých vztahů speciální servis zahrnující především stravu 

a v některých případech i ubytování. Celkové výdaje na tuto položku 

se pohybovali okolo 15 000 Kč. 

 Pronájem dep a hrazení – Pro prostory jednotlivých dep a jejich hrazení bylo 

zapotřebí pronajmout prostor na strategických a dobře dostupných místech. 

Celkový výdaj se pohyboval okolo 15 000 Kč.  

 Fotograf a kameraman – Na zajištění fotodokumentace a video záznamu byla 

vynaložena částka 40 000 Kč. 

 Grafické práce – Částka za tvorbu a úpravu propagačních materiálů byla 

odhadnuta na 20 000 Kč. 

 Pronájmy ploch – Tato položka zahrnuje pronájem ploch, které nebyly 

poskytnuty organizátorům Gigathlonu v rámci spolupráce. Částka se pohybovala 

kolem 10 000 Kč. 

 Propagace – Propagace prvního ročníku Gigathlon Czech Republic 2016 

započala již menšími sportovními akcemi v roce 2015, dále probíhala převážně 

na sociálních sítích, sportovních veletrzích a dalších akcích spojených se sportem. 

V rámci propagace byla navázána spolupráce i s televizí Sport 5 

za přibližně 120 000 Kč. Celková částka vynaložená na propagaci se pohybovala 

kolem 200 000 Kč. 
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 Zázemí pro závodníky – Závodníci v rámci startovního balíčku měli možnost 

využívat zázemí kempu Modřín a stany s občerstvením a dalšími službami 

v hlavním depu v Lipně nad Vltavou. Celkové výdaje spojené se spotřebou vody 

a elektřiny činí 13 000 Kč. 

 Úklid odpadků a likvidace závodu – Celková cena vyhrazená na likvidaci 

odpadků a případné opravy byla 10 000 Kč. 

 Sociální zabezpečení – Veškeré sociální zabezpečení bylo zařízeno v prostorách 

kempu Modřín, kde byli závodníci i část organizačního týmu ubytováni. 

V prostorách jednotlivých dep byly navíc zajištěny mobilní toalety 

jak pro závodníky, tak pro diváky a ostatní návštěvníky sportovní akce. 

Pronájem jedné mobilní toalety se pohybuje kolem 500 Kč. Na zabezpečení celé 

akce bylo potřeba akce 8 toalet. Konečná cena byla tedy 4 000 Kč. 

 Doprava materiálu a osob – V této položce jsou započítány výdaje na dopravu 

spojené s organizací před i během akce. Před akci bylo zapotřebí jezdit do místa 

konání akce na domluvené schůzky týkající se organizace závodu, navézt 

potřebný materiál a během závodu ho rozvést na jednotlivá stanoviště. 

Konečná cena započítána do výdajů byla 20 000 Kč. 

 Doprovodný program – Zajištění doprovodného programu pro závodníky 

i diváky akce bylo oceněno na 27 000 Kč. 

 Moderátor – Moderátor provázející závodníky i diváky celým závodním 

víkendem z prostoru hlavního depa v Lipně na Vltavou byl ohodnocen částkou 

24 000 Kč. 

 Nůžkové/Party stany – Pronájmy stanů v prostoru hlavního depa 

v Lipně nad Vltavou, které byly k dispozici závodníkům nebo partnerům 

a pronájmy stanů pro dobrovolníky, proběhly především barterovým obchodem 

s minimálními výdaji 5 000 Kč. 

 Doprovodná vozidla a lodě – Během závodu bylo využito doprovodné vozidlo 

s majákem, dále loď, která převážela a doprovázela plavce a elektroskůtr, 

který byl využit jako předjezdec při závodu inline bruslí. Celková částka byla 

odhadem 15 000 Kč.  
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 Podium, ozvučení a světla – Pronájem kompletně vybaveného podia 

na celý závodní víkend i se stavbou a demontáží vyšel přibližně na 20 000 Kč.  

 Kancelářský materiál – Do této položky jsou zahrnuty veškeré výdaje 

na kancelářské potřeby a další materiál, jako jsou papíry, tužky, tonery do tiskáren 

a podobně. Celková částka se pohybovala přibližně kolem 10 000 Kč 

[KRATOCHVÍL 2016: 52–58]. 

 

Tabulka č. 4: Výdaje na organizaci závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

Výdaje na organizaci Celková částka 

Licence Gigathlon 900 000 Kč 

Zaměstnanci/Organizátoři  500 000 Kč 

Dobrovolníci 20 000 Kč 

Strava pro pořadatele a dobrovolníky 60 000 Kč 

Servis pro partnery závod  15 000 Kč 

Pronájem dep a hrazení  15 000 Kč 

Fotograf a kameraman 40 000 Kč 

Grafické práce 20 000 Kč 

Pronájmy ploch  10 000 Kč 

Propagace 200 000 Kč 

Zázemí pro závodníky  13 000 Kč 

Úklid odpadků a likvidace závodu  10 000 Kč 

Sociální zabezpečení 4 000 Kč 

Doprava materiálu a osob  20 000 Kč 

Doprovodný program 27 000 Kč 

Moderátor 24 000 Kč 

Nůžkové/Party stany 5 000 Kč 

Doprovodná vozidla a lodě 15 000 Kč 

Podium, ozvučení a světla  20 000 Kč 

Kancelářský materiál 10 000 Kč 

Celkem: 1 928 000 Kč 

Zdroj: KRATOCHVÍL, Price building-problematika stanovení cen na příkladu 

startovného na Gigathlon Czech Republic 2016. 2016, (upraveno autorem) 
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Sečtením výdajů za startovní balíčky a výdajů vynaložených na organizaci 

dostaneme celkové výdaje na uspořádání sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016. 

Jak je uvedeno v následující tabulce je celková výše výdajů zhruba 2 416 000 Kč viz. 

následující tabulka. 

 

Tabulka č. 5: Celkové výdaje na závod Gigathlon Czech Republic 2016 

Výdaje Celková částka 

Startovní balíček 488 000 Kč 

Organizace závodu 1 928 000 Kč 

Celkové výdaje: 2 416 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.2 Příjmy 

 Jelikož sportovní akce Gigathlon Czech Republic byla pořádána 

v České republice poprvé, nebylo možné předem určit zájem o tuto akci a s tím spojený 

počet přihlášených závodníků. Proto většina příjmů byla především od komerčních 

partnerů akce. Přesto zajištění finančních příjmů od komerčních partnerů 

nebylo jednoduché z důvodu, že se jednalo o pilotní ročník tohoto závodu, poměrně nízké 

vizibility partnerů, nemasové účasti závodníků ani diváků a také tím, že závod je 

organizován pouze jednou ročně. Závěry z této kapitoly nevycházejí z přesných částek, 

ale pouze z přibližných odhadů, které byly potvrzeny hlavním organizátorem 

Janem Plachým. Důvodem neuvádění přesných částek je smluvní plnění hlavního 

organizátora Jana Plachého s jednotlivými partnery, kteří si zveřejňování těchto částek 

z pochopitelných důvodů nepřáli. Závod neměl žádného generálního partnera, proto je 

předpokladem, že partnerské plnění bylo přibližně na stejné úrovni u většiny partnerů. 

Dalším zdrojem příjmů byly i dotace od Jihočeského kraje, které se ale pohybovaly pouze 

v řádu desítek tisíc korun. Předpokladem do dalších ročníků je získání generálního 

nebo hlavního partnera, a především nárůst příjmů ze startovného. 

Partnery Gigathlon Czech Republic 2016 byli a finančně se podíleli: 

 Hlavní partneři – Mezi hlavní partnery závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

můžeme zařadit ČSOB (Československou obchodní banku), se kterou spolupráce 

probíhala v rámci jejího projektu ČSOB Na Zdraví, pomocí něhož je podporován 

zdravý životní styl a akce amatérských sportovců. Dalším je švýcarská nadnárodní 
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společnost SAFICHEM assets, zabývající se inženýringem, strojírenským 

a farmaceutickým průmyslem, obnovitelnými zdroji a v neposlední řadě realitami. 

Dále pak německý maloobchodní řetězec KiK, který byl dobrým strategickým 

partnerem především s ohledem na německy mluvící zákazníky, 

na které Gigathlon Czech Republic také cílí. A posledním s hlavních partnerů byl 

Gebruder Weiss. Tato přední evropská přepravní a logistická společnost se sídlem 

v Rakousku poskytla organizátorům závodu Gigathlon Czech Republic 

mimo finanční prostředky i přepravu materiálu ze Švýcarska do České republiky. 

Celková částka poskytnutá hlavními partnery byla přibližně 600 000 Kč 

[KRATOCHVÍL 2016: 58–60]. 

 Ostatní partneři – Není vyloučeno, že i některý z dalších partnerů se podílel 

na závodu Gigathlon Czech Republic 2016 finančně. Bohužel bez konkrétních 

údajů tuto částku mohu pouze odhadnout celkově za ostatní partnery 

na 130 000 Kč. Spolupráce s dalšími partnery probíhala především formou 

barterového obchodu, tedy výměnou zboží, služeb, poskytnutých prostor 

nebo slev za určitou prezentaci značky nebo výrobků v rámci spolupráce 

se závodem Gigathlon Czech Republic. Toto plnění jednotlivých partnerů 

se pohybovalo v částkách do 100 000 Kč. Pro příklad si uveďme několik těchto 

partnerských plnění. Společnost Kilpi například poskytla pořadatelům především 

materiální podporu jako je oblečení pro pořadatele a dobrovolníky. GPS Legal 

díky své specializaci na sportovní právo zajistil právní podporu celé akce. 

Prostory PARKHOTELU Praha organizátoři závodu využili pro uspořádání 

tiskové konference. Prodejna švýcarských specialit Swiss Chess poskytla 

své zázemí a catering organizátorům akce, mimo jiné i odměny soutěžícím 

při propagačních akcích i přímo na závodě. 

 Mediální partneři – Mediální partneři v rámci propagace závodu poskytovali 

prostor ve svém vysílání, na webových stránkách nebo v tištěných periodikách. 

 Dotace – Dalším zdrojem příjmů byly i dotace od Jihočeského kraje, 

který i přes poměrně velké zatížení vlivem pořádání Olympijského parku 

Rio – Lipno 2016 v období letních Olympijských her v Rio de Janeiru, 

poskytl částku pohybující se kolem 60 000 Kč. Částkou 50 000 Kč také závodu 

přispěla příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu 

cestovního ruchu CzechTourism. 
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 Startovné – Posledním příjmem bylo pak samotné startovné, které závodníci 

hradili při registracích. Cena startovného v jednotlivých kategoriích se lišila podle 

data registrace. Stanovil jsem tedy průměrnou cenu startovného 

pro každou kategorii, kterou jsem následně vynásobil počtem závodníků 

v těchto kategoriích. Příjem ze startovného z kategorie Single Man a Single 

Woman byl 29 x 6 500 = 188 500 Kč. V kategorii Couple byl příjem 

ze startovného 18 x 9 000 = 162 000 Kč. A příjmy z kategorie Team of Five činily 

36 x 540 000 Kč. Celkový příjem ze startovného tedy byl přibližně 890 500 Kč. 

 

Tabulka č. 6: Celkové příjmy závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

Příjmy Celková částka 

Hlavní partneři 600 000 Kč 

Ostatní partneři  130 000 Kč 

Dotace 60 000 Kč 

CzechTourism 50 000 Kč 

Startovné 890 500 Kč 

Celkové příjmy: 1 730 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.3 Ziskovost akce 

Celkové příjmy a výdaje týkající se závodu Gigathlon Czech Republic 2016 jsou 

shrnuty a porovnány v následující tabulce. Jednalo se o první ročník tohoto samostatného 

závodu mimo Švýcarsko v České republice a hlavní organizátor Jan Plachý si byl tohoto 

faktu a rizik s tím spojených vědom již před zakoupením oficiální licence na pořádání 

závodů Gigathlon v České republice, Slovenské republice a v Polsku. Není překvapením, 

že první ročník nebyl ziskový, stejně tak jako převážná většina prvních ročníků takto 

velkých sportovních akcí. Ztráta není samozřejmě zanedbatelná, ale dle plánu střízlivého 

odhadu růstu této akce, kterému se budu věnovat v následující části na základě informací 

od organizátorů závodu, by měla být během pár dalších ročníků zlikvidována. 

Po ročníku Gigathlon Czech Republic 2016 je organizátor ve ztrátě okolo 700 000 Kč. 
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Tabulka č. 7: Porovnání výdajů a příjmů závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

Výdaje a Příjmy  Celková částka 

Celkové výdaje 2 416 000 Kč 

Celkové příjmy 1 730 500 Kč 

Příjmy – Výdaje: -685 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.4 Růst akce 

V této části se věnuji určitému srovnání prvního ročníku Gigathlon Czech 

Republic 2016, který již proběhl v září 2016 a prognóze pro plánovaný ročník 2017, 

případně ročníků dalších. Výstupem z této části by podle teorie Service-Profit Chain měl 

být odhad, zda dojde v příštím ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 k růstu závodu 

a k jeho ziskovosti. Z údajů v následujícím grafu, který byl poskytnut organizátory akce 

Gigathlon Czech Republic a z následných rozhovorů s nimi, je jasně patrné, že usilují 

o postupný růst svého závodu, a to především v oblasti počtu závodníků v jednotlivých 

kategoriích. Odhad růstu byl organizátory vytvořen ve spolupráci s organizátory 

Gigathlon Switzerland, na základě jejich vnímání potenciálu růstu závodu. 

Růst závodu bude samozřejmě také ovlivněn prodloužením spolupráce se současnými 

a případně navázáním spolupráce s novými, ideálně generálními nebo hlavními, partnery. 

Cíl pro další ročník Gigathlon Czech Republic 2017 je tedy celkový počet 500 účastníků 

(50 v kategorii Single Man a Single Woman plus Supportéři, 80 v kategorii Couple 

a 320 v kategorii Team of Five). V následujících ročnících 2018 je to už 1000 účastníků, 

2019 jeto 1350 účastníků a 2020 celých 2000 účastníků. V současné době organizátoři 

primárně pracují na přípravách ročníku 2017, který bude dle posledních informací 

opět uspořádán v regionu Lipenska. Zároveň se již ale věnují přípravám a výběru lokality, 

která by měla být poprvé změněna v ročníku 2018. Vizí pro ročník 2020 je One Week 

Gigathlon Czech Republic, jehož trasy by křižovaly skrze celou Českou republiku. 

Organizátoři věří, že tato ještě více netradiční a náročná forma závodu by přilákala novou 

skupinu závodníků, především ze zahraničí. S navýšením celkového počtu účastníků je 

samozřejmě spojeno nejen navýšení příjmů, ale i výdajů. 
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Graf č. 12: Plánovaný vývoj počtu závodníků závodu Gigathlon Czech Republic 

 

Zdroj: Gigathlon 2016 

 

Jistá možnost porovnání ročníku 2016 a prognózy růstu pro ročník 2017 se nabízí 

i v rámci registrací. Registrace na závod Gigathlon Czech Republic 2016 byla zpuštěna 

14. února 2016, tedy 201 dní před samotným závodním víkendem, který probíhal 

v termínu 2.-4. září 2016. Počet přihlášených během prvních tří měsíců se pohyboval 

v řádu desítek (přibližně 85 přihlášených) a vetší nárůst nastal až necelé dva měsíce 

před samotným závodem. Registrace na závod Gigathlon Czech Republic 2017 byla 

spuštěna již v letošním roce a to přesně 17. listopadu 2016, tedy 288 dní před startem 

závodu, který je naplánovaný na první zářijový víkend v termínu 1.-3. září 2017. 

V současné době (8. prosince 2017) tedy pouhých 21 dní od spuštění registrací 

je přihlášeno již 37 závodníků a z těchto závodníků se již 21 zúčastnilo prvního ročníku 

Gigathlon Czech Republic 2016. Tímto se začínají ukazovat vztahy mezi spokojeností 

a loajalitou zákazníků, tedy mezi jednotlivými částmi řetězce teorie Service-Profit Chain. 

Zákazníci byli se zakoupenou službou v podobě závodu Gigathlon Czech Republic 2016 

spokojeni, vybudovali si k závodu vztah a rozvíjí svou loajalitu. Pokud by takto svou 

loajalitu vyjádřilo 57 % respondentů, kteří v dotazníků odpověděli, že určitě uvažuje 

o účasti na dalším ročníku Gigathlon Czech Republic 2017, organizátoři by měli 

zajištěnou účast 156 účastníků z celkového počtu 274 účastníků z ročníku 

Gigathlon Czech Republic 2016. Zároveň je na další ročník registrováno 16 nových 

závodníků po pouhých 21 dnech od spuštění registrace. Tito závodníci byli 
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pravděpodobně ovlivněni pozitivními ohlasy na první ročník 

Gigathlon Czech Republic 2016, fotodokumentací nebo videem ze závodu, propagací 

dalšího plánovaného ročníku a slevou na startovné „First minute“, která trvala 

do 30.listopadu 2016. Organizátor v rámci propagace akce připravuje několik 

podobných slevových akcí, které by mohli účastníky nalákat i v průběhu roku. 

Pokud se tedy tento stoupající trend podaří organizátorům udržet a v ideálním případě 

navyšovat, což se očekává opět v období přibližně dvou měsíců před závodem, 

můžeme předpokládat, že svého cíle 500 účastníků dosáhnou nebo minimálně navýší 

počet účastníků. 

 Jistý vliv na zisk a růst bude mít mimo jiné i zdražení startovního balíčku 

v jednotlivých kategoriích, ke kterému organizátoři přistoupili od příštího ročníku. 

U kategorie Single Man a Single Woman se startovní balíček zdražil o 500 Kč, 

u kategorie Couple v průměru o 950 Kč a u kategorie Team of Five o 1 500 Kč. 

Celkově by se tak měly navýšit příjmy z nového startovného o přibližně 

100 000 - 150 000 Kč při plánovaném počtu 500 účastníkům.  

Předpokládat růst a s tím i spojený zisk můžeme i v oblasti partnerů a sponzorů 

závodu. Na závodu Gigathlon Czech Republic 2016 se různým způsobem podílelo 

16 sponzorů a partnerů, 5 mediálních partnerů a 1 charitativní partner. Úzká spolupráce 

také probíhala s hostitelským místem Lipno a Jihočeským krajem. V současné době 

probíhají jednání s novým hostitelským místem závodu, opět v okolí vodní nádrže Lipno, 

které by se zároveň mohlo zařadit mezi hlavní partnery závodu, což by pro závod bylo 

nespornou výhodou. Organizace závodu opět v této lokalitě se ukázala jako méně 

riziková, něž navázání spolupráce v jiném kraji, a proto je jedním 

z nejpravděpodobnějších míst konání dalšího ročníku. Spolupráce byla prozatím 

prodloužena s přibližně 80 % partnerů, kteří mají zájem se podílet i na dalším ročníku 

Gigathlon Czech Republic 2017. Prozatím nejasné je prodloužení spolupráce s ČSOB 

a firmou Kik, právě kvůli výše zmíněným důvodům nízké vizibility a nemasovosti akce. 

U několika klíčových partnerů došlo k částečnému navýšení finančních zdrojů, 

které poskytnou na organizaci závodu, což organizátorům umožní investovat 

do zkvalitnění svých služeb, personálního zajištění a propagace. Na základě těchto 

získaných informací o partnerech, lze spíše něž růst a zisk očekávat udržení stávající 

pozice. Přesto do odstartování dalšího ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 je to ještě 
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téměř devět měsíců čili zbývá dostatek času na navázání spolupráce s novými partnery 

a sponzory. 

Dalším znakem, na základě kterého lze předpokládat růst, je i mezinárodní 

charakter této sportovní akce s konceptem Gigathlon. Akce je zaštítěna osmnáctiletou 

historií švýcarských závodů a podporou švýcarského organizačního týmu, jehož cílem je 

rozšířit závod Gigathlon po Evropě a následně po celém světě. Organizátoři obou závodů 

spolu úzce spolupracují a dbají na to, aby si závody navzájem nekonkurovaly, 

ale naopak nabídly závodníkům požadovaný charakter sportovních akcí pod jednotným 

názvem Gigathlon. 

Celkově jde pouze velmi těžko prozatím určit, zda závod 

Gigathlon Czech Republic poroste a stane se ziskovým. Prozatím tomu částečně 

nasvědčuje několik faktorů jako jsou počty registrovaných účastníků, zvýšení částky 

za startovní balíček, mezinárodní charakter akce, prodloužení spolupráce se stávajícími 

partnery a sponzory a navázání spolupráce s novými. Současně je však ve hře stále velké 

množství neznámých, které růst a zisk mohou ovlivnit.  
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6 Návrhy a doporučení  

Samotná aplikace teorie Service-Profit Chain na sportovní akci Gigathlon Czech 

Republic 2016 upozornila také na nedostatky v rámci interního a externího prostředí akce. 

Ukázala tak prostor pro zlepšení na základě, kterého mohly být zpracovány následující 

návrhy a doporučení, které budou poskytnuty také organizačnímu týmu tohoto závodu. 

Většinu nedostatků v interním prostředí odhalily rozhovory s organizačním týmem 

závodu a upozornění na nedostatky v externím prostředí převážně vycházejí z poslední 

otevřené otázky v dotazníkovém šetření, která se respondentů dotazovala, 

zda by navrhovali na příští ročník Gigathlon Czech Republic 2017 nějaká zlepšení 

a případně jaká. Návrhy a doporučení byly doplněny také o můj osobní pohled 

a informace, které jsem získal během závodu při zúčastněném pozorování a organizačním 

podílení se na akci. Při přípravě návrhů a doporučení jsem vycházel mimo jiné 

z připomínek všech respondentů a také z vizí a přání organizačního týmu do dalšího 

ročníku nebo ročníků. Návrhy a doporučení jsou dále shrnuty v jednotlivých oblastech. 

 Personální zajištění 

 Co se týče interního prostředí, jedno z prvních doporučení je stabilizace užšího 

organizačního týmu, kterému bude potřeba zajistit určitou kvalitu interního prostředí, 

a především je adekvátně finančně ohodnotit nebo jim poskytnout další benefity 

jako například firemní počítač nebo automobil. Do dalších ročníků jistě bude určitě 

zapotřebí zlepšit komunikaci. V rámci možností bych doporučil zavedení pravidelného 

setkávání, minimálně jednou v měsíci, užšího organizačního týmu s externími 

zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravách přímo v místě konání, což by mělo zefektivnit 

přípravy, předejít informačním nedorozuměním a zároveň podporovat týmového ducha. 

S tímto doporučením souvisí i návrh navýšení členů organizačního týmu 

o dva zaměstnance a doplnění dobrovolníků, ideálně přímo z místa konání závodu. 

Během závodu pak po každém závodním dni uspořádat krátkou poradu celého týmu, 

shrnout si uplynulý den a ujasnit si postupy na den další. Jasně zaměstnancům definovat 

jejich práci a kompetence, stanovit hierarchii a dodržovat ji.  

Určitý nedostatek v personálním zajištění pocítili i samotní účastníci akce. 

Druhým nejčastějším návrhem na zlepšení od účastníků závodu bylo zabezpečení 

a ohraničení prostorů dep v Lipně nad Vltavou, Frymburku a Frýdavě. Tohoto problému 

si je vědom i organizační tým a ihned po závodě slíbil závodníkům pro příští ročník tento 
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problém napravit. Důvodem byla právě jistá personální krize, které si bohužel i tímto 

způsobem všimli sami závodníci, kteří v dotazníků navrhují zvýšit celkový počet 

dobrovolníků v depech i na trati, lépe je informovat a například na cyklistických tratích 

vybavit základní opravářskou sadou pro cyklisty, kterou by v případě nutnosti mohli 

poskytnout závodníkům. Mým doporučením v oblasti personálního zajištění 

a dobrovolníků je určitě dřívější kontakt s dobrovolníky a předání jim potřebných 

informací dříve než až v průběhu samotného závodu. Z vlastní zkušenosti musím jen 

doporučit pokračování ve spolupráci s Klubem aktivních seniorů, avšak bylo by vhodné 

je doplnit i mladšími dobrovolníky. Zároveň bych navrhl si již předem vytipovat 

pohotové dobrovolníky jisté přímější povahy, kteří jsou schopní unést zodpovědnost 

a zaškolit je v první pomoci a společně s lékárničkou rozmístit na kritická místa 

kde by mohlo docházet ke zraněním závodníků. Následující návrhy a doporučení jsou 

spíše orientovány na externí prostředí závodu. 

 Obsah startovního balíčku 

Pokud se zaměříme na četnost stejných nebo podobných odpovědí 

v dotazníkovém šetření, byly na prvním místě připomínky ke stravování závodníků. 

Nejčastější připomínky se týkaly kvality jídla, kdy by závodníci uvítali vyváženější 

a kvalitnější sportovní stravu ve větších porcích. Bohužel se v dotazníku objevily 

i připomínky závodníků, na které v některém ze závodních dní nezbyla večeře. 

Tomu by se měli organizátoři akce do příštích ročníků určitě vyvarovat, protože strava, 

je součástí startovního balíčku a není možné ji z něj odečíst. Samozřejmě jsem si vědom, 

že se i stravování závodníků odvíjelo od celkového rozpočtu, přesto bych doporučil raději 

ušetřit na výdajích u doprovodného programu a investovat do nového dodavatele, 

který zajistí adekvátní sportovní stravu a dostatek rezervních porcí. S předchozím bodem 

souvisí i připomínky několika respondentů, kteří by uvítali mimo nynější startovní balíček 

„all inclusive“ i například balíček „economic“ jehož obsah by si závodníci mohli navolit.  

Další nejčastější druh připomínek se týkal závěrečného vyhlašování a hodnocení. 

Díky zkušenostem z jiných závodů nebo sportovních akcí měli respondenti možnost 

srovnání a ocenili by hodnocení v jednotlivých kategoriích až do šestého místa 

(pozn. jako u triatlonových závodů), případně upomínku za úspěšné dokončení 

pro všechny závodníky. Případné splnění tohoto požadavku bude pro organizátory 

poměrně finančně náročné a bude se samozřejmě odvíjet až od výše rozpočtu.  
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Další dvě méně četné, ale podnětné připomínky, které se týkají obsahu startovního 

balíčku a organizační tým by se nad nimi mohl pro příští ročník zamyslet, bych rád uvedl 

GPS značení tratí a na vytrvaleckých závodech populární „Pasta Party“, která by navodila 

ještě lepší atmosféru mezi závodníky a pomohla k vytvoření takzvané Gigathlon Family. 

 Organizace 

Četnost dalších podnětů na zlepšení od účastníků již byla mnohem menší, 

přesto bych několik, z mého pohledu zásadních, uvedl, jelikož se týkají samotné 

organizace. V rámci prvního dne si respondenti stěžovali na jeho průběh, kdy závodníci 

přijížděli do místa konání (prezence, ubytovávání v kemp Modřín), na logistiku a značení 

shuttle bus zastávek a předzávodní informace (meeting závodníků), na značení tras 

(u disciplíny silniční kolo by uvítali značení počtu ujetých kilometrů) a na zabezpečení 

plavecké tratě (uvítali by více bójek a dobrovolníků) nebo na uzavření cílového prostoru 

kolem brány pro veřejnost. Problémů v průběhu prvního dne si povšiml 

i Martin Kukačka, který zmiňoval především problémy při prezenci závodníků. 

Sám jsem byl při prezenci závodníků přítomen a hlavní problém vnímám, že probíhala 

ve stejné místnosti a vlivem pozdních příjezdů i ve stejný čas, jako informační meeting. 

Pro příští ročník bych určitě doporučil, aby prezence závodníků a informační meeting 

probíhaly v oddělených místnostech.  

Mimo jiné jsem se v dotazníku setkal i s připomínkami na sjednocení 

a dodržování poskytovaných informací v závodním manuálu, které by mohly být 

přeloženy i do německého jazyka. Ke změnám některých informací, 

které byly prezentovány v závodním manuálu, probíhalo během samotného závodu, 

čemuž by se jistě dalo předejít zlepšením přípravy nebo zřízením informační tabule 

v hlavním depu nebo na webových stránkách. Tato menší pochybení ovšem můžeme 

přisuzovat faktu, že se jednalo o první ročník. Uvítán by byl také druhý informační 

meeting pro závodníky po prvním závodním dni. Tento krok bych také doporučil s tím, 

že by tento informační meeting nebyl pro účastníky povinný a zároveň by se díky tomuto 

řešení mohl zkrátit informační meeting po prezenci, získala by se zpětná vazba 

a informace o problémech, na kterých by se mohlo zapracovat ještě během závodu 

a zároveň by došlo k utužení kolektivu.  
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 Finance a propagace 

Samozřejmě většina návrhů se bude odvíjet také od výše získaných financí 

a výše rozpočtu. Závodu by jistě pomohl nový generální nebo hlavní partner, 

který by závod finančně podpořil. Jelikož Jan Plachý má oficiální licenci na pořádání 

závodu Gigathlon pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Polsko, nabízí se oslovit 

partnery, kteří mají zásah na trzích těchto států a příští ročníky pořádat blízko hranic 

těchto států. Zapotřebí bude také zlepšení propagační kampaně nejen v České republice, 

Slovenské republice a Polsku, ale před ročníkem 2017 především v Rakousku, Německu 

a Švýcarsku. Zahraničním závodníkům pak navíc poskytnout možnost ubytování 

a seznámení s prostředím již před ale i po závodu, aby měli možnost krásy 

České republiky poznat blíže.  

 

Některé z těchto doporučení a návrhů je samozřejmě možné v rámci možností 

aplikovat již na následujícím ročníku Gigathlon Czech Republic 2017, na jiných bude 

potřeba zapracovat dlouhodoběji. Organizátoři se shodují na základě pozitivní zpětné 

vazby, kterou získali po samotném závodě od účastníků, že externí služby měly 

až na drobné chyby jistou kvalitu a do budoucna bude potřeba na tuto kvalitu navázat. 

Největší prostor pro zlepšení naopak organizační tým viděl v interní kvalitě služeb, 

které jim byly poskytovány. 
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7 Diskuse  

Jak bylo ukázáno ve výzkumné části této práce, v rámci aplikace teorie Service-

Profit Chain na závod Gigathlon Czech Republic 2016, nebylo zcela možné potvrdit 

všechny předpokládané vztahy mezi jednotlivými částmi řetězce. Důvodem je 

specifičnost sportovního prostředí obecně, a především pak specifika prvního ročníku 

Gigathlon Czech Republic 2016 a jeho organizačního týmu. Kvůli nedostatku dostupných 

materiálů, jak v oblasti teorie, tak její praktické aplikace na sportovní prostředí, 

bylo třeba vycházet zcela od začátku, neboť tato teorie je běžněji aplikována ve firemním 

prostředí. Přesto tato aplikace přinesla alespoň základní vhled do problematiky této teorie 

a možnosti její aplikace ve sportovním prostředí. Přinesla také důležité informace 

o interním a externím prostředí závodu a odhalila jeho slabá místa, která mohou sloužit 

především jako doporučení na zlepšení pro organizátory akce. 

Bylo nutné získat data o organizaci závodu Gigathlon Czech Republic 2016, 

která vzhledem k proběhnutí teprve prvního ročníku v České republice mimo Švýcarsko, 

prozatím nebyla vytvořena. Za účelem získání těchto dat jsem provedl 

tři polostrukturované rozhovory s hlavními organizátory této sportovní akce. 

Na závodu se podílel pouze menší organizační tým, se čtyřmi až pěti hlavními 

organizátory a dalšími externími pracovníky. Původně měla být data získána ještě 

od jednoho z pěti organizátorů, ale bohužel po závodu odcestoval dlouhodobě 

do zahraničí a jeho účast na dalším ročníku Gigathlon Czech Republic 2017 prozatím 

není potvrzená. Rozhovory přinesly jistý vhled do interního prostředí organizace závodu, 

ale vzhledem k úzké organizační struktuře je těžké data hodnotit a generalizovat oproti 

datům z větších firem, kde je možné získat obsáhlejší informace. Organizační tým 

zároveň v tomto složení nespolupracuje příliš dlouho, a i tento fakt mohl ovlivnit jejich 

pracovní výkon a jeho hodnocení. Vzhledem k povaze osobních pohovorů bylo také 

nutné předejít obavám z poskytnutí pravdivých odpovědí, které by mohly být z pohledu 

respondentů citlivé. Respondenti si však byli vědomi funkce konstruktivní kritiky, 

která by mohla organizaci závodu při dalších ročnících pomoci, a proto působili ve svých 

odpovědích spíše otevřeně.  

Další sběr dat proběhl online dotazníkovým šetřením, jehož cílem bylo získat 

informace o účastnících závodu a jejich hodnocení proběhlé akce. Dotazník byl šířen 

pomocí oficiálního emailu společně poděkováním účastníkům od organizátorů akce, 
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s videem ze závodního víkendu a fotogalerií. Dále byl šířen skrze oficiální událost 

na Facebookových stránkách. I když návratnost dotazníku byla kolem 30 % 

jistě by se zvýšila provedením dotazníku v tištěné formě a rozdáním závodníkům během 

a ihned po samotné akci. Ke zvážení by bylo také opětovné rozeslání dotazníku 

v informačním emailu po více než měsíci po závodu. Výsledky by byly ovšem částečně 

ovlivněny neaktuálností pocitů a vnímání závodníků. 

Výzkum byl tedy omezen v polostrukturovaných rozhovorech především užší 

organizační strukturou pracovního týmu a u dotazníkového šetření možnostmi jeho šíření 

a oslovení závodníku a také možným počtem použitých otázek, které nesměly 

respondenty od vyplnění odradit. Zároveň do dotazníku byly přidány i otázky, 

které nepřímo souvisely s diplomovou prací, ale organizátory tyto informace zajímaly 

a tím délku celého dotazníku prodloužily. 

Úskalí výzkumu a analýzy dat vznikaly také z důvodu, že se jednalo o první ročník 

tohoto vytrvalostního závodu koncepce Gigathlon mimo Švýcarsko v České republice. 

Z tohoto důvodu bohužel nebylo možné srovnávat data v dlouhodobějším období, 

což by přineslo jistě více vypovídající data. Pro organizátora by bylo jistě zajímavé také 

srovnání i se závody Gigathlon Switzerland. Toto srovnání bohužel mělo možnost 

poskytnout pouze 14 respondentů, kteří se již akce ve Švýcarsku účastnili a měli tedy jisté 

zkušenosti a očekávání. Ostatní respondenti srovnávali tento závod s jinými sportovními 

akcemi, kterých se zúčastnili, i když toto srovnání není díky jedinečnosti této akce zcela 

adekvátní. Srovnání v čase a srovnání akcí různých zemí by mohlo přinést zajímavé 

informace a zde tedy vzniká prostor pro budoucí výzkumy či šetření samotných 

organizátorů akce. 
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla aplikace teorie Service-Profit Chain na závod 

Gigathlon Czech Republic 2016 a analýza vztahů mezi jednotlivými částmi řetězce. 

Dílčím úkolem bylo také zhodnocení interního a externího prostředí akce 

a vytvoření reálných návrhů a doporučení na jejich zlepšení. K naplnění hlavního cíle 

a dílčích úkolů posloužily jak poznatky získané studiem literatury a dostupných zdrojů, 

praktické zkušenosti z osobního působení a zúčastněného pozorování během akce, 

tak především vlastní online dotazníkové šetření mezi účastníky a rozhovory s hlavními 

organizátory akce.  

V teoretické části byla nejdříve představena použitá teorie Service-Profit Chain 

neboli řetězec profit generujících služeb. Byly zde popsány předpokládané vztahy mezi 

jednotlivými částmi řetězce, a jejich vzájemné ovlivňování. Tyto vztahy ukazují, 

že výsledkem vysoké kvality interních služeb jsou spokojení zaměstnanci 

a pokud je naplněn předchozí vztah a zaměstnanci se začnout s podnikem identifikovat, 

stávají se vůči němu loajální a nemají tendenci k fluktuaci. Spokojenost a loajalita 

zaměstnanců pak dle teorie Service-Profit Chain vede ke zvýšení produktivity a zvýšení 

kvality externích služeb. Tímto vztahem je ovlivněna i spokojenost zákazníků 

jejímž důsledkem je i jejich následná loajalita. Zákaznická loajalita pak stimuluje 

poslední část řetězce, kterou je zisk a růst podniku. Teorie Service-Profit Chain 

se však jednotlivými částmi řetězce nezabývá příliš podrobně a jedná se spíše 

o jakýsi business model, zkoumající návaznost mezi jednotlivými částmi řetězce. 

Bylo tedy nutné využít i další zdroje a přístupy jiných autorů, které pomohly blíže 

specifikovat problematiku jednotlivých částí. Každá část řetězce byla nejdříve obecně 

definována za použití základních přístupů a následně doplněna o poznatky a příklady 

ze sportovního prostředí. V teoretické části byla také představena samotná švýcarská 

sportovní akce Gigathlon s osmnáctiletou historií a také její první ročník na území 

České republiky.  

Samotná aplikace teorie Service-profit Chain na sportovní akci Gigathlon Czech 

Republic 2016 pak proběhla ve výzkumné části této diplomové práce. 

Na základě získaných dat z polostrukturovaných rozhovorů s organizátory sportovní 

akce Gigathlon Czech Republic bylo analyzováno interní prostředí společnosti 

eventime s.r.o., která tuto sportovní akci organizuje. Byla zkoumána především interní 
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kvalita služeb, spokojenost zaměstnanců jejich loajalita. Při rozhovorech se prokázalo, 

že především kvalita interních služeb není zcela adekvátní. Prostor pro zlepšení je zde 

především v oblastech komunikace v týmu, jasné definici rozdělení pravomocí, 

platovém ohodnocení a personálním pokrytí v době závodu. Avšak i přes tyto nedostatky 

jsou zaměstnanci se svou prací spokojeni, především z důvodu smysluplnosti své práce 

a identifikace se s cíli a se závodem samotným. Vůči závodu Gigathlon Czech Republic 

vyjadřují svou loajalitu a rádi by se na jeho organizaci podíleli i v budoucnu.  

Dotazníkové šetření přineslo data o externím prostředí, spokojenosti a loajalitě 

účastníků závodu. Ukázalo se, že závodníci obecně v rámci sportovních akcí kladou 

největší důležitost na organizaci akce, personál a tratě, lokalitu konání a zázemí závodu. 

Zároveň tyto aspekty byly většinou účastníků akce Gigathlon Czech Republic 2016 

hodnoceny jako velmi dobré či dobré a závod tak spíše naplnil jejich očekávání. 

Závodníci byli spokojeni především s její organizací, personálem, tratěmi a lokalitou. 

Větší nespokojenost účastníci neprojevili v žádné hodnocené oblasti, přesto se v návrzích 

na zlepšení častěji objevovali připomínky ke stravování, zabezpečení dep, nedostatku 

personálu a nedostatečné informovanost dobrovolníků či absenci odměn za úspěšné 

dokončení pro všechny zúčastněné. Tyto nedostatky však nebyly pro účastníky závodu 

nijak zásadní a celkově 98 % uvedlo, že spíše nebo určitě uvažuje o účasti na příštím 

ročníku závodu. Lze tedy předpokládat jejich loajalitu a zájem o akci i do budoucna. 

Následně je tedy možné uvažovat o narůstajícím zisku a obecně růstu celé akce. 

Na potvrzení loajality jak zaměstnanců, tak účastníků závodu a zjištění ziskovosti a růstu 

závodu Gigathlon Czech Republic bude ovšem nutné si počkat minimálně do dalšího 

ročníku. Prozatím ovšem srovnání oproti loňskému ročníku v ohledech registrovaných 

účastníků a spolupráce s partnery dává tušit pozitivnímu vývoji. Na základě získaných 

dat a jejich analýzy poté byly vytvořeny reálné návrhy a doporučení, které mohou sloužit 

organizátorům akce Gigathlon Czech Republic jako vzor pro případné budoucí změny 

v kvalitě služeb a ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  

Co se týká samotné aplikace teorie Service-Profit Chain na závod 

Gigathlon Czech Republic 2016, nelze zcela potvrdit všechny předpokládané vztahy mezi 

jednotlivými částmi řetězce, a to i přesto, že jsou zaměstnanci ve svém zaměstnání vcelku 

spokojeni, odvádí svou práci dobře, závodníci to vnímají a jsou taktéž spokojeni 

a zatím pouze teoreticky vyjadřují i svou loajalitu. Je to především z důvodu specifičnosti 

sportovního prostředí, jak na straně zaměstnanců, tak účastníků sportovní akce, 



103 

kdy ve sportovním prostředí vstupuje do hry více proměnných, než se kterými počítá 

řetězec. Jednak je to také z důvodu, že tento ročník závodu Gigathlon byl na území 

České republiky vůbec první a je tedy obtížnější posuzovat některé aspekty interního 

a externího prostředí. Přesto tato aplikace přinesla alespoň základní vhled 

do problematiky této teorie a možnosti její aplikace ve sportovním prostředí. 

Ukázala se také jako využitelný nástroj či návod pro prozkoumání interního a externího 

prostředí v poskytování sportovních služeb, který může odhalit jisté nedostatky a přinést 

cenné informace při dosahování zisku. Určitě však nelze brát výsledná data jako konečná, 

ale spíše jako doporučení, kterým oblastem je třeba se detailněji a profesionálněji 

věnovat. Mimo jiné tato diplomová práce může sloužit také jako vzor pro ostatní 

sportovní akce podobného typu v České republice. 
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Přílohy 

Příloha 1 

 

Dotazníkové šetření Gigathlon Czech Republic 2016 

1) Pohlaví: 

 a) Muž 

 b) Žena 

2) Věk: 

 Vypište: … 

3) Místo pobytu: 

 a) Česká republika 

 b) Švýcarsko 

 c) Německo 

 d) Rakousko 

 e) Slovensko 

 f) Itálie 

 g) Dánsko 

 h) Francie 

 ch) Španělsko 

Pokud a) Česká republika 

4) Kraj: 

 a) Hl. město Praha 

 b) Středočeský kraj 

c) Karlovarský kraj 

d) Plzeňský kraj 

e) Liberecký kraj 

f) Ústecký kraj 

g) Královehradecký kraj 

h) Pardubický kraj 

ch) Kraj vysočina 

i) Jihočeský kraj 

j) Jihomoravský kraj 

k) Olomoucký kraj 
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l) Moravskoslezský kraj 

m) Zlínský kraj 

5) Forma účasti: 

a) Single 

b) Couple 

c) Team of Five 

d) Supporter 

6) Jste pravidelným účastníkem (2x a vícekrát) jiné sportovní akce 

v České republice? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud a) Ano 

7) Například jaké sportovní akce? 

 Vypište: … 

8) Jak důležité jsou pro Vás jako pro účastníka sportovních akcí následující 

aspekty? (1 = Nedůležité, 2 = Spíše nedůležité, 3 = Ani důležité, ani nedůležité, 

4 = Spíše důležité, 5 = Důležité) 

 Organizace   1 2 3 4 5 

 Tratě    1 2 3 4 5 

 Personál   1 2 3 4 5 

 Cena    1 2 3 4 5 

 Lokalita   1 2 3 4 5 

 Zázemí   1 2 3 4 5 

 Občerstvení   1 2 3 4 5 

 Startovní balíček  1 2 3 4 5 

 Doprovodný program  1 2 3 4 5 

 Nadstandartní služby  1 2 3 4 5 

 Tradice akce   1 2 3 4 5 

 Velikost akce   1 2 3 4 5 

9) Kde jste se o akci Gigathlon Czech Republic 2016 dozvěděli? 

 a) Webové stránky 

b) Facebookový profil Gigathlon Czech Republic 

 c) Televize Sport 5 
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 d) Tisk  

 e) Modrá pyramida Gigathlon Tour Czech Republic 2015/2016 

 f) Na sportovní akci Gigathlon Switzerland 

 g) Od známých 

 h) Jiné (vypište …) 

10) Jaká byla Vaše hlavní motivace k účasti na akci Gigathlon Czech Republic 

2016? 

 a) Chuť vyzkoušet novou sportovní akci v České republice 

 b) Zúčastňuji se pravidelně sportovních akcí Gigathlon 

 c) Lokalita konání sportovní akce  

 d) Forma a náročnost sportovní akce 

 e) Jiné (vypište…) 

11) Zúčastnili jste se předchozích ročníků Gigathlon Switzerland? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud a) Ano 

12) Jak byste ohodnotili následující složky na závodech Gigathlon Switzerland? 

(1 = Velmi špatné, 2 = Spíše špatné, 3 = Ani dobré, ani špatné, 4 = Spíše dobré, 

5 = Velmi dobré) 

 Organizace   1 2 3 4 5 

 Tratě    1 2 3 4 5 

 Personál   1 2 3 4 5 

 Poměr cena/kvalita  1 2 3 4 5 

 Lokalita   1 2 3 4 5 

 Zázemí   1 2 3 4 5 

 Občerstvení   1 2 3 4 5 

 Startovní balíček  1 2 3 4 5 

 Doprovodný program  1 2 3 4 5 

 Nadstandartní služby  1 2 3 4 5 

13) Jak byste ohodnotili následující složky na Gigathlon Czech Republic 2016? 

(1 = Velmi špatné, 2 = Spíše špatné, 3 = Ani dobré, ani špatné, 4 = Spíše dobré, 

5 = Velmi dobré) 

 Organizace   1 2 3 4 5 
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 Tratě    1 2 3 4 5 

 Personál   1 2 3 4 5 

 Poměr cena/kvalita  1 2 3 4 5 

 Lokalita   1 2 3 4 5 

 Zázemí   1 2 3 4 5 

 Občerstvení   1 2 3 4 5 

 Startovní balíček  1 2 3 4 5 

 Doprovodný program  1 2 3 4 5 

 Nadstandartní služby  1 2 3 4 5 

14) Doporučili byste sportovní akci Gigathlon Czech Republic 2017 svým 

známým? 

a) Určitě ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Určitě ne 

15) Uvažujete o účasti na dalším ročníku Gigathlon Czech Republic 2017? 

 a) Určitě ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Určitě ne 

16) Uvažujete o účasti na dalším ročníku Gigathlon Switzerland 2017? 

a) Určitě ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Určitě ne 

17) Co navrhujete pro příští ročník Gigathlon Czech Republic 2017 zlepšit?  

 Vypište: … 
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Příloha 2 

 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru– zaměstnanci 

Obecné otázky 

 Jak dlouho ve společnost eventime s.r.o. pracujete? 

 Jak jste se do společnosti eventime s.r.o. dostal? 

 Jak jste se dozvěděl o závodu Gigathlon Czech Republic? 

 Jakou pozici ve společnosti eventime s.r.o. zastáváte? 

 Jaká je vaše hlavní pracovní náplň? 

 

Interní prostředí 

Pracovní prostředí 

 Máte nějaké zázemí nebo kancelář? 

 Jakou formou máte prostor kanceláře vyřešený? 

 Praktikujete i home office? 

 Vyhovuje vám to? 

 Nechtěl byste jiný režim? 

 Chybí vám osobně něco v tomto ohledu? 

 

Kolektiv 

 Kolik zaměstnanců je v organizačním týmu a jaké jsou jejich funkce? 

 Máte pocit, že je vás na práci dostatek nebo vám někdo chybí? 

 Máte pocit, že tým funguje? 

 Jak probíhá komunikace v týmu? 

 Máte zavedená pravidelná sezení?  

 Jak tato sezení probíhají? 

 Má každý možnost dostat se ke slovu?  

 Neshodnete se často na konečném řešení?  

 Kdo má konečné slovo?  

 Panuje na pracovišti dobrá atmosféra?  

 Panuje dobrá atmosféra i mimo práci? 

 Jak hodnotíte vztah mezi podřízenými a nadřízeným.  

 Jaký je styl vedení Jana Plachého? 
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 Vyhovuje vám tento přístup? 

 Je něco, co byste v tomto ohledu změnil? 

 

Plat a benefity 

 Máte pocit, že jste za svou práci adekvátně ohodnocen? 

 Jaké benefity jsou vám poskytovány? 

 Co vnímáte jako další benefit vaší práce? 

 Jaký další benefit byste ocenil? 

 

Spokojenost zaměstnanců 

 Jste se svou prací spokojen? 

 Vidíte se své práci smysl? 

 Posouvá vás tato práce někam dál a kam by ses chtěl do budoucna 

pracovně/osobně dostat? 

 Vidíte svou budoucnost pořád ve společnosti eventime s.r.o. při podílení se na 

organizaci Gigathlon Czech Republic?  

 Máte možnost vzdělávání, tréninků, školení nebo přednášek? 

 Těšíte se do práce? 

 

Náplň práce 

 Je vaše práce rozmanitá nebo stereotypní? 

 Vyhovuje vám to? 

 Cítíte se přeceňovaný nebo podceňovaný? 

 Jaké povinnosti byste chtěl mít a nemít při organizaci dalšího ročníku Gigathlon 

Czech Republic?  

 Jsou na vás kladeny velké nároky? 

 Cítíte zodpovědnost ve svých úkolech?  

 

Loajalita zaměstnanců 

 Věříte závodu Gigathlon Czech Republic? 

 Identifikujete se závodem Gigathlon Czech Republic? 

 Šíříte povědomí a doporučujte závod Gigathlon Czech Republic? 

 Jak se je snažíte přesvědčovat k účasti potenciální účastníky? 
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 V čem vidíte jedinečnost závodu Gigathlon Czech Republic? 

 Zúčastnil byste se sám? 

 

Zhodnocení závodu Gigathlon Czech Republic 2016. 

Vize a přání do dalších ročníků Gigathlon Czech Republic. 
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Příloha 3 

 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru – Jan Plachý 

Obecné otázky 

 Kdy a z jakého důvodu jste společnost eventime s.r.o. založil?  

 Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? 

 Jakou pozici ve společnosti eventime s.r.o zastáváte? 

 Jaká je vaše hlavní pracovní náplň? 

 Proč jste se rozhodl pořádat Gigathlon Czech Republic? 

 

Interní prostředí 

Pracovní prostředí 

 Máte nějaké zázemí nebo kancelář? 

 Jakou formou máte prostor kanceláře vyřešený? 

 Máte svou oddělenou kancelář? 

 Praktikujete i home office? 

 Vyhovuje vám to? 

 Chybí vám osobně něco v tomto ohledu? 

 Máte nějaké stížnosti na pracovní prostředí od zaměstnanců? 

 

Kolektiv 

 Kolik zaměstnanců je v organizačním týmu a jaké jsou jejich funkce? 

 Máte pocit, že je vás na práci dostatek nebo vám někdo chybí? 

 Máte pocit, že tým funguje? 

 Jak probíhá komunikace v týmu? 

 Máte zavedená pravidelná sezení?  

 Jak tato sezení probíhají? 

 Má každý možnost dostat se ke slovu?  

 Neshodnete se často na konečném řešení?  

 Kdo má konečné slovo?  

 Panuje na pracovišti dobrá atmosféra?  

 Panuje dobrá atmosféra i mimo práci? 

 Jak hodnotíte vztah mezi vámi a podřízenými? 
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 Jaký praktikujete styl vedení? 

 

Plat a benefity 

 Myslíte si, že jste schopen zaměstnance adekvátně ohodnotit?  

 Jaké benefity poskytujete svým zaměstnancům? 

 Myslíte si, že jsou konkurence schopné? 

 Jaké benefity byste v budoucnu rád svým zaměstnancům poskytoval? 

 Proč je nyní neposkytujte? 

 

Spokojenost 

 Jste se svou prací spokojen? 

 Vidíte se své práci smysl? 

 Posouvá vás tato práce někam dál a kam by ses chtěl do budoucna 

pracovně/osobně dostat? 

 Těšíte se do práce? 

 

Loajalita 

 Věříte závodu Gigathlon Czech Republic? 

 Identifikujete se závodem Gigathlon Czech Republic? 

 Šíříte povědomí a doporučujte závod Gigathlon Czech Republic? 

 Jak se je snažíte přesvědčovat k účasti potenciální účastníky? 

 V čem vidíte jedinečnost závodu Gigathlon Czech Republic? 

 Zúčastnil byste se sám závodu Gigathlon Czech Republic? 

 

Zhodnocení závodu Gigathlon Czech Republic 2016. 

Vize a přání do dalších ročníků Gigathlon Czech Republic. 
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Příloha 4 

 

CD – nahrávky rozhovorů 

Na zadní straně obou originálních výtisků této diplomové práce na téma Aplikace teorie 

Service-Profit Chain na příkladu sportovní akce Gigathlon Czech Republic 2016 jsou 

přiloženy CD s nahrávkami rozhovorů s organizátory této akce.  


