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Abstrakt  
 

 
Název práce: Spokojenost zákazníků lyžařské školy Major 

 

 

Cíle práce: Cílem práce je zjištění spokojenosti zákazníků lyžařské školy Major s 

poskytovanými službami. Výsledky budou použity pro zlepšení poskytovaných služeb.  

 

 

Metody:  Kvantitativní marketingový výzkum je prováděn písemným a elektronickým 

dotazováním zákazníků po dobu zimní sezóny 2011/2012. 
 

 
Výsledky: Veškerá zjištění jsou zpracována do tabulek a grafů ve výsledkové části 

diplomové práce. Poskytují přínosné informace pro vedení lyžařské školy.  

 

 

Klíčová slova: sport, lyžařská škola, spokojenost zákazníků, marketingový výzkum  

  



 
 

 
 

Abstract 
 

 
Title: Satisfaction of Customer od Ski School Major 

 

 

Goals: The goal of my work is to find out how much are the customers satisfied with 

the services of the ski school Major. The results will be used for improving provided 

services 

 

 

Methods: Quantitative marketing research is conducted written and electronic 

questionnaires during winter season 2011/2012. 

 

 

Results: All the findings are compiled into the tables and diagrams in the result part of 

this diploma work. The facts provide helpful information for the ski school 

management. 

 

 

Key words: sport, ski school, customer satisfaction, marketing research 
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1  Úvod 

Tématem mé diplomové práce je „Marketingový výzkum spokojenosti 

zákazníků lyžařské školy Major“. Lyžování se věnuji už odmala, proto jsem se rozhodl, 

spojit zábavu s prací. Před zimní sezónou se mi naskytla možnost spolupracovat 

s jednou z největších škol v Rokytnici nad Jizerou. Jelikož se jedná o mé nejoblíbenější 

zimní středisko v České republice, neváhal jsem. FTVS mi již v předchozích ročnících 

umožnila získání různých lyžařských a snowboardových licencí, takže dveře do světa 

zimních radovánek byly otevřené. 

 Historie lyžování má dlouhé kořeny. V samotném počátku lyžování se hovoří 

především o sněžnicích, a to již v době kamenné (8-4 tisíce let př. n. l.). Později se 

sněžnice začaly zužovat a prodlužovat a začaly sloužit nejenom k chůzi, ale i ke skluzu. 

Je ale zbytečné hovořit o období, kdy se lyže využívaly především jako předmět 

sloužící k dopravě, lovu a dokonce válečným účelům. Pro mou práci je důležité vědět, 

že přibližně v polovině 19. století jsou lyže využívány i k rekreaci či soutěžním akcím. 

Ještě důležitější je zrod první lyžařské školy na světě (r. 1867). Ta vznikla v kraji zvaný 

Telemark a společně se svými žáky ji založil Sondre Aversen Norheim. V českých 

zemích se začalo s lyžováním na konci 19. století a první norské lyže byly přivezeny        

v roce 1892. S výcvikem u nás jako první začal Jan Buchar, a to již v roce 1896. Je tedy 

vidět, že pojem lyžařská škola není pouze záležitostí dnešní doby. 

 Je ale zřejmé, že metody a techniky lyžování se s dobou měnily. Postupem času 

také začaly přibývat nové sjezdové a jiné pomůcky.  Lyžování se rozdělilo mezi alpské 

(sjezdové) a severské (běžecké). V polovině 60. let vznikl spojením dvou lyží k sobě 

první předchůdce snowboardu. Dnes je snowboarding po lyžování nejspíše druhým 

nejoblíbenějším sjezdovým sportem. Poslední dobou zažívá velký boom také kiting, 

kdy se využívá síly draka, který osobu na snowboardu či lyžích táhá po sněhu. Záleží 

tedy pouze na té či oné lyžařské škole, jakým směrem se bude orientovat. 

K mé práci jsem si i vzhledem k výše popsaným okolnostem vybral lyžařskou 

školu Major, která vedle klasické výuky sjezdového lyžování a snowboardingu nabízí i 

výuku telemarku a kitingu. Lyžařská škola Major působí na českém trhu již desátou 

sezonu a během této doby si vybudovala určitou tradici. Mě tedy zajímalo, jak lidé, kteří 

měli možnost vyzkoušet nějakou z nabízených lekcí, hodnotí školu a její služby. 
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2  Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit názory, postoje a celkovou 

spokojenost lidí s nabízenými službami lyžařské školy Major. Pokusím se odhalit 

nedostatky, které se v zařízení nacházejí, ale také poukázat na silné stránky lyžařské 

školy. 

Výsledky mé práce budou předloženy vedení lyžařské školy a měly by sloužit 

jako opěrný bod pro zlepšení nabízených služeb a také pro zavádění služeb nových.  

Cíl diplomové práce se člení na následující úkoly: 

 vymezení pojmů marketing, marketing služeb a řízení vztahu se 

zákazníky 

 zpracování teoretických východisek marketingového výzkumu 

 představení lyžařské školy Major 

 zpracovat a vyhodnotit získané výsledky dotazování, ve kterém se 

snažím především zjistit:  

 kolik a jaké lekce zákazník využívá 

 jak byla absolvovaná lekce pro klienta přínosná, zábavná, 

případně fyzicky náročná 

 názor na cenovou hladinu služeb, využívání slev a 

možnost použití platební karty 

 

 navrhnout zlepšení nedostatků lyžařské školy, které budou ve výzkumu 

nalezeny 
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3  Teoretická část 

3.1  Marketing 

Každá firma působící na trhu si vytváří svojí marketingovou strategii, určuje si 

svůj marketing. Právě na efektivním a správně postaveném marketingu závisí úspěšnost 

firmy a výše jejích zisků.  

Pro bližší vysvětlení zde uvádím několik definic.  

HORÁKOVÁ (1992): „Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, 

oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje 

k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací.“ (15, s. 25) 

ČÁSLAVOVÁ (2009): „(Moderní) marketing označuje koncepci řízení, která staví do 

popředí orientaci na dané skutečnosti trhu (přání zákazníků, struktury nabídek) a 

vývojové trendy (na zohlednění všeobecných cílů instituce).“ (4, s. 24)   

KOTLER (2001): „Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny 

získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů a služeb s ostatními.“ (19, s. 26) 

BOVÉE, THILL (1992): „Marketing je proces rozvoje a výměny nápadů, zboží a 

služeb, které uspokojují zákazníky za použití principů stanovení cen, propagace a 

distribuce.“ (1, s. 5) 

 

3.2  Marketing služeb 

Současná západoevropská ekonomika je orientována především na služby. Toto 

ekonomické odvětví přináší zemím nejvíce příjmů, resp. je zde zaměstnáván největší 

počet lidí. Sféra služeb dále roste, což je spojeno zejména se zrušením státní regulace na 

trhu, s rozvojem technologií a dalšími faktory, především demografickými, sociálními, 

ekonomickými a politickými vlivy.  

Demografické změny zahrnují „omládnutí“ důchodové populace v důsledku 

nárůstu životních nároků, což vede k novému nahlížení na trávení volného času, na 

zdravotní a ošetřovatelskou péči. S rozvojem měst a přesuny lidí je spojen rozvoj 

infrastruktury a dalších služeb.  
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Sociální změny představují zaměstnanost žen a vykonávání typických domácích 

prací mimo domácnost, což podpořilo rozvoj služeb stravování, péče o děti apod. Díky 

zvýšení životní úrovně a dvojím příjmům v domácnosti roste i zájem o cestování a 

vzdělávání a s tím spojené služby.  

Ekonomické změny souvisí s globalizací, která vyvolala potřebu 

komunikačních, informačních a cestovních služeb. Také stále více podniků využívá 

různé techniky na podporu ekonomiky (propagace, tržní výzkum atd.). 

Politické a právní změny nastaly ve vládním sektoru, kde vznikl systém 

vlastních služeb. To je posíleno i na mezinárodním poli vznikem různých 

mezinárodních organizací.  

 

3.2.1  Definice služeb 

KOTLER (2007) definuje službu následovně: „Služba je jakýkoliv akt nebo výkon, 

který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a 

nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí, být spojena 

s fyzickým výrobkem.“ (20, s. 440) 

 

3.2.2  Vlastnosti služeb 

Služby mají několik vlastností, které je obecně odlišují od výrobků. Je to 

nehmatatelnost, nedělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. 

Nehmatatelnost – službu není možné před jejich koupí zhodnotit nějakým 

fyzickým smyslem, nelze ji předem vidět, ochutnat, osahat nebo očichat. To vede k 

nejistotě a nerozhodnosti zákazníka službu koupit, a rozhodující se pro něj proto stává 

to, jak vypadá prostředí, kde je služba poskytována, cena služby nebo chování a vzhled 

lidí, kteří službu nabízejí. 

Nedělitelnost – služby jsou většinou vytvářeny a spotřebovávány současně, a to 

za přítomnosti zákazníka i poskytovatele služby. Vzniká zde tedy interakce mezi 

zákazníkem a poskytovatelem.  

Proměnlivost – služby jsou proměnlivé, závisejí na tom, kdo, kdy a kde je 

poskytuje. Lidé proto při výběru vycházejí ze zkušeností jiných lidí. Firmy mohou 
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podniknout několik opatření, aby zvýšily kontrolu kvality, např. investice do výběru 

zaměstnanců a jejich školení, monitorování spokojenosti zákazníků atd. 

Pomíjivost – služby nelze skladovat, a proto jsou firmy poskytující služby 

závislé na poptávce.  

 

3.2.3  Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor nástrojů, které jsou důležité pro zajištění souladu 

mezi nabídkou služeb a požadavky trhu na jejich kvalitu. Úkolem jednotlivých prvků 

mixu označovaných jako „7P“, který ve své publikaci uvádějí např. JANEČKOVÁ, 

VAŠTÍKOVÁ (2001), je uspokojit potřeby zákazníků a přinést firmě zisk. 

Produkt (product) je vše, co firma nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho potřeb. 

Nejsou to jen výrobky, ale také služby. „Produktem rozumíme jakoukoli nabídku, která 

je určena trhu za účelem uspokojení určité potřeby“, definuje produkt HORÁKOVÁ 

(1992). (15, s. 139) 

Cena (price) vyjadřuje hodnotu služby. „Cena je peněžní částka účtovaná za 

výrobek nebo službu, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání 

výrobku nebo služby“, jak uvádí KOTLER (2007). (18, s. 749) 

Distribuce (place) souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě, 

s umístěním služby, případně se zvolením zprostředkovatele dodávání služby a také 

s pohybem hmotných prvků, které jsou součástí služby. BOVÉE, THILL (1992) 

definují distribuci takto: „Proces pohybu produktů od výrobce ke spotřebiteli, který 

může zahrnout několik kroků a účast mnohých společností.“ (1, s. 22) 

Komunikace (promotion) podle KOTLERA (2007): „Prostředky, jimiž se firmy 

pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim – přímo nebo 

nepřímo – výrobky a značky, které prodávají. Marketingová komunikace představuje 

v jistém smyslu „hlas“ značky a je prostředkem, jímž lze podnítit dialog a vytvářet 

vztahy se spotřebiteli.“ (20, s. 574) 

Materiální prostředí (physical evidence) vypovídá o určitých vlastnostech 

služby a může mít různé formy, např. budova či kancelář, ve které je služba 

poskytována, brožura popisující nabízené služby nebo typické oblečení zaměstnanců.  
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Lidé (people) jsou součástí vytváření a spotřebovávání služeb, kdy dochází ke 

kontaktům zákazníka s poskytovateli služby. Zákazníci přímo ovlivňují kvalitu služeb, 

proto je důležité, aby si firma zajistila příznivé vztahy se zákazníky. 

Procesy (processes) poskytování služeb je třeba analyzovat, klasifikovat a 

především složitější procesy zjednodušovat. Zaměřují se na způsob, jakým je služba 

poskytována, jak celý proces probíhá a zda jsou zákazníci s průběhem procesu 

spokojeni či nikoliv.   

 

3.3  Řízení vztahu se zákazníky 

3.3.1  Definice řízení vztahu se zákazníky 

Význam zákazníků neustále roste, a proto nestačí jenom orientace či zaměření 

na zákazníky, ale je třeba se také zaměřit na budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky a vytváření silných dodavatelsko-odběratelských řetězců.  

Řízení vztahu se zákazníky (Customer Relationship Management – dále pouze 

CRM) představuje podnikatelskou strategii určité firmy, která je zaměřená na 

zákazníka. Snaží se efektivně rozložit své náklady při hledání a následném řízení 

hodnotných vztahů se zákazníky.  

Definice CRM jsou v literatuře různé. Například DOHNAL (2002) uvádí: „CRM 

zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IS/ICT s cílem maximalizovat 

loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost podniku. Je součástí podnikové 

strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury. Technologicky stále více 

využívá potenciálu a možností internetu.“ (6, s. 18) 

KOTLER (2007) říká, že se jedná o proces spravování detailních informací o 

jednotlivých zákaznících a pečlivou koordinaci všech „styčných bodů“, které přicházejí 

do kontaktu se zákazníky, k maximalizaci věrnosti zákazníků. Zákaznický styčný bod 

(customer touch point) je jakákoliv příležitost, pří níž se zákazník setká se značkou a 

výrobkem – od vlastní zkušenosti přes osobní či hromadné sdělovací prostředky až 

k náhodným pozorováním. (20, s. 191) 

Pomocí technik řízení vztahů se zákazníky jsou společnosti schopné poskytnout 

svým zákazníkům přesně to, co zákazníci vyžadují, a to díky účelnému využívání 

informací o jednotlivých zákaznících. Na základě toho, co zjistí o každém zákazníkovi, 
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může firma zvážit a případně přizpůsobit svou podnikatelskou strategii (tržní nabídku, 

služby, programy, mediální strategie atd.) a tím následně zvýšit svou ziskovost.  

DOHNAL, KUČERA (2001) ve své knize píše: „Dnešní doba je dobou informatiky a 

vyspělých technologií, které umožňují evidenci a vyhodnocování specifických 

informací každého zákazníka a také technicky jednodušší zjišťování těchto informací. 

Výhodu má tedy ten, kdo dokáže tyto informace o svých zákaznících efektivně 

doplňovat a využít.“ (7, s. 10) 

V dnešní době mají nezastupitelný význam i webové stránky jednotlivých 

společností. Webová stránka je důležitým nástrojem přímého marketingu každé 

sportovní organizace. 

 

3.3.2  Vytváření řízení vztahu se zákazníky 

O stanovení postupu tvorby CRM se podle KOTLERA (2007) zasloužili Peppers 

a Rodgersová. Tento postup se skládá z následujících čtyř základních kroků:  

1. Identifikace potenciálních a současných zákazníků. To zahrnuje tvorbu, 

udržování a využívání databáze zákazníků s informacemi pocházejícími ze 

všech kanálů a styčných bodů.  

2. Diferenciace zákazníků podle jejich potřeb a podle jejich hodnoty pro 

společnost. Zde je třeba zajímat se o zákazníky, kteří představují pro firmu 

největší hodnotu. Tuto hodnotu vypočítáme odhadnutím čisté současné 

hodnoty všech budoucích zisků z nákupů, úrovně marží a hodnoty zákazníků 

získaných na základě doporučení dnešních zákazníků a odečtením 

specifických nákladů na obsluhu zákazníka. 

3. Individuální jednání se zákazníky za účelem získání lepší informace o jejich 

potřebách a navázání silnějších vztahů. Toho dosáhneme formulováním 

individuálních nabídek a personalizací jejich sdělení.  

4. Přizpůsobení výrobků, služeb a zpráv potřebám každého zákazníka. Za 

pomoci kontaktního centra a webových stránek firmy lze usnadnit kontakty 

mezi firmou a zákazníky. (20, s. 192) 
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3.3.3  Získávání a udržení zákazníků 

Obr. 1 Proces vývoje zákazníka 

 

Zdroj: Kotler (2007), str. 426 

Na začátku procesu se nacházejí všichni možní zákazníci, kteří by za určitých 

podmínek mohli koupit zboží či službu. Firma si z těchto zákazníků vybere potenciální 

zákazníky, tedy ty, o nichž se domnívá, že se stanou jejími novými zákazníky. Firma se 

bude snažit z nových zákazníků získat opakované zákazníky a následně klienty, ke 

kterým se podnik chová zvláštním způsobem. Klienti, kteří se zapojí do členského 

programu firmy s různými benefity a výhodami, se stávají členy a následně stoupenci, 

což jsou osoby, které doporučují společnost jiným lidem. Vrcholem procesu jsou 

partneři.  

Během procesu mohou někteří zákazníci odpadnout. Úkolem společnosti je 

získat tyto zákazníky zpět a zjistit, z jakých důvodů odešli tím způsobem předcházet 

případným ztrátám dalších zákazníků.  

Vztahy mezi zákazníkem a firmou procházejí určitými fázemi. V každé fázi se 

využívá jiných prostředků.  

V první fázi jde o navázání vztahu se zákazníkem. Zde dochází k výměně 

informací a emocí mezi společností a zákazníkem. Společnost se zaměřuje především 

na marketingové kampaně a různé akce, které mají přilákat co nejvíce zákazníků. 
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Důležitá je volba správné komunikace, zavedení podpůrných programů pro nové 

zákazníky apod. 

Další fází je rozvíjení vztahu, kdy obvykle dochází k velkému růstu hodnoty 

vztahu. Je známo, že dlouhodobé vztahy jsou zpravidla hodnotnější než vztahy 

krátkodobé. Doba trvání vztahu záleží především na jeho pevnosti, která je ovlivněna 

spokojeností zákazníka se vztahem a pouty mezi zákazníkem a společností. Hlavním 

úkolem firmy v této fázi je udržení, případně zvyšování hodnoty vztahu se zákazníkem, 

a to především splňováním požadavků a přání zákazníka. 

Konečnou fází vztahu mezi firmou a zákazníkem je jeho ukončení. To může 

proběhnout buď ze strany společnosti, nebo ze strany zákazníka. Pokud vztah ukončí 

firma, jde většinou o vztah bezcenný a jeho hodnota je tak nízká, že by nemělo cenu 

vztah nadále udržovat. Firma, která usoudí, že se nevyplatí ve vztahu pokračovat a 

ukončí ho, musí být schopna určit hodnotu tohoto vztahu. Při ukončení vztahu je 

důležité odůvodnění, proto firma v této fázi pořádá různá setkání pro zajištění zpětné 

vazby.  

Ve vztazích mezi zákazníky a podnikem hrají určitou roli také faktory 

označované jako „9E“, které ve své knize vymezil LEHTINEN (2007). Tyto faktory 

jsou základem pro budování pout mezi podnikem a zákazníkem. Jedná se o etiku, 

estetiku, emoce, epiku, energii, edukaci, entuziazmus, ekonomii a efektivitu.  

Tab. 1 Porovnání oblasti interakce z pohledu zákazníka a podniku 

 Zákazník Podnik 

Ekonomie Slevy; hodnota za peníze Zákaznická základna 

Efektivita Dostupnost a jednoduchost Efektivita nákladů 

Estetika Krása; sebeidentifikace Řízení vývoje 

Epika Reference Metody komunikace 

Etika Ve vztahu s vlastní etikou Příslušnost k podniku 

Emoce Přizpůsobení hodnot Spolehlivost 

Vzdělání Znalosti a schopnosti Poznání zákazníka 

Energie Vynaložená námaha Údržba ve vztahu se zákazníkem 

Entuziazmus Sebeprofilace a příspěvek Prohlubování; další prodeje 

Zdroj: Lehtinen (2007), str. 103 
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Například v oblasti ekonomie je sledována zejména konkurenceschopnost na 

základě ceny a přizpůsobení výstupů požadavkům zákazníka. Efektivitu dělíme na 

zákazníkovu efektivitu, efektivitu vztahu se zákazníkem a efektivitu podniku. Řeší se 

zde problém včasného dodání dodávek a zamezení nadbytečných činností. Energii 

využívají lidé při výkonu své práce. Estetika, etika a epika jsou klíčovými prvky síly 

značky.  

Je nutné si uvědomit, že na těchto „9E“ faktorů může zákazník i podnik samotný 

nahlížet jinak.  

 

3.4  Marketingový výzkum 

3.4.1  Definice marketingového výzkumu 

Marketingové prostředí není stabilní a jednotvárné, stále se mění, a to zejména 

v důsledku různých celospolečenských změn jako je rozvoj technologií, globalizace a 

deregulace. Tyto změny ovlivňují také chování na trhu. Právě z tohoto důvodu musí 

manažeři podniků neustále přizpůsobovat a obnovovat marketingovou strategii novým 

podmínkám a situacím, shromažďovat a analyzovat informace o trhu a správně 

rozhodovat. Firma, která se chce uplatnit na trhu nebo která nechce o své dosavadní 

postavení na trhu přijít, musí sledovat stav, který na trhu právě je. Zároveň by se měla 

snažit odhadovat budoucí vývoj trhu, aby tak byla schopna identifikovat případné 

problémy, nebo naopak výhodné příležitosti, které se mohou v budoucnu vyskytnout.  

Navíc zákazníci jsou čím dál více náročnější, požadují vyšší standard, a to 

hlavně v rámci vyšší kvality produktů, individuální a pestré nabídky, nových způsobů 

nakupování a to všechno nejlépe za stejnou cenu. Aby firma v dnešním konkurenčním 

boji uspěla, musí se snažit pochopit chování, postoje a motivace zákazníků. A z toho 

důvodu je třeba investovat do marketingového výzkumu. 

Účelem marketingového výzkumu je v první řadě pomáhat řešit a zdokonalovat 

marketingová rozhodnutí; vybírat optimální možnosti nebo dokonce přímo vytvořit 

program pro marketingová rozhodnutí.  

V kterémkoliv oboru je základem k dobrému rozhodování platná informace a 

umění ji správně použít. To platí i pro marketing. Informace poskytnuté marketingovým 

výzkumem nám umožňují především porozumět trhu, na kterém určitý podnik působí 
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nebo hodlá podnikat, dále identifikovat příležitosti nebo problémy vzniklé v souvislosti 

s podnikáním na tomto trhu, nebo také formulovat směry marketingové činnosti a 

hodnotit její výsledky. Jakákoliv informace potřebná nebo nějak přispívající 

marketingovému rozhodování a metody užívané k získání těchto údajů mohou být 

považovány za marketingový výzkum. 

Jeden z úkolů marketingového výzkumu je odvození určitých charakteristik 

daného trhu jako například analýza podílu na trhu, odhad úrovně poptávky, rozbor tržeb 

z prodeje, studie obchodních a ekonomických tendencí, sestavení krátkodobých i 

dlouhodobých prognóz, studie konkurenčních výrobků, cenové studie, testování nových 

i existujících výrobků a testování účinnosti reklamy a ostatních forem propagace. Další 

úlohou marketingového výzkumu je také získání informací týkajících se charakteristik 

spotřebitele konkrétního výrobku nebo služby. Jedná se o charakteristiky demografické, 

geografické a ekonomické. Marketingový výzkum využívá poznatků několika vědních 

oborů, a to například matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, 

informatiky a jiných. Postupem času si vytvořila svůj vlastní systém metod a postupů 

pro práci s marketingovými informacemi, který se pořád obnovuje a aktualizuje 

v souvislosti s vývoji těchto vědních oborů.  

 

PŘIBOVÁ (1996) ve své knize tvrdí: „Marketingový výzkum je funkce, která spojuje 

spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím 

informací – informací užívaných k zajišťování a definování marketingových příležitostí 

a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování 

marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový 

výzkum specifikuje požadované informace podle vlastnosti k řešení těchto problémů, 

vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje 

výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky.“ (30, s. 13) 

KOTLER (2007) definuje: „Marketingový výzkum je systematické plánování, 

shromaždování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou 

marketingovou situaci, před níž se firma ocitla.“ (20, s. 140) 

HAGUE (2003) uvádí: „Marketingový výzkum je systematická sbírka, analýza a 

interpretace informací relativních pro marketingová rozhodnutí.“ (12, s. 11) 
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Americká marketingová asociace definuje marketingový výzkum jako funkci, která 

spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem pomocí 

informací užívaných k zjišťování marketingových problémů, k tvorbě, zdokonalování a 

hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení 

pochopení marketingu jako procesu. 

 

3.4.2  Typy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum můžeme rozdělit na několik typů, a to z hlediska účelu 

výzkumu, zkoumaných otázek, způsobu získávání informací a použitých metod. 

Rozlišujeme tedy výzkum monitorovací, explorativní, deskriptivní, kauzální, 

prognostický a koncepční. V našem případě se bude především jednat o monitorovací či 

deskriptivní výzkum, přesto je dobré představit si i ostatní typy výzkumů. 

Monitorovací výzkum se využívá pro včasné odhalení možných příležitostí a 

hrozeb. Poskytuje informace o výsledcích činnosti určité firmy a také o vnějším 

marketingovém prostředí. Spočívá v neustálém analyzování interních (prodejní výkazy, 

reklamace, zprávy z obchodních cest aj.) a externích zdrojů (demografický a inovační 

vývoj, aktivity a chování subjektů trhu, trendy poptávky aj.). 

Explorativní výzkum slouží v počátečních fázích přípravné etapy výzkumu. 

Cílem je správné pochopení a definování problému výzkumu a to za minimálního 

vynaložení finančních a časových prostředků. Údaje jsou získávány ze snadno 

dostupných zdrojů (sekundární zdroje, nebo neformální rozhovory s experty či jinými 

zasvěcenými osobami, pozorováním, dřívějšími zkušenostmi). 

Deskriptivní výzkum má za cíl popsat a charakterizovat určité skutečnosti, jevy 

a procesy, které mohou ovlivňovat rozhodování. Zaměřuje se na určení počtu výskytů, 

stanovením tržního potenciálu, podílů, definováním profilu spotřebitelů, analýzami 

prodeje, cen aj. Údaje jsou získávány ze sekundárních zdrojů, pozorováním a 

dotazováním. 

Kauzální výzkum se snaží získat informace o vzájemných vztazích mezi 

sledovanými jevy nebo vztahy mezi příčinou a následky. Kauzální výzkum je na rozdíl 

od deskriptivního výzkumu orientován kvalitativně. Potřebné údaje jsou získávány 

z dotazování a experimentování. 
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Prognostický výzkum čerpá informace z deskriptivního a kauzálního výzkumu 

a jeho cílem je predikce budoucího vývoje. Jsou zde využívány prognostické metody 

(matematicko-statistické metody, časoprostorové projekce, extrapolace, expektace, 

cílová reflexe). 

Koncepční výzkum má za cíl získat komplexní výstupy. Vyhledává vhodné 

nástroje za účelem získání konkurenční výhody, využití příležitostí či eliminaci 

ohrožení. Jsou zde především využívány expertní metody (brainstorming, brainwriting, 

delfská metoda, strom významnosti, analogie). 

 

3.4.3  Využití marketingového výzkumu v čase 

V čase se poptávka po produktech a službách mění. Životní cyklus produktu či 

služby můžeme rozdělit na 4 rozdílná stádia. Každé stádium vyžaduje jiné rozhodování 

a jiný typ studia.  

Obr. 2 Využití marketingového výzkumu v čase 

 

Zdroj: Hague (2003), str 19 

Před narozením – ustanovení potřeb 

Výzkum nám pomáhá zjistit, zda je produkt či služba potřebná nebo existuje-li 

nějaká neuspokojená potřeba spotřebitele. Marketingový výzkum se v této fázi snaží 

zajistit porozumění prostředí, do kterého je nový produkt umisťován. 
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Mládí – start nového produktu 

V této fázi životního cyklu má marketingový výzkum velmi široké využití. 

Významně ovlivňuje marketingový plán a může sehrát určitou roli například při 

stanovení optimální ceny produktu, může pomoci také při volbě obalu a designu 

produktu, při vymýšlení reklamní kampaně a efektivní segmentaci trhu. 

Dospělost – zlepšování výkonu produktu 

Marketingový výzkum se v tomto stádiu využívá v situaci, kdy je prodejnost 

produktu maximální, a to k zaručení spokojenosti a loajálnosti zákazníků, určení 

významu značky pro spotřebitele a s tím spojené navržení lepšího sladění s trhem za 

účelem vyšší prodejnosti. Zasahuje tedy do marketingového plánování, určování cen, 

testování nových reklamních spotů, sleduje efektivitu reklam apod. 

Stáří – vymýšlení dalšího kroku 

V období stáří slábne poptávka a úkolem marketingového výzkumu je tudíž 

vyhledávání nových uživatelů produktu, úpravy za účelem znovuoživení prodeje či 

vytvoření nových segmentů, které mohou být zasaženy. 

 

3.4.4  Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum řeší složitější i méně složité úkoly. Někdy jde o jedinou 

informaci (např. jaký je tržní podíl firmy), jindy se jedná o úkol, který jde do širších 

souvislostí (např. zjišťování věrnosti značce). Každý marketingový výzkum je 

jedinečný a je vždy ovlivňován jinými dalšími faktory, které vyvstávají z různorodosti 

zkoumaného problému. V každém procesu marketingového výzkumu můžeme rozlišit 

několik hlavních etap, které na sebe logicky navazují.  

Každý marketingový výzkum se odvíjí od přesně vymezeného cíle a přesného 

definování výzkumného problému. Následně si musíme stanovit zdroje dat, které 

jsou buď primární nebo sekundární. Poté je důležité vymezit si metody a techniky 

sběru dat. V této fázi se rozhodujeme mezi dotazováním, pozorováním a 

experimentováním. Je zde také podstatné rozhodnutí o kontaktní metodě (osobní 

dotazování respondentů, písemné nebo telefonické). S tím souvisí správné určení 

optimální velikosti výběrového souboru. V další fázi začínáme se shromažďováním 

dat, které musí proběhnout podle jistých pravidel. Samotná data ale sama o sobě 
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nevysvětlují žádný problém. Proto je třeba získané údaje kvalitně zpracovat a 

analyzovat. Závěrečným krokem marketingového výzkumu je zpracování a předložení 

závěrečné zprávy.  

Obr. 3 Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Přibová (1996), str. 25 

 

3.4.4.1  Cíle výzkumu 

PŘIBOVÁ (1996) popisuje celou tuto etapu výzkumu následovně: „Transformace 

marketingového plánu do problému výzkumného, do cílů a zadání pro marketingový 

výzkum, je důležitou vstupní etapou, která významně rozhoduje o úspěchu výzkumného 

projektu. V této etapě je nutné přesně definovat cíle výzkumu v souvislosti s jeho 

základním zaměřením buď na zmapování situace, hledání souvislostí, nebo kvantifikaci 

vztahů mezi jevy. K přesné formulaci výzkumného problému a jeho rozpracování do 

dílčích výzkumných cílů slouží formulace hypotéz a předvýzkum.“ (30, s. 35) 

V této fázi je nejdůležitější přesné definování problému, což je často 

nejobtížnějším krokem celého marketingového výzkumu. Někdy tato fáze výzkumu trvá 

i více než padesát procent celkové doby potřebné pro vyřešení zadaného úkolu. 

Definování problému vysvětluje účel výzkumu a vymezuje jeho cíle.  

URČENÍ CÍLE VÝZKUMU 

DEFINOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

PŘÍNOS VÝZKUMU 

ZDROJE DAT 

METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT 

URČENÍ VELIKOSTI VZORKU 

SBĚR DAT 

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 
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Cíle výzkumu by měly být co nejpreciznější, měly by zasahovat celou šíři 

řešeného problému a soustředit se při tom na základní vztahy, které budou zkoumány. 

Cíle by měly být stručné a nemělo by se jednat o zmatené seznamy informací, které jsou 

potřebné k jejich dosažení (nazývané jako podrobné cíle). Špatně definované cíle 

mohou vést ke špatnému nebo méně než optimálnímu výzkumu. Musíme porovnat 

očekávaný zisk projektu s náklady na výzkum a to z toho důvodu, že marketingový 

výzkum se vyplatí pouze v situaci, kdy očekávaný zisk přesáhne veškeré náklady 

spojené se samotným výzkumem.  

Dobře definovat cíl znamená především:  

Určit řešení problému – chceme-li využít na trhu příležitost nebo minimalizovat 

negativní potíže, je nutné co nejpřesněji definovat, co bude daný výzkum řešit.  

Navrhnout, kde hledat informace – zde je také třeba vymezit si, kde dané 

informace nehledat z důvodu ušetření času a námahy.  

Najít alternativní řešení – měli bychom mít připravené alternativní řešení kvůli 

možnosti neúspěchu řešení problému napoprvé.  

Specifikovat, které údaje shromažďovat – zde se rozhodujeme, zda výzkum 

využít v rovině celého trhu či zjišťovat pouze jeho segmenty, jako například informace 

o zákaznících nebo jiných účastnících trhu, popřípadě se můžeme zaměřit na mezery ve 

vybraném trhu.  

Když správně pojmenujeme marketingový problém a tím vymezíme účel 

výzkumu a konkrétní cíle, je před námi další část této fáze výzkumu, kdy máme za úkol 

formulovat hypotézy možného řešení problému. 

FORET a STÁVKOVÁ (2003): „Obecně lze hypotézu definovat jako výpověď (tvrzení) 

o dosud neprokázaném (možném, nepřezkoušeném, předpokládaném, pravděpodobném 

atd.) stavu dvou nebo více jevů (proměnných) ve zkoumané oblasti, kterou lze testovat.“ 

(8, s. 21) 

Hypotézy jsou předpoklady o povaze zkoumaných vztahů, formulují jednotlivé 

možnosti odpovědí na otázky výzkumu. Pro formulaci hypotéz vycházíme z několika 

zdrojů, a to především z dřívějších praktických zkušeností, teoretických znalostí a 

explorativního výzkumu. Díky hypotézám ověřujeme vztahy mezi proměnnými a tím 
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redukujeme zjišťované údaje. Pomáhají nám při hledání optimálních informačních 

zdrojů, kdy dopředu určují, kde máme hledat a tím šetří časové i finanční prostředky.  

Finální a často opomíjenou částí předcházející vlastnímu terénnímu šetření je 

tzv. předvýzkum. Správně provedený předvýzkum nám může ušetřit náklady a mnohá 

zklamání na konci náročného výzkumu, která mohou nastat v případě pochybení během 

výzkumu.  

 

3.4.4.2  Zdroje dat 

Zdroje dat jsou dvojího typu – primární a sekundární.  

Primární data jsou data prvotně získaná z vlastního výzkumu. Jedná se o nově 

získaná a shromážděná data. Zkoumanou jednotkou primárních dat může být 

jednotlivec, domácnost, firma, organizace, škola, zájmový kroužek, sportovní oddíl, 

maloobchodní prodejna aj. O primárních údajích mluvíme jako o terénním sběru dat, a 

to z důvodu častého zkoumání těchto informací venku, tj. tam, kde se zkoumané 

jednotky obvykle pohybují, přičemž tyto údaje se vztahují přímo na určitou zkoumanou 

jednotku. Mohou popisovat její současnou situaci nebo stav (např. stav spotřeby, stav 

zásob, kupní chování) nebo také určité názory, postoje a jiné psychologické procesy 

zkoumané jednotky. Tyto dvě skupiny údajů se dále člení, jak je zřejmé z obr. 3. 

Obr. 4 Druhy primárních údajů  

 

Zdroj: Přibová (1996), str. 44 
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Sekundární data jsou ta, která byla shromážděna za jiným účelem, ale jsou stále 

k dispozici. Jejich největší výhodou, oproti primárním datům, je jejich jednoduché 

získání s výrazně nižšími náklady. Informace ale mohou být zastaralé, nepřesné, 

neúplné či nespolehlivé. Pro výzkum, představený v této diplomové práci byla použita 

pouze primární data, přesto je dobré si o sekundárních datech něco říci.  

Sekundární zdroje jsou děleny na interní a externí.  

 Interní zdroje jsou získávány uvnitř firmy, z velké části se jedná o evidování 

vlastní činnosti, jako například firemní informace o prodeji a cenách výrobků, 

surovin a služeb, zápisy z jednání, zprávy ze služebních cest, bilance zisků a 

ztrát, vyhodnocení reklamací, stížností nebo reakce na dopisy zákazníků.  

 Externí zdroje vycházejí z dat shromažďovaných institucemi k nejrůznějším 

účelům. Pro jednodušší orientaci je lze rozdělíme do čtyř homogennějších 

skupin: klasické statistické přehledy, agenturní výzkum, databáze a ostatní 

zdroje. 

Klasické statistické přehledy 

Jde především o údaje a data zpracovaná Českým statistickým úřadem a 

ministerstvy. Chceme-li získat podrobné údaje, máme možnost bezplatně nahlédnout na 

webové stránky ČSÚ (www.czso.cz) nebo do tištěných statistických ročenek a jiných 

brožur vydávaných ČSÚ. Tyto publikace neobsahují pouze tabulky plné ukazatelů a 

indexů, ale také je možné zde nalézt různé grafy, mapy a diagramy. Zdrojem pro práci 

ČSÚ jsou rozličné výkazy, které ekonomické subjekty působící na českém trhu povinně 

dodávají pro potřebu ČSÚ. Nachází se zde údaje s různou periodicitou (roční, pololetní 

a čtvrtletní výkazy). Údaje jsou k dispozici s časovým posunem dvou až šesti měsíců. 

Jedna z hlavních nevýhod statistik ČSÚ je nedostatečná členitost (výkazy odvětví), což 

bývá obvyklý požadavek v řadě marketingových projektů.  

Pod ČSÚ patří ještě dva informační zdroje, které jsou spravovány samotným 

ČSÚ a to Statistika rodinných účtů a Mikrocensus. Hlavní náplní Statistiky rodinných 

účtů je poskytnout úplný obrázek o tom, jak velkými peněžními prostředky disponují 

domácnosti, jak je rozdělují na platby, úspory a nákupy. Hlavním úkolem Mikrocensu je 

pečlivé zjištění příjmů domácností podle jednotlivých zdrojů a následná analýza vývoje 

a diferenciace příjmů za různé typy domácností. Šetření jsou organizována v tří až 

pětiletých intervalech.  
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Jako další prameny pro činnost marketingového pracovníka se používají 

informace získané od ostatních vládních ekonomických subjektů.  

 

Agenturní výzkum 

Tento typ sekundárních zdrojů vytvářejí velké agentury. Údaje jsou zde 

podrobně členěny a jako nejznámější zdroj se používají panely. Jedná se o stálý 

výběrový soubor zpravodajských jednotek, které agentuře opakovaně poskytují určité 

informace. V českém agenturním výzkumu fungují panely domácností, panely prodejen 

a panel televizních diváků. Hlavní výhodou těchto panelových dat je opakované 

poskytování informací ve stejné struktuře, což umožňuje sledování dynamiky vývoje, 

tendencí a trendů na trhu, ve spotřebě aj.  

Panel domácností 

Údaje jsou zaznamenávány do tzv. nákupního deníku. Zpravodajská rodina zde 

průběžně zapisuje údaje o svých nákupech (o zakoupené značce, nakoupeném množství, 

zaplacené ceně, velikosti balení a místě nákupu). Hlavními položkami nákupního 

deníku jsou potraviny, drogistické zboží, kosmetika a vybrané textilní a spotřební zboží. 

Z těchto údajů je možné vyčíst četnost a intenzitu nákupů, věrnost značce, cenové 

intervaly konkurenčních značek. Údaje jsou zpracovávány do tabulkové i grafické 

podoby.  

Panel prodejen 

Představuje prodejny, které reprezentují strukturu maloobchodní sítě v určitém 

segmentu. Informace jsou získávány z faktur a fyzických inventur zboží, a jsou proto 

nazývány audity. Zjišťování údajů vychází z bilanční rovnice:  

Počáteční zásoba + Nákup = Prodej + Konečná zásoba 

 Počáteční zásoba sledovaného období je konečnou zásobou předchozího 

období 

 Nákup se získává z faktur 

 Konečná zásoba je předmětem fyzické inventury 

 Prodej se vypočítá jako jediná neznámá bilanční rovnice 
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Nesleduje se celý sortiment prodejny, ale pouze vybrané skupiny zboží a to ty, o 

něž mají obchodní nebo výrobní firmy zájem. Jedná se především o máslo a tuky, 

těstoviny, polévky, sýry, jogurty, trvanlivé pečivo, čokoláda, káva, nealkoholické 

nápoje, ovocné nápoje a šťávy, zubní pasty, prací prostředky, deodoranty, pleťové 

krémy, punčochy, džíny a audio a video sortiment. Největšího efektu je dosahováno při 

opakovaném zjišťování těchto informací, z důvodu sledování změn, pohybů a trendů na 

trhu.  

Panel televizních diváků  

Jedná se o sledování televizních kanálů zjišťované pomocí peoplemetru. 

 

Databáze 

Jsou spojeny s používáním počítačových technologií a počítačového zpracování 

informací a velkého významu nabývají díky internetu. Patří k nejrychleji se vyvíjejícím 

zdrojům sekundárních informací. Tato novodobá forma ukládání a komunikace 

informací umožňuje pracovat s mnohem rozsáhlejšími soubory dat. Pro marketingový 

výzkum jsou důležité zejména informace týkající se konkurence. I v ČR lze získat 

technické a obchodní informace na CD-ROM, jakou jsou například poslední ročníky 

odborných časopisů.  

Jak již bylo uvedeno, internet posouvá získávání sekundárních informací o 

stupeň výše. Odhaduje se, že Celosvětová Síť (World Wide Web) obsahuje přes dva 

biliony stránek veřejně přístupných informací.  

 

Ostatní zdroje 

K ostatním zdrojům řadíme firemní výroční zprávy, výzkumné zprávy, které 

byly vyčleněny pro veřejnost, výzkumné zprávy, které byly zpracovány k volnému 

použití, různé statistiky a publikované údaje sdružení či asociací, odborné články 

v časopisech, odborná literatura, právní předpisy, technické normy, telefonní seznamy, 

vládní zprávy a prognózy apod. Většinou nepokryjí celý předmět výzkumného zájmu, 

mají pouze doplňkový charakter. Výhodou ale je jejich jedinečnost, kterou neobsahují 

jiné zdroje sekundárních informací.  
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Tab. 2 Výhody a nevýhody primárního a sekundárního výzkumu 

Typ výzkumu Výhody (+) Nevýhody (-) 

 

 

 

 

 

 

Sekundární výzkum 

 Levný 

V porovnání s cenami primárního 

výzkumu se jedná o výrazně levnější 

přístup. 

 Dostupný 

Např. interní zdroje údajů jsou 

k dispozici zpravidla ihned a šetří tak 

časové zdroje. 

 Využitelný ihned 

V porovnání s primárním výzkumem je 

jednodušší a méně namáhavý na lidské 

zdroje. 

 

 Zastaralý 

Sekundární údaje byly původně 

výsledky primárního výzkumu asi 

realizovaného pro někoho jiného, za 

jiným účelem a mohl proběhnout 

mnohem dříve, než byly výsledky 

zveřejněny. 

 Nespolehlivý 

Nemáme kontrolu toho, jak byly údaje 

zjištěny, zda byly dodrženy zásady 

správného postupu, nedošlo-li ke 

zkreslení. 

 Neaplikovatelný 

Získané údaje mohou být příliš obecné, 

příp. nemusí odpovídat specifikům 

firmy, problému. 

 

 

 

 

 

Primární výzkum 

 Aplikovatelný 

Zjišťované údaje odpovídají přesně 

potřebám firmy. 

 Přesný 

Při dodržení systematického postupu je 

zajištěna přesnost a spolehlivost údajů. 

 Aktuální 

Zpravidla se nemusíme obávat 

informací, které by nebyly současné. 

 Drahý 

Náklady na primární výzkum bývají 

zpravidla desetinásobně vyšší než u 

výzkumu sekundárního. 

 Delší 

Není výjimkou, když kvalitní primární 

výzkum trvá měsíce nebo dokonce celé 

roky. 

 Nevyužitelný ihned 

Organizace primárního výzkumu je 

mnohem náročnější než u výzkumu 

sekundárního. 

                  

Zdroj: Morrison (1995), str. 132 

 

3.4.4.3  Metody a techniky sběru dat 

MALÝ (2004) ve své knize uvádí: „Výběr metody sběru informací závisí především na 

problému, který řešíme, ale také na finančních a časových možnostech. Záleží také, 

jestli se jedná o výzkum kvalitativní nebo kvantitativní, jelikož oba druhy výzkumů 

vyžadují jiný přístup a poskytují jiné informace.“ (24, s. 45) 

Metody sběru dat rozdělujeme do dvou základních skupin, kvalitativní výzkum 

a kvantitativní výzkum, které se následně dělí na další techniky sběru dat. Hlavním 

rozdílem je, že kvalitativní výzkum se zabývá především porozuměním, nikoliv 

měřením. Výhodou kvalitativního výzkumu je možnost sbírat většinu dat osobně. Při 



 

29 
 

kvalitativním výzkumu je velmi důležité začlenění vysoce zkušených a zručných 

odborníků, kteří informace vyzdvihnou a kreativně je promění ve výsledky. Jde ale o 

věc názoru, jaký typ výzkumu je v daný okamžik lepší. Řada odborníků tvrdí, že 

kvalitativní výzkum nelze zobecnit na celý výzkumný prvek, nejedná-li se pouze o 

snahu získat informace od malého segmentu trhu.  

 

Kvalitativní výzkum 

PŘIBOVÁ (1996) popisuje kvalitativní výzkum těmito slovy: „Podstatou kvalitativního 

psychologického výzkumu je analýza vztahů, závislostí a příčin přímo u zkoumané 

jednotky jejich zobecnění. Proto je možné použít kvalitativní výzkum trhu v těch 

případech, kdy jde o hloubkový rozbor některých dílčích jevů a jejich psychologických 

kvalit. Tento typ výzkumu vyžaduje použití náročných psychologických postupů 

z hlediska výběru metod i zpracování výsledků. Zároveň ale umožňuje dělat výzkum na 

menším vzorku, než je běžné při kvantitativních výzkumech.“ (30, s. 53) 

Hloubkové interview  

Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele s jedním respondentem. 

Hloubkové interview má samozřejmě své výhody i nevýhody. Jednou z hlavních výhod 

je volnost, která je respondentovi při interview umožněna a také přizpůsobivost 

interview různým situacím v průběhu rozhovoru, kdy například tazatel může zmírnit 

ostych respondenta, vysvětlit mu to, čemu by případně nerozuměl apod. Běžný 

rozhovor trvá zpravidla půl až jednu hodinu. Naopak jednou z možných nevýhod je 

případné ovlivnění respondenta tazatelem. I tazatel je pouze člověk a styl, kterým 

pokládá otázky, může respondenta do jisté míry ovlivnit jak kladně, tak i záporně. Další 

nevýhodou je malá anonymita. Základem této techniky je umění naslouchat. Pouze 

pozorným nasloucháním ukážeme respondentovi náš zájem o jeho informace. Častěji se 

rozhovory nahrávají, než aby se zapisovaly formou dotazníku. 

Skupinový rozhovor 

Skupinový rozhovor je nejpoužívanější technikou kvalitativního výzkumu 

v oblastech Evropy a Spojených států. Jde o skupinovou diskuzi s osmi až dvanácti 

respondenty pod vedením psychologa nebo sociologa. Využívá se vzájemné interakce 

členů skupiny během diskuze (komentář jednoho okamžitě vyvolá nápad v druhém). 

Vedoucí diskuze se snaží přimět ke slovu stydlivější účastníky a zároveň drží na uzdě 
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dominantní typy. Diskuze probíhá přibližně jednu hodinu nebo déle a bývá 

zaznamenávána na audio či videokazetu. Na začátku rozhovoru vedoucí odhalí téma 

nejdříve v širším měřítku a teprve později ho specifikuje a rozvíjí. Nejčastěji se 

skupinové rozhovory využívají při objasňování postojů a způsobů chování. Dále jsou 

často využívány při zavádění nových výrobků a také jako nové formy oslovení 

spotřebitele.  

Kromě klasických skupin byly postupně vyzkoušeny i různé jiné obdoby. 

Osvědčily se například mini skupiny, které mají méně než pět členů, dále rozšířené 

skupinové diskuze trvající i několik hodin nebo opakované skupiny, které se opětovně 

scházejí, aby se popřemýšlelo o pokroku od předchozího setkání. Byly vyzkoušeny také 

skupinové diskuze bez účasti vedoucího skupiny.  

Pozorování  

Pozorování má velmi důležitou funkci převážně u dětí, a to z důvodu jejich 

neschopnosti vyjádřit, co si myslí. Využívá se ale i v obchodních výzkumech, kde 

přímo sleduje, jak zákazník nahlíží do regálů a rozmýšlí, co koupit, jakým stylem lidé 

otvírají různá balení, jak čtou přiložené instrukce. 

Experiment 

Metoda experimentu sleduje, jak se ovlivňuje jeden jev (nezávisle proměnná) 

s druhým (závisle proměnná), v nových situacích, kdy záleží především na zachycení 

reakce na nově vzniklou situaci a následné vysvětlení tohoto chování. Experimenty 

dělíme do dvou hlavních skupin. V první řadě experimenty laboratorní, které probíhají 

ve zvlášť organizovaném prostředí (prostředí umělé, laboratorní), dále experimenty 

terénní neboli přirozené, které se uskutečňují v přirozeném prostředí. Je nutné přihlížet 

k tomu, že výsledky experimentu jsou vytvořeny v umělých podmínkách, a nemusí 

proto nutně platit v podmínkách přirozených.  

Projektivní techniky dotazování  

Projektivní techniky prostupují hloubkovým interview i skupinovými diskuzemi. 

Pro zajímavost si uvedeme si některé z nespočetně možných metod.  

Nepřímá otázka – tazatel pokládá otázku tak, aby zbavil respondenta nutnosti 

odpovídat přímo. Chceme-li se například zeptat „Kolik zaplatíte za produkt X?“, je lepší 

položit otázku tak, aby se tázaný k dané odpovědi dostal sám. 
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Slovní asociace/větné doplňování/dokončování příběhu – využívá jednoduchou 

techniku, při které respondent asociuje s produktem či značkou například svoje pocity, 

myšlenky, které v nich produkt či značka vyvolají. Doplňování vět je obdobný případ, 

kdy tazatel pouze započne danou větu, kterou následně respondent dokončí (Příklad: 

Pokud mám volný čas, obvykle…). 

Analogie/symbolická analogie – jedním z příkladů analogie můžeme být položení 

otázky respondentovi: „Jaká známá osobnost Vás napadne, když pomyslíte na…?“ 

Fantazie – podporuje otevřené a nespoutané uvažování. Při dotazování si respondenti 

představí určitý předmět v úplně jiném světě, například takovém, který jim popíše 

tazatel. Fantazie nás oprostí od běžného přemýšlení, může dojít i k odkrytí skrytých 

stanovisek.  

Budoucí vývoj – tazatel požaduje, aby respondent popsal budoucnost, včetně pozice a 

role daného předmětu. Začlenění produktu do společnosti může být přínosné pro 

vyzkoumání silných a slabých stránek produktu.  

Nekrolog – respondenti jsou požádáni, aby napsali nekrolog určitému produktu, kde 

uvedou jeho dobré a špatné vlastnosti a důvody jeho vymizení.  

Obrazový test – respondentovi je předložen obrázek znázorňující nějakou situaci, která 

je záměrně nejasná a kde jsou bubliny u jednotlivých postav bez obsahu. Prázdná může 

být pouze jedna z bublin. Respondent naznačuje své myšlenky v nezávislém prostředí, 

v tomto případě do obrázku.  

Obrazová asociace – respondentovi je ukázána řada obrázků a ten je potom požádán, 

aby spojil určitý produkt, předmět diskuze s jedním obrázkem za účelem určit blíže jeho 

postavení.  

Psychokresba – respondenti mají za úkol vytvořit obrázek, který představuje jejich 

názor na značku či produkt. Respondenti by měli být tvořiví, což však neznamená 

nutnost být dobrým výtvarníkem.  

Modelování – respondenti jsou požádáni, aby z modelíny vymodelovali určitý produkt. 

Zde ovšem velmi závisí na výtvarných dovednostech a respondent se spíše soustřeďuje 

na to, aby správně vymodeloval určitý tvar, než aby vyjádřil své emoce.  
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Psychodrama – respondentům jsou zadány „divadelní role“ (prodavač – kupující 

apod.) a tazatel následně pozoruje reakce jednotlivých osob. Podmínkou je tvůrčí typ 

respondenta a jeho správné rozpoložení.  

Test barev – touto technikou se měří pocity a postoje jednotlivého respondenta. Volba 

vhodných barev přispívá k dobrému image podniku či výrobku. Při tomto testu je 

respondentům ukázána tabulka s různými barvami (obvykle 24 barev) a jejich úkolem je 

přiřadit barvu podle vlastního uvážení k určitému produktu a zdůvodnit svůj výběr.  

Test tvarů – podobně mohou mít také tvary určitý význam. Stejně jako u barev je 

respondentům předložena tabulka s několika tvary a ti pak mají vybrat optimální tvar 

pro určitý výrobek a opět zdůvodnit.   

 

Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum pracuje s větším množstvím respondentů než výzkum 

kvalitativní.  

HAGUE (2003) uvádí: „Kvantitativní výzkum je téměř vždy založen na určitých, více 

či méně spolehlivých výběrových metodách, které předpokládají, že sebraná data 

mohou zastupovat danou populaci či oblast. Výsledná data mohou tedy reprezentovat 

populaci nebo poskytnout základ pro vytvoření celkové představy.“ (6, s. 77) 

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru údajů. Nejčastěji je k dotazování 

využíván dotazník, který je blíže specifikován a rozveden v kapitole 3.5.  

Rozlišujeme čtyři typy dotazování: osobní dotazování, písemné dotazování, 

telefonické dotazování a elektronické dotazování. Výhody a nevýhody jednotlivých 

typů dotazovaní zachycuje tabulka 3. 

Osobní dotazování  

Osobní rozhovor je stále nejvýznamnější metodou ve sběru informací. Jeho 

hlavní výhodou je přímý kontakt tazatele a respondenta, což přináší možnost například 

lepšího vysvětlení otázek, upoutání pozornosti respondenta na delší dobu, popřípadě 

můžeme respondentovi přímo předvádět produkt či službu. Jeho hlavní nevýhodou je 

vysoká finanční, organizační a časová náročnost.  
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Písemné dotazování  

V tomto případě vyplňuje respondent dotazník sám bez cizí pomoci. Proto je 

kladen vysoký nárok na správné zpracování dotazníku. Otázky musí být formulovány 

velmi přesně, aby respondent pochopil, na co se ho v dané otázce přesně ptáme. 

Dotazovaný má dostatek času na rozmyšlení a zodpovězení. Finanční náročnost je 

relativně nižší než u osobního dotazování. Hlavní nevýhodou je malá návratnost 

dotazníků. Existuje několik možností, jak zvýšit návratnost, například přiložením 

ofrankované obálky k dotazníku, slíbení určitých bonusů a výhod za vyplnění 

dotazníku.  

Telefonické dotazování 

Toto dotazování je velice podobné osobnímu dotazování. Tazatel dostává 

okamžité odpovědi, může kdykoliv otázky znovu zopakovat, popřípadě může 

respondentovi položit také doplňující otázky. Velkou výhodou telefonického dotazování 

je rychlost získání potřebných údajů a poměrně nízké náklady na jeden kontakt. Naopak 

nevýhodou je zde nemožnost přímého, osobního kontaktu s respondentem nebo také 

nepřesné pochopení otázek a to z důvodu, že tazatel nemůže využívat názorné 

pomůcky. 

Elektronické dotazování 

Elektronické dotazování je spojováno především s možnostmi internetu a je stále 

více a více využíváno. Jeho hlavní výhodou jsou nízké náklady a poměrně dobré 

zaměření na určitou cílovou skupinu. Je zde možné využít názorných pomůcek 

(zvukové klipy, 3D modely, video). Přestože internet je v dnešní době velice rozšířený, 

stále jsou lidé, kteří s internetem neumí pracovat, a proto je musíme kontaktovat jinými 

způsoby.  

 

3.4.4.4  Určení vzorku 

PŘIBOVÁ (1996) tvrdí: „Při shromažďování údajů z terénu se často pracuje 

s výběrovými soubory. Stanovení přiměřené velikosti vzorku závisí na tom, jedná-li se 

o výběr náhodný nebo záměrný. U náhodných výběrů lze všechny podstatné parametry 

určit, u záměrných výběrů jde o rozhodnutí řešitele.“ (30, s. 88) 
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Tab. 3 Porovnání jednotlivých typů dotazování  

Typ dotazování Výhody (+) Nevýhody (-) 

 

 

 

Osobní 

 snadné zpracování 

 vysoká návratnost dotazníků 

 lze přesvědčit nové respondenty 

 lze pokládat složitější otázky 

 lze upřesnit otázky 

 lze flexibilně měnit pořadí otázek 

 lze využít pomůcky 

 šetření v poměrně krátkém čase 

 o subjektu šetření je možné získat 

informace rovněž pozorováním 

 vysoká náročnost finanční 

 vysoká náročnost časová na přípravu 

 problematický výběr tazatelů 

 školení tazatelů 

 kontrola tazatelů 

 riziko zkreslení odpovědí tazatelem 

 závislé na ochotě respondenta 

 

 

Písemné 

 relativně nižší finanční náročnost 

 jednodušší organizace 

 adresnost 

 široké uzemní rozložení 

 dostatek času na odpovědi 

 nemožnost ovlivnit respondenta 

tazatelem 

 nízká návratnost 

 nutná podpora návratnosti 

 mívá anketní efekt 

 nutné používat jednoduché otázky 

 čekání na odpovědi bývá delší 

 nelze kontrolovat, jak respondent 

porozuměl otázkám 

 

 

 

Telefonické 

 nízké náklady 

 spojení s počítačem 

 lze průběžně sledovat výsledky 

 lze upřesnit dotazy 

 počítač signalizuje logické chyby 

 umožňuje kdykoliv opakovat 

dotazování, pokud nebyl 

respondent zastižen 

 vysoké nároky na soustředění 

respondenta 

 nelze využít pomůcek 

 nelze využít škály 

 nelze použít většího množství otázek 

 omezeno pouze na účastníky 

z telefonního seznamu 

 nelze získat údaje z přímých 

pozorování 

 

 

 

Elektronické 

 levné 

 rychlé  

 adresné 

 lze využívat pomůcky 

 možnost dobré grafické prezentace 

 dostatek času na odpovědi 

 propojení s PC 

 jednoduché vyhodnocení 

 vybavenost  

 návratnost 

 důvěryhodnost 

 

Zdroj: Kozel (2006), str. 81 
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Dalším krokem marketingového výzkumu je vymezení základní jednotky. Tato 

jednotka je nositelem vlastností, které jsou předmětem šetření. Jednotkami souboru 

rozumíme jednotlivce (osoby), ale i skupiny (rodina, domácnost, pracovní skupina, 

školní třída, sportovní oddíl aj.). Soubor všech jednotek, které využíváme v našem 

marketingovém výzkumu, se nazývá základní soubor. K základnímu souboru 

dospějeme vyčerpávajícím šetřením všech jednotek, což je zvláště u velkých základních 

souborů finančně a časově velmi náročné. Vyčerpávající šetření je například sčítání lidu 

nebo volební výsledky. Nevyčerpávající šetření (výběr) předpokládá pouze vyšetření 

určitého vzorku jednotek z důvodu menší finanční a časové náročnosti. Následně je ale 

nutné zobecnit získané informace na celý základní soubor. K tomu využíváme metod 

statické generalizace, jako jsou statistické odhady a testování statistických hypotéz. 

Nevyčerpávající šetření lze dále dělit, jak ukazuje obrázek 4. 

Obr. 5 Rozdělení nevyčerpávajících šetření  

 

Zdroj: Foret, Stávková (2003), str. 73 

Pravděpodobnostní výběr  

Při zvolení pravděpodobnostního výběru musíme nejdříve definovat výběrové 

jednotky (zákazník, domácnost, firma apod.). Následně musíme stanovit 

pravděpodobnost zahrnutí jednotky do výběru (může být pro všechny jednotky stejná 

nebo různá). Na závěr si stanovíme uplatnění určité techniku výběru. Nejčastěji 

nevyčerpávající šetření 

výběrová šetření 

(výsledky jsou 
zobecnitelné) 

pravděpodobnostní 
výběr  

(o výběru jednotky 
rozhoduje náhoda) 

záměrný výběr  

(o výběru jednotky 
rozhoduje vybírající) 

ostatní neúplná 
šetření  

(výsledky nejsou 
zobecnitelné) 

anketa 

 (spontánní,  
příležitostný výběr) 

metoda základního masivu 

 (šetření se provádí u 
relativně malého počtu 

velkých  jednotek) 
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používáme losování, generátor náhodných čísel, výběr každé n-té jednotky v zařazené 

řadě jednotek. Abychom zamezili ovlivnění výsledků šetření výběrem, využijeme 

techniku nekorelovaného znaku (sledujeme-li příjmy domácností, vybereme 

domácnosti, jejichž příjmení začínají určitým písmenem). Nejjednodušší možné 

uspořádání pravděpodobnostního výběru se nazývá prostý náhodný výběr.  

Záměrný výběr 

Výhodou záměrného výběru oproti prostému náhodnému výběru je nutnost 

seřazování jednotek základního souboru podle určitého kritéria. Nutností je ale dobrá 

znalost základního souboru. 

Velikost souboru je velmi často diskutované téma. Musíme si uvědomit, že 

soubor by neměl být příliš velký, abychom se vyhnuli náročnosti šetření. Zároveň ale 

nesmí být příliš malý, abychom mohli výběrový soubor zobecnit na celý základní 

soubor. Rozsah výběrového souboru   závisí na variabilitě zkoumaného znaku. Čím 

více budeme mít rozdílné hodnoty, tím více jich musíme do souboru zařadit. Variabilitu 

vyjadřujeme nejčastěji směrodatnou odchylkou   . Musíme si zároveň stanovit velikost 

přípustné chyby   a pravděpodobnost, se kterou chceme pracovat (pro 95% 

pravděpodobnost zpravidla užíváme koeficient spolehlivosti t = 2). Výpočet přípustné 

chyby ( ) vychází ze střední chyby odhadu a koeficientu spolehlivosti.  

Výpočet velikosti souboru:   n = 
      

 

  
 ,kde               

 

3.4.4.5  Sběr dat 

V této fázi výzkumu se do sběru dat zapojují noví pracovníci: tazatelé, 

pozorovatelé, moderátoři, operátoři apod. Především na jejich práci značně závisí 

úspěch celého projektu. Tazatelé musí být stručně seznámeni s výzkumem jako celkem, 

jejich konkrétními úkoly, způsobem výběru respondentů, časovým harmonogramem 

apod. Nedílnou součástí je též kontrola práce tazatelů v terénu. Kvalita dat závisí hlavně 

na přesnosti a spolehlivosti práce tazatelů.  

Kontrola dat 

V této fázi se snažíme vyřadit ze souboru vyplněných dotazníků ty, které jsou 

zpracovány neúplně nebo neobstály při logické kontrole. Zvláštní pozornost bychom 
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měli věnovat dotazníkům s častou odpovědí „nevím“. Toto slovo může znamenat 

neznalost, ale také neochotu odpovědět na danou otázku. Je velmi obtížné určit, která 

z těchto možností byla zamýšlena, a měli bychom tedy zvážit, zda dotazníky s častou 

odpovědí „nevím“ zařadíme do zpracování.  

Kódování 

Pod kódováním rozumíme převádění odpovědí do počítačového zpracování 

údajů.  

 

3.4.4.6  Zpracování a analýza dat 

V tomto kroku výzkumu se snažíme vyvodit závěry ze shromážděných 

informací. Získané informace je potřeba nejprve roztřídit a klasifikovat. Výzkumník 

dále sestaví z údajů tabulky a zjistí četnost výskytů sledovaných veličin z různých 

hledisek. Výzkumník by měl rovněž aplikovat některou z pokročilejších statistických 

technik a modelů rozhodování ve snaze zjistit další skutečnosti.  

Na závěr je také důležité zhodnotit validitu, tzn. přesnost informací zjištěných 

během analýzy. Musíme zjistit, zda jsou závěry analýzy v kontextu s problémem a 

cílem výzkumu. Dále bychom měli zkontrolovat, popřípadě znovu přehodnotit, jak 

dopadly stanovené hypotézy v počátečních etapách našeho výzkumu. Teprve poté 

můžeme formulovat návrhy na konkrétní opatření a doporučení řešení problému. 

KOZEL (2006) ve své knize tvrdí: „Interpretace údajů představuje převedení výsledků 

analýzy do závěrů a doporučení nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému. Snažíme 

se při ní pomocí slovního vyjádření navrhnout konkrétní doporučení.“ (21, s. 103) 

 

3.4.4.7  Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Naše závěry a doporučení jsou v poslední fázi zformulovány do závěrečné 

zprávy. Ta by měla být na vysoké odborné úrovni, a to i z formálního hlediska. Při 

přípravě závěrečné zprávy musíme rozlišit detailní a základní informace, uspořádat tyto 

informace podle významu, dát zprávě logickou strukturu. Zpráva by měla být především 

srozumitelná, měla by obsahovat odborné termíny a její text by měl být provázen 

přehlednými tabulkami, grafy a diagramy.  
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Výsledky výzkumu v závěrečné zprávě pak prezentujeme zástupcům zadavatele 

výzkumu (většinou vedení určitého podniku). Cílem je, aby se výsledky a návrhy na 

řešení problému prezentovaly tak, aby mohly být plynule aplikovány do praktické 

činnosti podniku.   

KOZEL (2006) tvrdí: „Prezentace je jediný zhmotnělý výsledek uskutečněného 

marketingového výzkumu, který jeho zadavatel vnímá. Proto je zásadní přistoupit 

k prezentaci výsledků zodpovědně, jinak čas a úsilí všech pracovníků výzkumného 

týmu mohou přijít nazmar. Celkové hodnocení zadavatele totiž vychází právě 

z prezentace výsledků.“ (21, s. 105) 

Prezentace by měla obsahovat především definici počátečního marketingového 

problému, kvůli kterému se výzkum prováděl, jeho řešení, stručný přehled použitých 

metod, údaje, data a souhrnné poznatky získané během výzkumu a nakonec zřetelně 

formulovaný přínos výzkumu pro marketingové řízení podniku. 

 

3.5  Tvorba dotazníku 

Dotazník nejlépe definovala HORÁKOVÁ (1992), když napsala: „Dotazník je 

soubor různých otázek, uspořádaných v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, 

jehož úlohou je vyjádřit osobní názor ve formě odpovědí na předložené otázky.“ (15, s. 

83). 

HAGUE (2003) uvádí: „Dotazník je strukturovaný sled otázek, navržený za účelem 

zjištění názorů a faktů a následného zaznamenání těchto údajů“ (12, s. 103) 

Dotazníky jsou konstruovány z různých důvodů a za různými záměry. 

Především se jedná o získání přesných informací od respondentů. Dotazníky jsou také 

využívány jako struktura rozhovorům z důvodu, aby respondentům byly kladeny stejné 

otázky. Při nesplnění této podmínky není možné si udělat celkový obrázek. Dalším 

záměrem dotazníku je zajištění standardního formuláře, který slouží k zapisování všech 

názorů, fakt a stanovisek. Pomocí dotazníků se také ulehčuje zpracovávání dat, jelikož 

každá odpověď má v dotazníku určité místo a vyhodnocující může následně lépe 

spočítat, kolik tázaných odpovědělo určitým způsobem. 
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Postup tvorby dotazníku 

Obr. 6 Postup tvorby dotazníku  

 

Zdroj: Přibová (1996), str. 75 

Vytvoření seznamu informací 

Již ze stanovených cílů výzkumu bychom měli vědět, na co se budeme ptát a 

jaké budeme požadovat informace. Při nepřesném stanovení cílů se může stát, že se 

budeme ptát na nadbytečné informace, které představují zbytečné náklady. V druhém 

případě vynecháme či nepřesně formulujeme otázky. Z těchto otázek nám informace 

naopak budou chybět. 

Způsob dotazování 

V tomto kroku je nutné stanovit způsob, jakým se budeme dotazovat. Jedná se o 

osobní dotazování, písemné dotazování, telefonické dotazování a elektronické 

dotazování. Výhody a nevýhody jednotlivých dotazování byly popsány v kapitole 

3.4.4.3. 
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Výběr cílových skupin 

Zde je nejdůležitější otázka – koho se budeme ptát. Tato otázka už by ale měla 

být zčásti vyřešena při výběru vzorku. Výběr je důležitý, pomůže nám správně 

formulovat otázky (formulace vstupních otázek, použití odborných termínů aj.). 

Konstrukce otázek 

Podle variant odpovědí rozlišujeme otázky otevřené, uzavřené a polouzavřené. 

Otevřené otázky dávají respondentovi možnost vyjádřit odpověď vlastními slovy. Tyto 

otázky jsou náročnější na vyhodnocení. U uzavřených otázek jsou nabízeny odpovědi, 

z kterých následně respondent vybírá. Uzavřené otázky jsou alternativní (varianty se 

navzájem vylučují, respondent vybírá pouze jednu odpověď) a selektivní (respondent 

může vybrat jednu nebo více odpovědí, které se vzájemně nevylučují). Polouzavřené 

otázky mají předepsané varianty a nakonec souhrnnou skupinu „a jiné, další, ostatní 

apod.“, kde respondent v případě zájmu doplní svoji odpověď. 

Škály nám pomáhají v převádění neměřitelných znaků na znaky měřitelné. 

Hlavní členění škál je na škály numerické, kde respondent číselně vyjádří, jak se mu 

např. daný výrobek líbí či nelíbí (1 = velmi se mi líbí, 2 = líbí se mi…), slovní (výrobek 

se mi velmi líbí, líbí…) a grafické, které mohou být využívány např. u respondentů, 

kteří neumí číst a počítat. Na respondenta působí pozitivně, protože přináší změnu.  

Konstrukce celého dotazníku 

Strukturovaný dotazník má pevnou logickou strukturu. V dotazníku jsou 

využívány především uzavřené otázky, které napomáhají rychlému vyplnění. 

Polostrukturovaný dotazník nám umožňuje větší postižení individuálních rozdílů, 

protože kromě otázek uzavřených obsahuje i otázky polouzavřené a otevřené.  

Před samotnými otázkami by měl dotazník obsahovat název a úvodní dopis. 

Úkolem úvodního dopisu je oslovit respondenta, seznámit ho se samotným dotazníkem, 

požádat ho o vyplnění, vysvětlit mu cíle výzkumu, motivovat ho k odpovědím, slíbit 

anonymitu a nezneužití údajů, vysvětlit způsob vyplňování, poděkovat a podepsat se. 

Následují úvodní otázky, které mají probudit v respondentovi zájem, získat jeho důvěru 

a spolupráci. Jsou proto snadné a přesto zajímavé. Věcné otázky se již týkají 

konkrétního předmětu výzkumu. Od otázek obecnějších (zahřívacích) se přistupuje 

k otázkám těžším (specifickým). Filtrační otázky umožňují logickou stavbu dotazníku.  

Slouží k tomu, aby na danou otázku odpovídali pouze ti respondenti, od kterých 
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očekáváme konkrétní informace. Identifikační otázky zjišťují charakteristiky 

respondentů (pohlaví, věk, vzdělaní…). Někdy jsou tyto otázky ještě před úvodními 

otázkami. 

Pilotáž 

Jedná se o jakýsi předvýzkum, kdy je dotazník nejprve předložen menšímu 

počtu respondentů, aby se zjistilo, zda dotazník funguje podle předpokladů a neobsahuje 

chyby, které by mohly ovlivnit celý výzkum. 

 

Pravidla psaní dotazníků 

Špatně formulované otázky jsou jednou z hlavních příčin chybných odpovědí. 

Pravidel je velké množství, uvádím zde pouze ty nejdůležitější z nich: 

 ptát se přímo 

 ptát se jednoduše 

 pokládat otázky tak lehké, jak jen to jde 

 užívat známý slovník 

 nepoužívat slang a zkratky 

 nepoužívat dvojsmyslná slova 

 ptát se konkrétně 

 nepoužívat zaujaté otázky 

 nepoužívat negativní otázky 

 snížit citlivost otázek 

 ujistit se, že se dané odpovědi nepřekrývají 
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4  Proces marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků    

lyžařské školy Major 

4.1  Charakteristika činnosti lyžařské školy Major 

 Počátky lyžařské školy Major sahají k roku 2002, kdy její současný majitel, 

Hynek Major, byl spoluzakladatelem a vedoucím pobočky lyžařské školy SKI-MAX v 

Rokytnici nad Jizerou. Jako účastník řady zahraničních seminářů a kurzů se zaměřením 

na nejmodernější způsob výuky carvingu, telemarku a výchovy dětí se Hynek Major 

rozhodl založit školu vlastní. V roce 2005 tak vzniká škola nesoucí jeho jméno – 

lyžařská škola Major. 

 Zkušenosti, které Hynek Major nasbíral na mnoha seminářích (např. na 

celosvětovém kongresu lyžování INTERSKI v Crans Montaně v roce 2003) začal 

předávat dál. Proškolováním nových instruktorů začala škola nabírat na velikosti. Dnes 

se již bohužel nedá spočítat, kolik školou prošlo instruktorů. Během zimní sezóny se o 

klienty školy stará přibližně 30 proškolených instruktorů. Podmínkou pro spolupráci 

s lyžařskou školou je vlastnictví licence instruktora školního lyžování (snowboardingu), 

nebo vyšší. Škola umožňuje získání licence na akreditovaném kurzu instruktora 

školního lyžování pořádaném ČSLŠ. Po přislíbení spolupráce s lyžařskou školou 

přispívá určitou částkou na absolvování kurzu. Podmínkou pro získání licence a práce 

v lyžařské škole je dovršení osmnácti let věku. 

 O chod školy se stará její ředitel, v současné době reprezentovaný Mgr. Pavlem 

Činátlem. Hynek Major, jakožto majitel školy, do chodu školy příliš nezasahuje a 

rozhoduje pouze při závažných záležitostech. V každé z kanceláří se nachází jedna 

pracovnice, která prodává klientům lekce. Pracovnice spravující hlavní kancelář 

pomáhá zároveň s účetnictvím. Zbytek týmu tvoří instruktoři. 

 Jak již bylo uvedeno výše, škola se nachází v Rokytnici nad Jizerou. SKI 

REGION Rokytnice nad Jizerou se řadí mezi největší lyžařská střediska v republice a 

největší v západních Krkonoších. Dominantou střediska je vrchol Lysá hora (1344 

m.n.m.)  se sedačkovou lanovkou a jednou z nejdelších sjezdovek v Čechách. Středisko 

nabízí celkem 24 vleků a celkem 22,4 km sjezdových tratí. Lyžařská škola Major nabízí 

výuku na všech těchto tratích. 
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 Škola zajišťuje výuku lyžování, snowboardingu, telemarku a snow kitingu. Při 

lekcích lyžování či snowboardingu se využívá výukový program, který zahrnuje výuku 

od úplných začátečníků až po vyspělé lyžaře (popř. snowboardisty) včetně instruktorů. 

Lyžařská škola Major také disponuje několika páry telemarkových bot a lyží, které je 

možné si vypůjčit jak na samotnou výuku, tak i na vlastní ježdění. Cena půjčení 

telemarkového kompletu je 250 Kč/den. 

Ve spolupráci s TJ Spartak Rokytnice, která má na starosti provoz lyžařského 

areálu, obsluhuje lyžařská škola Major dětský Škoda park (dříve Milka park), který 

nabízí ideální podmínky pro malé začínající lyžaře. V parku se nachází nespočetně 

učebních a herních pomůcek, jako například „zvířátkový“ slalom, polystyrénové 

hračky, protiskluzové podložky atd. Součástí parku je také pojízdný pás, který dopraví 

děti zpět na začátek trati. Zmiňované pomůcky je možné využívat i mimo dětský park. 

Pokud instruktor usoudí, že dítě je dostatečně způsobilé na jízdu na větším kopci, není 

problém tyto pomůcky použít i jinde a zpříjemnit tak dětem lyžování. Cena za 

využívání dětského parku se odvíjí od toho, zda dítě využívá park samo či 

s instruktorem. Cena jedné hodiny samostatného využívání je 100 Kč/hod. Pokud se 

jedná o hodinu s instruktorem, cena je 350 Kč/hod. Jelikož se jedná o malé děti a nelze 

předem odhadnout, kolik vydrží, je možné částku úměrně upravit podle reálného času 

využívání parku. 

Lyžařská škola pořádá několikrát během sezóny tzv. secvičné, kdy zkušení 

lektoři obohacují ostatní instruktory o další poznatky. Pokud budeme hovořit o 

lyžování, jedná se o dětskou secvičnou a dospělou secvičnou. Škola si uvědomuje, že 

práce s dětmi je velmi odlišná. U dětí se zastává heslo: „Není důležité naučit dítě 

perfektně lyžovat, ale naučit ho milovat lyžování“. Škola se tedy v dětech snaží 

vypěstovat pozitivní vztah k lyžování a potažmo ke všem zimním radovánkám. Neplatí 

ale, že u dospělé metodiky figuruje pro změnu pouze dril a striktní metodika. I u 

dospělého jedince je důležitý radostný prožitek, proto i na to se škola snaží myslet. 

Metodika výuky snowboardingu neumožňuje již takový prostor pro „hraní“, přesto se 

na snowboardových secvičných snaží škola zařadit určité odlehčující prvky. 

 Způsobů, jak si domluvit výuku je několik. Škola má k dispozici dvoje 

kancelářské prostory. Vetší a hlavní kancelář se nachází na Horním náměstí v Rokytnici 

nad Jizerou. Jedná se o dvoupatrovou menší budovu, kdy velikost jednoho patra čítá cca 

15 m
2
. Kancelář školy se nachází ve spodním patře. V době od 9:00 do 17:00 hodin je 



 

44 
 

zde možno s odpovědným pracovníkem vybrat místo i vhodný typ výuky, který by 

odpovídal zkušenostem a potřebám klienta. V horním patře budovy je umístěna 

půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení. Půjčovna nepatří lyžařské škole, ale 

pokud si klient zapůjčí věci v této půjčovně, okamžitě dostává 10% slevu na lyžařský 

kurz. Akce platí i opačně. Druhá,podstatně menší kancelář, se nachází u hlavního 

parkoviště P1 v blízkosti největšího areálu Horní Domky, což je zároveň konečná 

zastávky skibusu, dopravujícího lyžaře do areálu. Její umístění je tedy velice 

strategické. Během nejvýznamnějších týdnů (holandské, polské či pražské prázdniny) 

posílá škola některé své pracovníky do předem nasmlouvaných půjčoven lyžařského či 

snowboardového vybavení, aby se pokusili získat potenciální klienty přímo tam. 

Půjčovny z toho samozřejmě získávají určitou provizi. Škola také spolupracuje 

s několika hotely, ubytovacími a popř. restauračními zařízeními. Některá tato zařízení 

už mají předem domluvenou slevu, kterou klientům nabízí. Zákazníci zároveň mohou 

nalézt kontakt na lyžařskou školu na několika plakátech či letácích, umístěných na 

různých místech v Rokytnici. Ze zkušeností školy ale vychází, že tyto poutače příliš 

zákazníků nepřináší, a proto jim nevěnuje speciální pozornost. Školu je také možné 

vyhledat na internetu, kde se dají zjistit nejzákladnější informace včetně kontaktů. 

Nejdůležitější strategií lyžařské školy Major je však samotná práce s již získaným 

klientem. Pokud se klientovi lekce líbí, je důležité ho nenápadně nasměrovat k 

přikoupení dalších lekcí. K tomu slouží i různé slevové poukázky, které instruktoři 

nabízejí svým klientům. Tyto poukázky jsou samozřejmě rozdávány i lidem, kteří ještě 

zákazníky nejsou, ale je zde potenciální šance, že by se jimi mohli stát. Z praxe se 

například jedná o taktní přistoupení k lyžaři či snowboardistovi, který se sám snaží 

naučit jezdit a nabídnout mu slevovou poukázku na výuku. Novinkou letošní sezóny je 

nafukovací tančící panák, který stojí před hlavní kanceláří a snaží se upozornit na 

lyžařskou školu Major. 

 Škola pořádá i několik akcí, které přispívají ke kulturnímu dění v Rokytnici a 

zároveň slouží jako propagace samotné školy. Jedná se zejména o večerní závody, které 

jsou pořádány především pro děti. Tyto závody se konají přibližně 5x za sezónu. 

Největší akcí, kde vystupuje lyžařská škola Major jako hlavní pořadatel, jsou 

telemarkové závody, konané v lyžařském areálu Horní Domky. Tyto závody jsou 

významnou událostí a jsou součástí českého telemarkového poháru. V jejich průběhu 

jsou zdarma k vyzkoušení telemarkové lyže, které patří do vlastnictví školy. Jednou 
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ročně, při tradiční rokytnické akci zvané Pašerácký víkend, škola nabízí zdarma výuku 

telemarku, včetně zapůjčení vybavení. 

 Ceny lekcí jsou na podobné úrovni jako u konkurenčních škol v Rokytnici nad 

Jizerou. 

Škola nabízí 3 typy lekcí: privátní výuku, malou skupinu a velkou skupinu. 

Privátní výuka je chápana jako výuka pro 1 až 2 osoby. Při zakoupení privátní výuky 

dvěma osobami, dostává druhá osoba 50% slevu. Malá skupina se může skládat 

minimálně ze 3 a maximálně z 6 osob. Škola sama od sebe (až na výjimky holandských 

prázdnin) tyto skupiny uměle nevytváří, tzn., že neslučuje lidi, kteří se navzájem 

neznají. Tyto skupiny tedy vznikají pouze tehdy, přijde-li skupina lidí, kteří se znají a 

mají zájem o skupinovou výuku. Velkou skupinou se rozumí skupina složena z 6-12 

osob. Tato skupina se vytváří uměle, především v době holandských prázdnin.  

Škola nerozlišuje, zda se jedná o výuku lyžování, snowboardingu či telemarku. 

Cena za jednu privátní lekci (trvající 120 minut) je 760 Kč. Pokud si klient zaplatí celý 

den, který představuje 2 lekce, zaplatí 1420 Kč. Při zakoupení více dní cena 

samozřejmě klesá. Cena za jednu lekci v malé skupině je 550 Kč/os. Cena za jeden den 

je 850 Kč/os. Při zakoupení jakékoliv, alespoň 4 denní výuky, dostane klient jeden den 

zdarma. Kompletní ceník je možné najít v příloze VII. 

V Rokytnici nad Jizerou působí celkem 7 lyžařských škol, což je poměrně velká 

konkurence. Boj o klienty je tedy veliký a výzkum by měl zjistit, jak jsou klienti 

lyžařské školy Major se školou spokojeni a případně pomoci objevit nové způsoby, jak 

klienty získat. 

 

4.2  Proces marketingového výzkumu 

4.2.1  Cíl výzkumu 

Hlavním cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit spokojenost zákazníků 

lyžařské školy Major s poskytovanými službami. Cíle výzkumu jsou obsaženy 

v kapitole 2. Cíle a úkoly práce.  
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4.2.2  Volba zdrojů dat  

Jako zdroje dat byla použita primární data, tedy data získaná z vlastního 

výzkumu. Sekundární data nemohla být využita, jelikož lyžařská škola Major žádný 

podobný výzkum předtím nedělala. 

 

4.2.3  Metody sběru dat 

Bylo použito kvantitativního výzkumu, a to především písemného a 

elektronického dotazování.  

 

4.2.3.1  Sestavení dotazníku 

Dotazník byl sestavován za účelem získání odpovědí na otázky, které mají 

přispět k dosažení cílů výzkumu. K tomu byly využity 2 dotazníky. První dotazník byl 

směřován na děti do 13-ti let. Tento dotazník obsahoval 21 otázek, o jejichž vyplnění 

byl požádán rodič či jiný příbuzný dítěte, který dítě do lyžařské školy přivedl, a 3 

otázky, které byly směřovány přímo na dětského klienta. Druhý dotazník byl určen pro 

klienty nad 13 let a obsahoval 21 otázek, z nichž otázka číslo 9 byla dále rozdělena na 3 

podotázky. 

 V první části dotazníku zjišťuji, jak se klienti o lyžařské škole dozvěděli, zda se 

jedná o jejich první návštěvu této školy, jaké z nabízených lekcí využili, kde se 

uskutečnila jejich výuka a jak byli s nabízeným místem spokojeni. Další část dotazníku 

se zabývá názory na výuku samotnou, popř. na jednání osob v lyžařské kanceláři. 

Následuje zjišťování názorů klientů na cenu služeb, možnost úhrady platební kartou a 

také dotazy ohledně následného využití služeb, případně doporučení školy dalším 

osobám. Poslední část dotazníku zjišťuje fakt o klientech samotných; jakého jsou 

pohlaví, věku a odkud pocházejí. V „dětském dotazníku“ jsou navíc otázky, které 

zjišťují, jak výuka zaujala samotného „malého“ klienta. 

Otázky byly sestavovány společně s majitelem a ředitelem lyžařské školy.  
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4.2.4  Určení velikosti vzorku 

Před samotným výzkumem bylo cílem a zároveň podmínkou reprezentativního 

výzkumu získat alespoň 150 vyplněných dotazníků. Z důvodu nemožnosti použít 

vyčerpávající šetření byl využit výběr nevyčerpávající, přesněji záměrný výběr, který 

byl zobecněn na celý základní soubor. Základním souborem jsou myšleni všichni klienti 

lyžařské školy Major během zimní sezóny 2011/2012.  

Podmínka 150 vyplněných dotazníků byla splněna, v závěrečném součtu se sešlo 

284 použitelných dotazníků. Některé dotazníky musely být vyřazeny z důvodu 

nadměrného množství nevyplněných či neúplně zodpovězených otázek.  

 

4.2.5  Sběr dat 

Sběr dotazníků byl prováděn přibližně po dobu 3 měsíců. Písemné dotazování 

bylo prováděno formou dotazníků, které byly umístěny v kancelářích lyžařské školy a 

byly rozdávány pracovnicemi kanceláře. V závěrečném součtu bylo vyplněno 245 

platných dotazníků. Elektronický dotazník byl umístěn na internetu a jeho webová 

adresa byla poskytnuta všem klientů, kteří většinou z časových důvodů nevyplnili  

písemný dotazník a přislíbili vyplnění dotazníku elektronického. Celkem bylo 

shromážděno 39 platných elektronických dotazníků. 

 

4.2.6  Zpracování a analýza dat 

Data byla zpracovávána pomocí aplikace Microsoft Office Excel a výsledky 

byly zaneseny do předem připravených tabulek. Zpracovaná data byla pro názornost 

přenesena do grafických modelů.  

 

4.2.7  Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Grafické modely a jejich slovní vysvětlení jsou prezentovány v kapitole 5. 

Výsledková část. Výsledky byly také poskytnuty lyžařské  škole Major. 
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5 Výsledková část 

V této kapitole jsou podrobně zpracované jednotlivé otázky dotazníku a uvedena 

doporučení, která by mohla lyžařské škole Major pomoci se dále zlepšovat. Pro lepší 

představu je zde použito grafické znázornění. 

Pohlaví zákazníků 

 Marketingového výzkumu se zúčastnilo 284 respondentů, z nichž 152 byli 

mužského a 132 ženského pohlaví. Pokud rozdělíme dotazované do dvou skupin podle 

toho, zda vyplňovali dotazník pro osoby mladší nebo starší 13-ti let, zjistíme, že chlapců 

do 13-ti let, kteří vyplnili dotazník za pomoci svých rodičů či známých bylo 97 a děvčat 

64. Celkový počet osob do 13-ti let je tedy 161. Zbytek, tedy 123 respondentů, byl starší 

13-ti let. Jednalo se o 55 mužů a 68 žen. 

Graf 1 Pohlaví zákazníků  

 

  Zdroj: Štýs (2012) 

Graf 2 Pohlaví zákazníků do 13-ti let Graf 3 Pohlaví zákazníků nad 13 let 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Věk respondentů 

 Jak již bylo uvedeno, dotazovaným byl podle jejich věku přidělen určitý druh 

dotazníku. Pokud klient nepřekročil 13-ti letou hranici, byl jeho rodič či osoba, která ho 

do lyžařské školy přivedla, požádána o pomoc při vyplňování dotazníku. Tato kategorie 

tvořila přibližně 57% všech dotazovaných. Z grafu lze velmi zřetelně vyčíst, že nejvíce 

klientů je ve věku mezi 10-ti a 18-ti lety. Dohromady tyto kategorie představují téměř 

40% všech respondentů. Naopak u lidí nad 26 let je vidět, že zájem o osobní výuku 

v lyžařské škole je minimální. 

Graf 4 Věk zákazníků  

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 

Místo bydliště 

 Otázka týkající se místa bydliště, byla zařazena do dotazníku cíleně. Pokud by se 
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tento výsledek nepřinesl pro školu nic nového, neboť dva týdny holandských prázdnin, 

které jsou během zimní sezony, bývají pro školu finančně nejpřínosnější z celé zimy. 

Graf 5 Místo bydliště 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Graf 6 Národnostní složení zákazníků mimo ČR 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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s půjčovnami, hotely a restauracemi spolupracovat a je dobré vědět, že je to přínosné. 

Některé tyto podniky mají s lyžařskou školou Major domluvenou provizi za klienta, 

kterého škole zajistí. Část podniků ale funguje pouze na tom, že s lyžařskou školou, 

potažmo s jejím majitelem Hynkem Majorem, udržují dobré vztahy a klientům školu 

doporučují bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Do budoucna je tedy dobré i 

nadále udržovat tyto vztahy a využít dobrého jména pana Majora či lyžařské školy a 

pokusit se ke spolupráci oslovit i další zařízení, která mohou oslovit potencionálního 

klienta.  

 V Rokytnici nad Jizerou je možné narazit na několik menších reklamních 

poutačů, popř. letáků, které jsou nejčastěji umístěny v různých obchodech, nebo již výše 

zmíněných půjčovnách. Tato propagace přilákala do lyžařské školy 64 z 284 

dotazovaných. Je nutné ale přihlédnout k tomu, že nevíme, zda klient, který našel 

letáček v lyžařské půjčovně, v dotazníku uvedl, že se o lyžařské škole dozvěděl právě 

z letáčku nebo na doporučení zaměstnance půjčovny, který na letáček a potažmo tím na 

lyžařskou školu, upozornil. Je vidět, že využití těchto reklamních prostředků má pro 

školu svůj význam. 

 I internetové stránky školy získaly určité klienty. Stránky jsou ale bohužel málo 

aktualizované a dle mého názoru také ne příliš kvalitní. Netvrdím, že zlepšením 

internetových stránek školy je možné získat více klientů, přesto si ale myslím, že 

v dnešní „internetové době“ by poutavé a přehledné internetové stránky mohly sehrát 

určitou roli v získání klientely. 

 Z grafu je také patrné, že čtvrtina dotazovaných se o lyžařské škole dozvěděla 

jinou cestou. Respondenti byli požádáni, aby upřesnili, jak se o škole dozvěděli. Při 

vyhodnocování dotazníků by se dalo říci, že drtivá většina z nich narazila na školu 

náhodou. Jednalo se například o oslovení instruktora na svahu, či náhodné objevení 

kanceláře školy. Myslím, že 25% je vysoké číslo, zvláště když si navíc uvědomíme, že 

tito klienti mohli narazit i na jiné školy, které v Rokytnici působí. Snahou školy by tedy 

mělo být, aby se klienti, kteří shání výuku, dozvěděli o lyžařské škole Major jako první 

a zároveň, aby se dozvěděli, že se jedná o školu poskytující kvalitní služby. Velký 

potenciál vidím v již zmiňovaných půjčovnách, hotelech, či restauracích. Důležité je 

také to, jak jsou instruktoři školy vidět na svahu. Nemluvím zde pouze o firemním 

oblečení, které by mělo být jednotné a dle mého názoru co nejvíce křiklavé, ale mluvím 
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také o výuce samotné. Když potenciální klient vidí, že výuka školy je zábavná a pestrá, 

je větší šance, že si vybere právě tuto školu. 

 

Graf 7 Prvotní informace o zařízení 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Pokud se podíváme na graf zachycující odpovědi zahraničních klientů na stejnou 

otázku, zjistíme, že i zde velmi velkou roli hrají půjčovny, hotely, restauratérská 

zařízení nebo pouhá náhoda. Platí tedy stejná doporučení, jako jsou uvedena výše. Je 

potřeba si uvědomit, že 1/3 klientů pochází ze zahraničí a je tedy nutné je pomocí 

uvedených prostředků nalákat právě do lyžařské školy Major. 

Graf 8 Prvotní informace o zařízení (zahraniční klienti) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 2 Jedná se o vaši první návštěvu lyžařské školy Major?  

 Z výzkumu vyplývá, že necelých 20% dotazovaných již lyžařskou školu 

v minulosti navštívilo. Podle mého názoru je to vysoké procento a poukazuje na to, že 

lidé jsou s lyžařskou školou spojeni a rádi se vrací. Snahou lyžařské školy by mělo být 

si tyto klienty i nadále udržet a na základě jejich dobrého ohlasu získat i další. 

Graf 9 Předchozí zkušenost s lyžařskou školou 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 

Otázka č. 3 Kterou z nabízených lekcí jste využili?  

 Nejvíce si klienti kupují výuku lyžování. Téměř 80% všech respondentů 

absolvovalo právě tuto lekci. Výuka telemarku či snow kitingu jsou pouze doplňkovými 
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podmínkách a při vybavenosti školy draky a osobami, kteří tento sport ovládají, není 

podle mě důvod tuto výuku nějak zvlášť propagovat.  

Graf 10 Využití lekcí 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 U dětí do 13-ti let je převaha lekcí lyžovaní nad lekcemi snowboardingu ještě 

markantnější než u osob nad 13 let. To může být způsobeno kupříkladu tím, že děti 

začínají se snowboardingem později než s lyžemi. Lyžařská škola také z důvodu 

motorických a fyzických schopností dítěte doporučuje začínat se snowboardingem 

přibližně ve věku 8 let. Důvodem, proč se více začínajících snowboardistů nachází 

v kategorii nad 13 let, může být i fakt, že osoby, kteří již několik let lyžují, chtějí 

vyzkoušet něco nového a tady se nabízí právě snowboarding. 

 Graf 11 Využití lekcí (zákazník do 13-ti let) Graf 12 Využití lekcí (zákazník nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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 Tyto výsledky by měly být škole nápomocny s výběrem instruktorů v budoucích 

letech. Je zbytečné shánět velké množství instruktorů snowboardingu. Nejlepší je 

samozřejmě sehnat osoby, které jsou akreditované na lyžování i na snowboarding, 

pokud se ale toto nepodaří, je rozumné vytvořit instruktorský tým přibližně v tom 

poměru, jaký ukázal výzkum. 

 

Otázka č. 4 Kolik lekcí jste celkem využili? 

 V této otázce byli respondenti tázáni, kolik lekcí si celkem zakoupili. Jedna 

lekce trvá 120 minut a koupí celého dne výuky jsou myšleny 2 vyučovací lekce. Škola 

ve svém ceníku nabízí nejméně 1 lekci, pokud se ale jedná o malé dítě, je škola svolná 

k zakoupení jednohodinové výuky. Při zakoupení 4 a více dní výuky škola poskytuje 

jeden den výuky navíc.  

Graf 13 Počet využitých lekcí 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Jak je vidět z grafu, nejvíce si zákazníci kupují celodenní lekci. Pojem celodenní 

lekce ale může být zavádějící, může se totiž jednat o dvě 120 minutové lekce rozdělené 

do dvou dní, popř. čtyři 60 minutové lekce. V těchto případech škola účtuje výuku, 

jakoby se jednalo o jeden den a neúčtuje zákazníkovi jednotlivé lekce zvlášť. 

Dvoudenní lekce využilo 42 lidí z celkových 284 respondentů, a tím se stala dvoudenní 
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lekce druhou nejvyužívanější. Jedna lekce (120-ti minutová) celkově vyšla jako třetí 

nejvíce kupovaná.  

 Je také patrné, že čtyřdenní výuka je méně častá, než výuka pěti či šestidenní. Je 

to samozřejmě z toho důvodu, že při zakoupení 4 a vícedenní výuky dostává klient 

jeden den zdarma. Čtyři dny výuky tedy pravděpodobně využili pouze ti, kteří už 

z časových důvodů nezvládli využít den navíc.  

 

Otázka č. 5 Jakého typu výuky jste se zúčastnili? 

 Lyžařská škola Major nabízela v zimní sezóně 2011/2012 dva typy výuky, a to 

privátní lekce a výuku v malé skupině. Od výuky probíhající ve velkých skupinách bylo 

nakonec upuštěno. Z odpovědí je zřejmé, že nejvíce lekcí tvoří privátní výuka. V podání 

lyžařské školy Major privátní výuka představuje výuku pro jednu či dvě osoby. 

Výsledek není překvapující, protože škola s výjimkou holandských prázdnin sama od 

sebe skupiny nevytváří. Skupina tak může vzniknout pouze v případě, že přijdou 

alespoň tři osoby, které mají zájem o společnou výuku. Ani v tomto případě to ale nutně 

neznamená, že bude otevřena malá skupina. Často se totiž jedná například o rodinu, kde 

každý člen je na jiné úrovni a škola jim tedy doporučí, že z hlediska kvality a účinnosti 

výuky je lepší, aby se rozdělili. Škola také chápe, že není levné zaplatit každému 

individuální výuku, a proto se snaží vyjít finančně vstříc i v těchto případech. Jak velká 

je sleva se bohužel nedá stanovit, protože určování těchto cen je velmi individuální. 

Malých skupin tedy během roku vzniká pouze nepatrné množství. Výjimku tvoří již 

zmiňované 2 týdny holandských prázdnin, kdy vznikají převážně tyto skupiny. 

Důvodem vzniku je velké množství Holanďanů, které není škola schopna pokrýt 

individuálně svými instruktory, a proto i na úkor kvality výuky vznikají tyto malé 

skupiny. V minulých letech vznikaly i velké skupiny, které byly tvořeny alespoň 7 

osobami. Letos se ale od těchto skupin během roku upustilo a vytvářely se pouze 

skupiny malé, jejichž obsazení bylo maximálně 8 osob. 

 Malé skupiny častěji vznikají u dětí do 13-ti let, což je pochopitelné, protože 

v této věkové kategorii se nachází více začínajících lyžařů (tedy převážně na stejné 

úrovni), což umožňuje umístění dětí do jedné skupiny. Troufám se říci, že výuka dětí 

ve skupině je i pro samotné děti zábavnější. Je samozřejmé, že zlepšení techniky 

lyžovaní bude menší, ale jak už jsem několikrát uvedl, škola se u takto starých dětí snaží 
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především vybudovat chuť a lásku k lyžování a k tomu je zábava vyloženě nutná. Pokud 

bude chtít škola i nadále zastávat tuto teorii, doporučil bych, aby se pokusila vytvářet 

malé skupiny pro děti. Vyvstává zde ale fakt, že je důležité si stanovit věk, ve kterém je 

skupinová výuka přínosnější než individuální. U úplně malých dětí (3-6 let) je, dle 

mého názoru, lepší výuka individuální. Instruktor se může dítěti věnovat a vytvářet pro 

něj zábavné činnosti. Od 6 let už dítě zvládne výuku ve skupině. Tato výuka pro něj 

může být zábavnější, neboť je v kontaktu se svými vrstevníky. Jde ale pouze o věc 

názoru a každé dítě je jiné, není proto lehké vybrat správný typ výuky. Přes všechny 

tyto okolnosti bych ale škole doporučil vytváření skupin a dále už by pak bylo na 

zvážení rodičů (po vysvětlení všech pro a proti), kam své dítě umístí. 

Graf 14 Typ využité výuky 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Graf 15 Typ využité výuky Graf 16 Typ využité výuky  

  (zákazník do 13-ti let)  (zákazník nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 6 Na jaké úrovni jste byli před příchodem do lyžařské školy?  

 Více jak 70% zákazníků, kteří přichází do lyžařské školy, jsou začátečníci. 27% 

tazatelů uvedlo, že jsou mírně pokročilí a pouze 4 ze všech dotazovaných uvedli, že 

jsou pokročilí či velmi pokročilí. 

Graf 17 Míra pokročilosti zákazníků 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Jedná se zde pouze o subjektivní názor respondentů. Škola chápe jako 

začátečníka toho, kdo na lyžích či snowboardu ještě nikdy nestál, popř. se o to pouze 

sám alespoň jednou pokusil. Mírně pokročilý je ten, kdo už má alespoň minimální 

zkušenosti a zvládne sám sjet kopec. Pokročilý je ten, který zvládá sjet sjezdovku 

jakékoliv úrovně a v lekcích se pracuje pouze na vylepšení jeho techniky. Jako velmi 

pokročilý je chápán ten, kdo už má velké zkušenosti a lyžařská škola pouze dolaďuje 

drobné nedostatky. Takto je to podáváno i zákazníkům, kteří přijdou do lyžařské školy a 

poptávají se po výuce. Z vlastní zkušenosti ale vím, že často přijdou klienti, kteří se 

nazvou pokročilými a následně mají problém vyjet na vleku či sjet sjezdovku v pluhu. 

Toto samozřejmě platí i naopak, kdy se někteří klienti podceňují. 

 Více začátečníků se nachází mezi snowboardisty, celých 80% všech 

snowboardistů se považuje za začátečníky. Ze všech dotazovaných snowboardistů se za 

pokročilého považoval pouze jeden. Telemarkisté a snow kiteři jsou také začátečníci či 

mírně pokročilí. 
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 Graf 18 Úroveň lyžařů Graf 19 Úroveň snowboardistů 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

Pokud opět rozdělíme lyžaře do dvou skupin (do a nad 13 let), tak zjistíme, že výsledky 

nejsou příliš rozdílné. Více začínajících lyžařů se pochopitelně nachází v dětské 

kategorii, přesto bych ale očekával, že rozdíl bude markantnější. U snowboardistů do 

13-ti let je 87% dotazovaných začátečníků a u snowboardistů nad 13 je začátečník 

každý třetí. 

 Graf 20 Úroveň lyžařů do 13-ti let Graf 21 Úroveň lyžařů nad 13 let  

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Graf 22 Úroveň snowboardistů do 13-ti let Graf 23 Úroveň snowboardistů nad 13 let 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 Je tedy patrné, že škola pracuje převážně se začínajícími lyžaři či snowboardisty. 

Proto je důležité, aby instruktoři byli připraveni právě na tyto klienty. Jak již bylo 

uvedeno, škola pro své instruktory pořádá tzv. „secvičné“, které mají instruktory 

připravit především na začínající klienty. Škola má také vytvořenou speciální dětskou 

metodiku pro malé začátečníky. Myslím, že v tomto směru není škole co vytknout. 
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instruktor společně s klientem přejdou po absolvování prvních lekcí na větší kopec. 

Otázka tedy byla vyhodnocena podle četností odpovědí jednotlivých míst, která se 

v dotazníku objevila. 

 Nejvíce využívaný byl areál Modrá Hvězda, který zaměstnanci lyžařské školy 
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činit problémy. Ještě náročnější je dostat se z těchto lehkých sjezdovek zpět dolů. Škola 

proto tento areál raději doporučuje již lehce rozježděným lyžařům či snowboardistům. 

V těsné blízkosti Horních Domků se nachází menší sjezdovka Rokytka, kterou škola 

využívá k rozježdění klientů. Sjezdovka Rokytka byla třetím nejvíce využívaným 

svahem. Lyžařský areál Studenov byl z rokytnických areálů využíván nejméně. 

Důvodem může být absence lyžařské kanceláře u tohoto areálu. Část výuky proběhla i 

na vzdálenějších svazích, jako například svah Družba ve Františkově. 

Graf 24 Místo výcviku 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 

Otázka č. 8 Domníváte se, že toto místo bylo úměrné vašim schopnostem? 

 Odpovědi jasně ukazují, že klienti většinou souhlasí s doporučením školy 

ohledně místa výuky. Přesto se více negativních ohlasů objevilo u dětí do 13-ti let, kdy 

si 14% rodičů či jiných příbuzných myslelo, že navržené místo nebylo odpovídající 

schopnostem dítěte. Konkrétně se jednalo o 15 osob, jejichž dítě bylo začátečník. 9 

z těchto osob uvedlo, že probíhal výcvik na Rokytce, 5 uvedlo areál Horní Domky a 

jedna osoba areál Modrá Hvězda.  

Svah Rokytka má několik negativních prvků, které mohly být příčinou 

záporných odpovědí. Některé úseky mohou být pro začátečníka prudké a svah se také 

nepatrně svažuje k jedné straně. Pokud ale přijde klient do kanceláře nacházející se u 

konečné zastávky skibusu, pracovník kanceláře mu jako začátečníkovi může nabídnout 
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areál Modrá Hvězda, který je vzdálen cca 15 minut pěšky či 5 minut autem, což by 

klient pravděpodobně nepřijal. Proto je nabízen svah Rokytka, popř. areál Horní Domky 

a jak již bylo uvedeno, obě tato místa mají své nevýhody pro začínajícího lyžaře. 

Domnívám se tedy, že lyžařská škola směřuje své klienty na místa odpovídající jejich 

schopnostem.  

Graf 25 Vhodnost místa 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Graf 26 Vhodnost místa (zákazník do 13-ti let) Graf 27 Vhodnost místa (zákazník do 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 9A Jak byla absolvovaná lekce přínosná? 

 Tato otázka se jako jediná z otázek č. 9 objevila v obou typech dotazníku. Pro 

drtivou většinu klientů byla lekce přinejmenším přínosná, pouze 3 osoby se domnívaly, 

že výuka pro ně byla spíše nepřínosná a žádný z respondentů neuvedl, že pro něj výuka 

byla nepřínosná. 

Graf 28 Přínosnost lekce 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Odpověď „více přínosná“ se objevila častěji u dětí do 13-ti let. V kategorii 

zákazníků nad 13 let byla výuka velmi přínosná přibližně pro 1/3 respondentů a u 

zákazníků do 13-ti let se jednalo o nadpoloviční většinu.  

 Graf 29 Přínosnost lekce (zákazník do 13-ti let) Graf 30 Přínosnost lekce (zákazník nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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 Další rozdělení, které se u této otázky nabízí, je dle výuky ve skupině či privátní 

výuky. Jak je patrné z grafů č.7 a č.8, velmi přínosná lekce je častější při privátní výuce. 

Necelá polovina lidí uvedla, že privátní výuka je pro ně přínosná, kdežto u malé 

skupiny je to „pouze“ 27%.  

 Graf 31 Přínosnost lekce (privátní lekce) Graf 32 Přínosnost lekce (malá skupina) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 Pokud rozdělíme klienty na lyžaře a snowboardisty (telemarkisty a kitery 

nebudu vyhodnocovat z důvodu malého počtu uskutečněných lekcí) zjistíme, že 

výsledky jsou velmi podobné a není tedy důležité vytvářet závěry pro každý druh výuky 

zvlášť. 

 Graf 33 Přínosnost lekce (lyžaři) Graf 34 Přínosnost lekce (snowboardisté) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Myslím, že tyto výsledky jsou pro školu velmi pozitivní, stále je nutné mít na 

paměti fakt, že klient, který je spokojený, a tudíž pro něj lekce byla pravděpodobně 

přínosná, vyplní dotazník spíše, než klient, který byl s lekcí nespokojen a jehož názor 

tedy v celkovém vyhodnocení může chybět.  

 

Otázka č. 9B Jak byla absolvovaná lekce zábavná? 

 Lidé, kteří zavítají na hory, přijedou pochopitelně za účelem pobavení a 

odreagování se od všedního shonu. Je tedy důležité, aby je poskytované lekce bavily. 

Otázka týkající se toho, jak byla lekce zábavná, byla pouze v dotazníku, který byl 

rozdáván klientům nad 13 let. Z odpovědí opět vyplývá, že lekce poskytované lyžařskou 

školou Major považují klienti za zábavné či dokonce velmi zábavné.  Odpověď „velmi 

zábavné“ se dokonce vyskytuje častěji než odpověď „zábavné“. Pouze 3% 

dotazovaných z celkových 123 dotazníků uvedlo, že výuka byla spíše nezábavná a 

nikdo neuvedl, že lekce byla nezábavná. 

Graf 35 Zábavnost lekce (zákazník nad 13 let) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Na grafech č.36 č.37 se potvrdil jeden z faktů, který tvrdí lyžařská škola Major 

svým zákazníkům. Jedná se o to, že skupinová výuka je zábavnější než výuka privátní. 

Více jak 60% klientů, kteří absolvovali skupinovou výuku tvrdí, že tato výuka byla 

velmi zábavná. Je ale nutné přihlédnout k tomu, že skupinovou výuku absolvovalo 

pouze 13 respondentů nad 13 let a tento vzorek nemusí být dostatečně reprezentativní. 
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Potvrzuje to i skutečnost, že 1 osoba, která uvedla, že výuka byla spíše nezábavná, 

představuje 8% ze všech odpovědí. I tak si ale myslím, že lze tvrdit, že výuka ve 

skupině je pro většinu osob zábavnější než privátní výuka. Každý nově příchozí klient si 

musí zvážit, co od výuky očekává. Privátní lekce je pro většinu klientů přínosnější 

z hlediska dovednostního pokroku, kdežto v malé skupině si užijí pravděpodobně více 

zábavy. 

Graf 36 Zábavnost lekce  Graf 37 Zábavnost lekce   

(privátní lekce nad 13 let)   (malá skupina nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012)  Zdroj: Štýs (2012) 

Poskytované lekce více baví lyžaře než snowboardisty, což může být dáno tím, 

že metodologie snowboardingu neumožňuje tolik prostoru pro kreativitu, tím pádem 

mohou lekce snowboardistům připadat méně zábavné než lyžařům. 

Graf 38 Zábavnost lekce Graf 39 Zábavnost lekce 

 (lyžař nad 13 let)  (snowboardista nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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 Stejně jako u otázky 9A je důležité si uvědomit, že výsledky mohou být 

zkreslené tím, že dotazníky vyplnili pouze spokojení zákazníci. 

 

Otázka č. 9C Jak byla absolvovaná lekce fyzicky náročná? 

 Poslední z otázek týkajících se přímo absolvované lekce zjišťovala, nakolik 

klientům připadala výuka fyzicky náročná. Téměř 3/4  ze všech respondentů uvedlo, že 

lekce nabízené lyžařskou školou Major jsou spíše fyzicky nenáročné. Zcela nenáročná 

připadala lekce dvaceti dvěma z celkových 284 respondentů. 8% dozovaných 

odpovědělo, že pro ně výuka byla fyzicky náročná a pouze jeden uvedl, že byla velmi 

náročná. Při takto dosažených výsledcích bych výuku radikálnějším způsobem 

neupravoval. Je samozřejmé, že ne všichni klienti jsou dostatečně fyzicky vybaveni, a 

proto jim lekce může připadat namáhavější. Spíše bych doporučil apelovat na lektory, 

aby se pokusili lépe odhadnout fyzické možnosti klienta a výuku tak více přizpůsobili 

jeho silám. To, že je lekce fyzicky náročná ještě nemusí znamenat, že není zábavná. 

Z 10 osob, které uvedly, že lekce byla fyzicky náročná, 7 tvrdí, že lekce byla zábavná, 2 

uvedly, že byla velmi zábavná a pouze 1 klient považoval lekci za spíše nezábavnou. 

Graf 40 Fyzická náročnost lekcí (zákazník nad 13 let) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Pokud opět budeme hodnotit zvlášť lyžaře a snowboardisty, dospějeme 
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důvody. Jedním z nich může být například obtížnější vstávání se snowboardem 

připnutým k nohám, než s lyžemi. Dalším a celkem závažným důvodem může být 

obtížnost použití lyžařského vleku tzv. pomy. Je všeobecně známo, že použití tohoto 

typu vleku, který se v Rokytnici nad Jizerou nachází na většině „začátečnických“ 

kopcích, je pro začínající snowboardisty poměrně obtížné. Důvodem je stabilita, která je 

pro snowboardistu obtížnější než pro lyžaře. Snowboardistům tedy ve většině případů 

nezbude nic jiného, než si párkrát kousek sjezdovky vyjít, alespoň částečně se rozjezdit 

a získat tak potřebnou stabilitu a jistotu. Tento úkon může vzít snowboardistům určité 

množství sil, a proto jim výuka může přijít fyzicky náročnější. 

 Graf 41 Fyzická náročnost lekce Graf 42 Fyzická náročnost lekce 

 (lyžař nad 13 let)  (snowboardista nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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výsledcích se objevovala téměř všechna jména instruktorů působících v lyžařské škole a 

u žádného radikálně nepřevládala odpověď „velmi spokojen“ nad „spokojen“ či opačně. 

Graf 43 Spokojenost s instruktorem/kou 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

I v tomto případě je nutné přihlédnout k tomu, že osoby, které jsou 

s instruktorem spokojeny, vyplní dotazník pravděpodobněji, než ti, kteří nejsou 

s výukou a instruktorem spokojeni. 

Při rozdělení klientů do a nad 13 let zjistíme, že více jsou spokojeni 

s instruktorem děti do 13-ti let, potažmo jejich rodiče či jiné osoby, které děti do školy 

přivedly.  

Graf 44 Spokojenost s instruktorem/kou Graf 45 Spokojenost s instruktorem/kou 

(zákazník do 13-ti let)    (zákazník nad 13 let) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 11 Pokud máte nějaké připomínky či návrhy k výuce, prosím uveďte. 

 Otázka č. 11 byla jedinou otevřenou otázkou v dotazníku. Dotazovaní zde měli 

možnost vyjádřit své návrhy či nápady, které by pomohly ke zkvalitnění výuky. Otázka 

zůstala ale ve většině dotazníků nevyplněna, přesto se objevilo pár rad či připomínek, 

které by lyžařská škola neměla opomíjet.  

Nejčastěji, konkrétně ve 23 dotaznících, lidé zmiňovali, že by chtěli, aby skipasy 

na vleky a lanovky byly zahrnuty v ceně lekce. I z vlastní zkušenosti vím, že se někteří 

klienti na toto dotazovali. Lyžařská škola Major (stejně tak jako drtivá většina škol 

v ČR) je nezávislým subjektem na provozovatelích lyžařského areálu. V Rokytnici nad 

Jizerou za hlavní areál (Horní Domky) zodpovídá TJ Spartak, která také provozuje 

lyžařskou školu. Ani klienti TJ Spartak ale nemají zdarma vstup na lanové dráhy a 

vleky. Lyžařská škola Major by pravděpodobně dokázala zařídit, aby cena lekcí 

zahrnovala i vstupné na lanové dráhy a vleky, ale cena by tím vzrostla a domnívám se, 

že by spoustu potenciálních klientů odradila. Je nutné také odlišovat, kdo výuku 

absolvuje. Začátečník nevyužívá lanových drah a vleků v takové míře, jako pokročilý 

lyžař či snowboardista. Z toho důvodu si myslím, že není vhodné, aby byl skipas 

obsažen v ceně lekce. Každý instruktor lyžařské školy by ale měl svému klientovi 

dokázat poradit, který druh jízdenek je pro něj nejvýhodnější. Instruktor by měl přihlížet 

k tomu, zda se jedná o začátečníka či pokročilého klienta, o snowboardistu či lyžaře, 

zda bude klient jezdit i mimo vyučované lekce atd. 

Druhá nejčastější připomínka se týkala vytváření skupin. Konkrétně se jednalo o 

16 dotazníků. Tento problém jsem již řešil výše. Škola vytváří skupiny, pokud se sejdou 

minimálně 3 osoby. Bohužel tato varianta není příliš obvyklá a většinou do školy přijde 

jedna osoba a poptává se po skupině. Škola by jí musela nabídnout vyčkání, do té doby, 

než se objeví další klienti, kteří chtějí skupinovou výuku. Jak je patrné z výsledků 

dotazovaní, poptávka po skupinové výuce je, ale není příliš velká, škola tedy klientovi, 

který se po skupině poptával, nemůže garantovat její otevření. Lyžařská škola o tomto 

problému ví, ale je obtížné ho řešit. Za zkoušku by možná stálo umělé vytvoření 

skupiny. V praxi by to mohlo vypadat tak, že 2 dny v týdnu, např. ve středu a v sobotu, 

by škola otevřela skupinu, do které by se mohli lidé přihlásit kdykoliv během týdne. 

V případě, že by se sešly pouze 2 osoby, zaplatily by pouze cenu skupinové výuky. 

Pokud by se skupina otevřela, záleželo by pak na domluvě členů, kolik dní by výuka 
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trvala. Myslím, že tato varianta by rozhodně stála za zkoušku. Následně by se 

samozřejmě dalo upravovat, které dny a kolik lekcí v jednom dni by bylo optimální. 

Tyto dvě připomínky byly asi ty nejdůležitější a hlavně nejčastější. Dále se 

objevilo několik připomínek, které již nebyly tak časté, přesto je dobré je zmínit. 

Jednalo se například o včasné chození instruktorů na výuku. Tento požadavek se objevil 

ve 2 dotaznících. Škola se samozřejmě snaží apelovat na své instruktory, aby chodili 

včas, přesto se ale může stát, že při přesunech, které instruktor během dne absolvuje 

mezi jednotlivými sjezdovkami, může dojít ke drobnému zpoždění. Velmi často je toto 

zpoždění také způsobeno rodiči, kteří si své děti nevyzvedávají včas, a instruktor díky 

tomu následně nestíhá další výuku. Nejde o nějaké dramatické zpoždění, většinou se 

jedná maximálně o 5 minut. Je ale důležité, aby se instruktor klientovi řádně omluvil a 

vysvětlil mu situaci. Lyžařská škola ví, že k těmto drobným zpožděním občas dochází. 

Já osobně považuji za pozitivní, že na tuto skutečnost si stěžovaly pouze 2 osoby, což 

dokazuje, že zpoždění nejsou tak obvyklá, popř. omluva a vysvětlení situace klientovi 

bylo dostatečné a ten následně neměl důvod tento problém uvádět. 

Návrh, který stojí za zvážení, se týká jmenovek na instruktorských bundách. 

Tento nápad se objevil pouze ve dvou dotaznících, přesto si myslím, že by škola měla 

vzít v úvahu, zda bundy instruktorů těmito jmenovkami nevybavit, neboť se jedná 

pouze o minimální výdaj. Dalo by se tím předejít případným nedorozuměním, kdy si 

klient jméno instruktora nezapamatuje nebo ho splete. 

Dvě osoby také uvedly, že by si rády vybíraly, zda instruktor bude muž či žena. 

Tato možnost samozřejmě je, ale pokud si o ni klient sám nepožádá, je mu poskytnut 

instruktor náhodně. U dětských klientů se poměrně často setkáváme s tím, že rodiče 

požadují pro své dítě dívku a škola se samozřejmě snaží vyhovět. 

U odpovědí na tuto otázku se našlo i několik poděkování za výuku, což považuji 

za velmi pozitivní. V jednom z dotazníků byl dokonce uveden romantický vzkaz pro 

instruktora. Často se také objevovaly vtipné odpovědi typu: lepší počasí, menší zima, 

rychlejší lanovka apod. Toto jsou skutečnosti, které ani ta nejlepší lyžařská škola 

nemůže garantovat. 
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Otázka č. 12 Jak hodnotíte přístup a vstřícnost pracovníků v kanceláři lyžařské 

školy?  

 Lyžařská škola se neskládá pouze s instruktorů a výuky na sjezdovce. Většina 

klientů, kteří projdou lyžařskou školou, zavítají do jedné z kanceláří školy. Existuje 

ovšem také možnost, že si klient dohodnul výuku mimo kancelář, například přímo na 

svahu s instruktorem a částku za lekci pak také uhradil přímo jemu. Takový zákazník 

školy měl téměř nulovou šanci dostat se k tištěným dotazníkům. Několika z nich byla 

rozdána adresa na elektronický dotazník. Dotazníků, kde nebyla vyplněna otázka 12, 

bylo celkem 7 a lze tedy předpokládat, že se jedná o klienty, kteří v lyžařské kanceláři 

nebyli a vyplnili elektronický dotazník.  

 Z výsledků lze soudit, že zákazníci jsou s pracovníky kanceláře spokojeni. Mezi 

respondenty se nenašel ani jeden, který by uvedl, že přístup pracovníků je špatný. 

Dotazovaní se rozdělili přibližně na dvě poloviny, kdy jedna tvrdí, že přístup je dobrý a 

druhá dokonce, že je přístup velmi dobrý. 

 Opět je třeba připomenout několikrát uvedený fakt, že zákazník, který nebyl 

s výukou či jednáním pracovníků v kanceláři spokojen, nemusel z důvodu své 

nespokojenosti dotazník vyplnit. 

Graf 46 Vstřícnost pracovníku kanceláře  

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 13 Jak hodnotíte cenovou hladinu nabízených lekcí? 

 Cena může být pro mnoho lidí hlavním faktorem při výběru lyžařské školy. Pokusil 

jsem se tedy zjistit, jaký názor mají klienti na ceny lekcí v lyžařské škole Major. Nejvíce 

klientů (67%) považuje cenu lekcí za přiměřenou. Pokud budeme porovnávat množství lidí, 

kteří si myslí, že výuka je drahá, s lidmi, kteří s myslí, že výuka je levná, zjistíme, že osob, 

pro které je výuka drahá, je přibližně 2 krát více než těch, pro které je výuka levná. 

V dnešní době lidé považují vše za drahé, proto bych z těchto výsledků nevyvozoval 

žádné radikální závěry a spíše bych považoval za pozitivní, že více jak 3/4 respondentů 

považují ceny za přiměřené, levné či velmi levné. 

Graf 47 Cenová hladina  

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 Nelze zde opomenout skutečnost, že osoba, které se ceny zdály vysoké, do 

lyžařské školy z tohoto důvodu nemusí vůbec přijít, a tudíž její názor chybí. Práce se ale 

zabývá spokojeností zákazníků lyžařské školy Major a taková osoba není zákazníkem 
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drahé a velmi drahé).  Mezi zahraničními klienty se jedná o 19% těchto zákazníků, 

kdežto v celkovém grafu je jich 22%. 

 K ještě výraznějším rozdílům dojdeme, pokud od zahraničních klientů oddělíme 

zákazníky z Polska. Pozitivně bude na cenu nahlížet 44% všech těchto klientů a 

negativně pouze 15%. 

Graf 48 Cenová hladina (zahraniční klienti) 

 

 Zdroj: Štýs (2012) 

Graf 49 Cenová hladina (zahraniční klienti bez Polska) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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že se ubytujete v hotelu, penzionu či privátu, který je členem sdružení podnikatelů pro 

rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou. Držiteli této karty je nabídnuta 10% 

sleva z ceny všech typů kurzů. Karta také mj. umožňuje získat 15% slevu na bodové a 

vícedenní jízdenky na vleky a lanovky. To ale není předmětem této otázky. Instruktoři a 

osoby blízké škole rozdávají lidem poukázky s 5% slevou na výuku. Slevu 5 nebo 10% 

obdrží zákazníci i při opakované návštěvě lyžařské školy.  

 Jak je patrné z grafu č.50, téměř 30% klientů využilo jednu z výše uvedených 

slev. V otázce č. 2 jsme zjistili, že 19% lidí již v minulosti školu navštívilo. 

Pravděpodobně velké většině z nich byla poskytnuta věrnostní sleva. Zbylých přibližně 

10% lidí tedy využilo jednu ze zbylých slev.  

Graf 50 Využití slev 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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  Pokud tuto otázku vyhodnotíme pouze pro zahraniční klienty, zjistíme, že více 

jak 3/4 těchto zákazníků by možnost placení platební kartou přivítaly. Z vlastní 

zkušenosti vím, že se stávalo poměrně často, že zahraniční klienti u sebe neměli 

potřebnou hotovost. I přesto, že lyžařská škola akceptuje platbu v eurech, ani v této 

měně neměli většinou dostatečnou hotovost nebo nechtěli v eurech platit.  

 Lyžařská škola by měla zvážit, zda alespoň svojí hlavní kancelář nevybavit 

platebním terminálem. Některé banky již v dnešní době poskytují platební terminály 

zdarma, stále se ale potýkáme s problémem poplatků za převody, které je nutné bankám 

za transakci odvádět.  

Graf 51 Využití platební karty 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Graf 52 Využití platební karty (zahraniční klienti) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázka č. 16 Myslíte si, že využijete služeb lyžařské školy Major i v budoucnu?  

 Instruktoři lyžařské školy se snaží nalákat své klienty i na další výuku. Vedením 

školy jsou proto nabádáni, aby na konec výuky zařadili tzv. motivační prvek, kdy 

předvedou klientům, co dalšího by se v příští výuce mohli naučit. 

 Z výsledků je patrné, že 44% klientů si myslí, že lyžařskou školu využije i 

v budoucnu. Z celkového počtu 284 respondentů 158 uvedlo, že školu Major již 

nevyužije. Tyto osoby byly požádány, aby uvedly důvod svého rozhodnutí. Důvod 

uvedlo 87 respondentů. Všechny odpovědi by se daly rozřadit do čtyř skupin s tím, že 

některé dotazníky obsahovaly odpovědi z více skupin. Nejčastěji klienti uváděli, že se 

naučili to, co potřebovali, popř. to, kvůli čemu do školy přišli. Tuto či podobnou 

odpověď uvedlo 51 dotazovaných. Dalším důvodem je cenová hladina. Tuto odpověď 

uvedlo 23 respondentů. Většina z nich ale neuvedla, zda se jedná o cenovou hladinu 

poskytovaných lekcí nebo o ceny souvisejících služeb (ubytování, půjčovné, skipas 

apod.). Pouze část těchto klientů toto rozlišila, a proto byli všichni klienti stěžující si na 

cenu zařazeni do jedné kategorie. Třetím důvodem bylo, že klienti již neplánují 

návštěvu hor, či přímo konkrétně Rokytnice nad Jizerou. Osob, které uvedly tento nebo 

podobný důvod, bylo 14. Bohužel ale nevíme přesnou příčinu, proč tito zákazníci 

neplánují návrat do Rokytnice. Poslední skupinu tvoří ti, kteří nebyli spokojeni 

s výukou v lyžařské škole Major. Jedná se ale pouze o 2 osoby, což považuji za 

zanedbatelné.  

Graf 53 Využití v budoucnu 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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dán tím, že základy snowboardingu je možné se naučit v poměrně krátké době a klienti 

tak mohou zastávat názor, že výuka pro ně byla dostačující.  

 Graf 54 Využití služeb v budoucnu  Graf 55 Využití služeb v budoucnu  

 (lyžaři) (snowboardisté) 

  

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 

Otázka č. 17: Využili jste někdy i jiné lyžařské školy?  

 Pro většinu klientů (242 z 284) je lyžařská škola Major první lyžařskou školou, 

kterou využili. Z klientů, kteří již navštívili jinou lyžařskou školu, je 69% mírně 

pokročilých lyžařů a 29% začátečníků.  

Graf 56 Využití jiných lyžařských škol 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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Graf 57 Míra pokročilosti zákazníků (klienti, kteří již navštívili i jinou lyžařskou školu)  

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 

Otázka č. 18 Doporučili byste lyžařskou školu Major i jiným lidem?  

 V poslední otázce společné pro oba typy dotazníku jsem zjišťoval, zda by 

klienti, kteří absolvovali výuku v lyžařské škole Major, doporučili tuto školu i jiným 

lidem. Pouze 6 respondentů uvedlo, že by lyžařskou školu nedoporučilo. Tito 

respondenti již svou nespokojenost uvedli v předchozích otázkách. Celkově si ale 

myslím, že 98% kladných odpovědí je velice pozitivní číslo a že lyžařská škola by 

s tímto výsledkem měla být spokojená.  

Graf 58 Doporučení školy dalším lidem 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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Otázky vyplňované dětmi do 13-ti let 

 Dotazník určený pro klienty do 13-ti let byl primárně vyplňován rodiči či jinými 

osobami, které přivedli dětského klienta do lyžařské školy. Dotazník ale také obsahoval 

tři otázky, které byly cíleny přímo na dětského klienta.  

 

Otázka A Jak se ti líbila výuka lyžování či snowboardingu? 

 Tato otázka by měla být ekvivalentem otázce 9B, nalézající se v dotazníku 

určeným klientům nad 13 let a zjišťujícím, jak byla absolvovaná lekce zábavná. Děti 

hodnotily výuku velice kladně a přibližně 3/4 ze všech dětských klientů (161) uvedly, 

že se jim výuka hodně líbila. Pouze 2 dětem se poskytnutá lekce nelíbila. 

Graf 59 Spokojenost dětí do 13-ti let s výukou  

 

Zdroj: Štýs (2012) 

Při rozdělení dětí na lyžaře a snowboardisty zjistíme, že odpověď „hodně líbila“ 

se vyskytuje více u lyžařů, konkrétně se jedná o 79%, naproti tomu u snowboardistů se 

jedná pouze o 58%. Jak již bylo několikrát uvedeno, lyžování nabízí více prostoru pro 

kreativitu, a tudíž i herních prvků. Výsledky jsou zachyceny na grafech č.60 a č.61. 

Při vyhodnocování této otázky jsem se také zamyslel nad tím, v kolika letech je 

vhodné začít s výukou snowboardingu. Všeobecně se doporučuje začít se 

snowboardingem později než s lyžováním. Je samozřejmě možné začít už např. v 6 

letech. Nebudu se zde zabývat výukovou hranicí, kdy je dítě fyzicky a motoricky 
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schopné k zahájení výuky, ale spíše tím, od kolika let si dítě výuku užije. Zkusil jsem si 

stanovit hranici 10 let a výsledky jsou zachyceny na grafech č.62 a č.63. Z grafů lze 

odvodit, že se výuka snowboardingu líbila více dětem nad 10 let.  

Graf 60 Spokojenost dětí do 13-ti let  Graf 61 Spokojenost dětí do 13-ti let 

 s výukou lyžování  s výukou snowboardingu 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 Graf 62 Spokojenost dětí do 10 let  Graf 63 Spokojenost dětí nad 10 let 

 s výukou snowboardingu  s výukou snowboardingu 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 Podobně jako u snowboardingu jsem zkusil rozdělit lyžaře na dvě skupiny, děti 

do 7 let a děti nad 7 let. Výsledky obou těchto skupin jsou velice podobné a nenachází 

se zde takové rozdíly jako u snowboardistů.  
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 Graf 64 Spokojenost dětí do 7 let  Graf 65 Spokojenost dětí nad 7 let 

 s výukou lyžování  s výukou lyžování 

 

 Zdroj: Štýs (2012) Zdroj: Štýs (2012) 

 Přikláním se k tomu, aby bylo dítě nejprve vedeno k lyžování a až přibližně ve 

věku kolem 8 až 10 let zkusilo snowboarding. Při použití správných výukových prvků 

může být totiž lyžování zábavné i pro nejmenší děti.  

 

Otázka B: Jak se ti líbily hračky a pomůcky, které se při výuce použily?  

 Především při výuce lyžování u dětí je využíváno značné množství 

doprovodných pomůcek a hraček. Jak již bylo uvedeno, snowboarding neumožňuje 

takové využití těchto pomůcek jako lyžování, přesto se instruktoři lyžařské školy Major 

snaží některé z těchto pomůcek zakomponovat do své výuky. Zajímalo mě tedy, jak 

dětští klienti tyto pomůcky ocení. Z výsledků vyplývá, že děti hodnotí tyto pomůcky 

velmi kladně, 78% odpovědí uvádí, že se jim pomůcky při výuce hodně líbily.  

Děti měly dále možnost v dotazníku zodpovědět, které pomůcky a hračky se jim 

líbily nejvíce. Největší úspěch si jednoznačně získala barevná žížala a kloboučky. 

Žížalou je míněna pěnová „nudle“, která se často používá např. při aqua aerobiku. 

Kloboučky jsou myšleny barevné kloboučky, které se využívají např. při fotbalovém 

tréninku. Děti také uváděly další pěnové hračky, které jsou původně určené pro vodní 

sporty.  
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Graf 66 Spokojenost s hračkami 

 

Zdroj: Štýs (2012) 

 

Otázka C Půjdeš lyžovat nebo jezdit na snowboardu i příště?  

 Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem pro lyžařskou školu je vzbudit u dětí oblibu 

v zimních sportech a lásku k lyžování či snowboardingu. Téměř všechny děti uvedly, že 

budou lyžovat i v budoucnu. Pouze 7 z dětských klientů odpovědělo, že již lyžovat ani 

jezdit na snowboardu nebudou. Cílem lyžařské školy by mělo být přesvědčit i tuto 

malou skupinku, že lyžování a snowboarding jsou skvělé zimní sporty. Je ale 

samozřejmé, že ne každé dítě si musí tyto sporty nutně oblíbit. Myslím si tedy, že 

lyžařská škola Major by s tímto výsledkem měla být velmi spokojena.  

Graf 67 Využití školy v budoucnosti (dítě do 13-ti let) 

 

Zdroj: Štýs (2012) 
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6 Diskuze 

 V této části mé diplomové práce se budu zabývat skutečnostmi, které mohly 

ovlivnit výsledky prezentované v kapitole 5. Výzkum probíhal téměř po celou dobu 

zimní sezóny 2011/2012 a v závěrečném součtu se sešlo 284 platných dotazníků. Tento 

počet považuji za dost reprezentativní, přesto bych ale rád upozornil na některé faktory, 

které mohly výsledky zkreslit. 

 V první řadě je třeba si uvědomit, že respondenti vyplňovali dotazníky 

z vlastního rozhodnutí. To mohlo způsobit, že dotazníky mohly být vyplňovány 

především lidmi, kteří měli z výuky a souvisejících služeb poskytovaných lyžařskou 

školou dobrý pocit a mohli tedy být optimisticky naladěni. To samo o sobě ještě není 

špatné, může ale chybět názor lidí, kteří s výukou nebyli spokojeni a následně tedy 

neměli náladu dotazník vyplnit. Pokud ale budeme předpokládat, že alespoň někteří 

z těchto „špatně naladěných lidí“ dotazník vyplnili, měly by se jejich výsledky alespoň 

částečně promítnout na celkovém hodnocení. Z výsledků ale vyplývá, že těchto 

negativních odpovědí je minimum, a proto si myslím, že výsledky mohou být nepatrně 

zkresleny, ale nebude se jednat o nic významného. Jde především o otázky zjištující, jak 

byla absolvovaná lekce přínosná či zábavná a jak byl klient spokojen s přiděleným 

instruktorem. 

 Podobně by se dalo polemizovat i u otázky týkající se cenové hladiny. 

Dotazníky vyplňovali pouze ti, kteří již danou lekci zakoupili. Chybí zde ale názor lidí, 

kteří si lekci nekoupili právě z důvodu vysoké ceny. Cílem diplomové práce je zjistit 

spokojenost zákazníků lyžařské školy Major, a osoba, která si lekci nekoupila, tedy není 

zákazníkem lyžařské školy. Přesto si ale myslím, že k vyhodnocení otázky o cenové 

hladině je nutné tento fakt zohlednit.  

 Pokud zůstaneme u ceny a placení, je důležité zmínit otázku č. 15, která zjišťuje, 

zda by klienti přivítali možnost využití platební karty. Takto položená otázka lehce 

vybízela k odpovědi ano, bohužel ale nezjišťuje, kolik lidí by reálně platební terminál 

využilo. 

 V neposlední řadě je potřeba se pozastavit nad otázkami A, B, C, které 

vyplňovaly děti do 13-ti let. Je nutné si uvědomit, že v této skupině se nachází děti od 

věku 3 let a jejich odpovědi nemusí vždy pevně vystihovat jejich skutečný názor. Děti si 

zajisté z výuky odnáší různé pocity a dojmy, bohužel ale neumím říci, nakolik je 
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pravdivě zanesly do dotazníků. Některé z těchto dětí dokonce vyplňovaly dotazníky až 

v elektrické podobě a jejich bezprostřední pocit z výuky již mohl vyprchat, a tudíž názor 

na výuku už nemusí být plně relevantní. 

Tímto výčtem jsem se pokusil shrnout ty nejdůležitější skutečnosti, které mohly 

výzkum ovlivnit. Pokud bude lyžařská škola Major výsledky mého výzkumu využívat, 

doporučuji jí zahrnout tyto skutečnosti do jejího rozhodování.  
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7 Závěry a doporučení  

 V této závěrečné kapitole se pokusím shrnout ty nejdůležitější poznatky, které 

výzkum přinesl. Zároveň navrhnu některá doporučení, která by mohla lyžařské škole 

Major přispět k zlepšení kvality poskytovaných služeb. 

Způsobů, jak se o lyžařské škole Major dozvědět, je několik. Velkou a důležitou 

roli zde ale hrají půjčovny lyžařského a snowboardového vybavení, hotely, penziony a 

různá restaurační zařízení. Prostřednictvím těchto zařízení získává škola téměř 1/3 

všech svých klientů. Ještě větší roli hrají tyto půjčovny, hotely, restaurace apod. u 

zahraniční klientely. Škola by s nimi i nadále měla spolupracovat a pokusit se oslovit ke 

spolupráci i další z nich. Letáky, plakáty a jiné poutače také hrají svou roli v získávání 

zákazníků, lyžařská škola Major by tedy neměla v tomto směru polevovat a i nadále 

propagovat svoji školu.  

Téměř 3/4 lidí, kteří přijdou do lyžařské školy, se považují za začátečníky. 

Lyžařská škola by tento fakt měla brát v úvahu a na svých pravidelných školeních, tzv. 

„secvičných“, by se měla ve velké míře probírat metodika, která je vhodná právě na 

tento typ klientů. 

Klienti lyžařské školy Major nejvíce využívají lyžařských kurzů. Poměr výuky 

lyžování a snowboardingu je přibližně 4:1. Je tedy dobré, aby škola měla své instruktory 

lyžování a snowboardingu přibližně v tomto poměru. Lyžařská škola také nabízí výuku 

telemarku a snow kitingu, tyto poskytované lekce jsou ale využívány zcela minimálně. 

Pro snow kiting jsou důležité dobré povětrnostní podmínky a zorganizování této výuky 

není úplně jednoduché. Lyžařská škola ani nedisponuje velkým množstvím potřebného 

vybavení. Doporučuji tedy tuto výuku ponechat v nabízených službách, ale pouze jako 

doplňkovou službu a zbytečně se nezabývat jejich propagací a dalšími náklady s tím 

spojené. Opačně nahlížím na výuku telemarku. Škola Major vlastní několik párů 

telemarkových lyží a bot a řada jejich instruktorů je způsobilá k vyučování telemarku, 

někteří v jejím týmu patří dokonce mezi špičku v oboru. Pokusil bych se tento 

navracející se styl více propagovat a pomocí různých zvýhodněných akcí (např. půjčení 

vybavení zdarma) umožnit lidem zažít ten pocit „z volné paty“. 

Nejvíce klientů využije služeb lyžařské školy pouze na dvě 120 minutové lekce, 

což představuje jednodenní lekce. Škola by proto měla zvážit, zda například lehce 
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nezvýšit cenu těchto denních lekcí a nesnížit cenu vícedenních lekcí. Taková varianta 

by mohla nalákat zákazníky k zakoupení více dní. 

Problém otevírání malých skupin byl rozsáhle řešen v otázce č. 11. Jak jsem již 

uvedl, několik klientů požadovalo pro sebe či pro dítě, které do školy přivedlo, výuku 

ve skupině. Těchto skupin ale bylo v průběhu roku otevřeno pouze minimum. 

Domnívám se, že důvodem, proč chtějí někteří zákazníci výuku ve skupině, není pouze 

nižší cena za lekci, ale i to, že při skupinové výuce si klienti povětšinou užijí více 

zábavy. Škola by se měla v tomto směru pokusit vyhovět klientům a snažit se například 

alespoň v období jarních prázdnin, kdy je největší poptávka po lekcích, provozovat 

některé ze svých lekcí ve skupinkách. Zároveň s otevřením těchto skupinek bych se 

pokusil skupinovou výuku lehce zdražit. 

Výuka lyžovaní, snowboardingu nebo telemarku probíhá v Rokytnici nad 

Jizerou na několika svazích. Z výsledků vyplývá, že místo, které je klientovi 

doporučeno, mu v drtivé míře vyhovuje. Objevilo se pouze několik negativních názorů 

na svah Rokytka. Doporučuji, aby pracovníci lyžařské kanceláře, nacházející se poblíž 

tohoto svahu, předem upozornili klienta na nevýhody tohoto svahu a případně mu 

doporučili kopec jiný i za cenu několikaminutového přesunu. 

Jedna ze stěžejních otázek se týkala přínosnosti lekcí pro klienty. Výsledky této 

otázky dopadly pro lyžařskou školu dobře. Pro 44% klientů byla lekce velmi přínosná a 

pro 55% klientů přínosná. Styl výuky, který škola praktikuje, se tedy jeví jako dobrý, ať 

již se jedná o výuku lyžování nebo snowboardingu. Výsledky přínosnosti obou těchto 

typů výuky dopadly velmi podobně. Okrajově bych se pozastavil u výuky pro klienty 

nad 13 let. Při zjišťování, zda výuka připadala přínosnější klientům do 13-ti let (přesněji 

osobám, které za ně vyplňovaly dotazník) nebo klientům nad 13 let, se ukázalo, že 

výuka připadala přínosnější mladším klientům. Lyžařská škola pořádá pravidelné 

školení svých instruktorů, ve velké míře se přitom zaměřuje na výuku dětí. Z výsledků 

lze soudit, že by bylo dobré i více pracovat na výuce pro dospělé. 

Většina lidí si přijíždí na hory relaxovat a užívat si. To, že lekce musí být 

zábavná a musí klienta bavit, je proto nesmírně důležité. Pouze dvěma respondentům 

připadala lekce spíše nezábavná, ostatní uvedli, že lekce byla zábavná či dokonce velmi 

zábavná. Z výsledků je také patrné, že zábavnější jsou ty lekce, které jsou pořádány ve 

skupinkách, na druhou stanu jsou ale zase méně přínosné než privátní výuka. 



 

88 
 

Problematikou malého množství skupinové výuky jsem se již zabýval výše, a pokud se 

lyžařské škole podaří tento problém vyřešit, bude pak záležet pouze na zákazníkovi, zda 

dá přednost zábavnější lekci či lekci, kde dosáhne většího pokroku. 

I děti do 13-ti let měly možnost vyjádřit se k výuce. Na otázku, jak se jim líbila 

výuka lyžování a snowboardingu, ze všech dotazovaných dětí pouze dvě uvedly, že se 

jim výuka nelíbila. Přibližně 3/4 všech ostatních uvedlo, že se jim výuka velmi líbila a 

zbylá 1/4, že se jim výuka líbila. Větší oblibu získaly lekce lyžování. Fakt, nad kterým 

bych se chtěl pozastavit, se týká výuky snowboardingu pro děti do 10 let. V této 

kategorii 17% dětí uvedlo, že se jim výuka nelíbila a 67%, že se jim výuka „pouze“ 

líbila. Toto může být způsobeno dvěma důvody. Jedním z nich je, že dítě mladší 10ti let 

ještě není na výuku snowboardingu připraveno a druhým může být skutečnost, že tyto 

děti jsou připraveny, ale vyžadují speciální péči a metodiku. Lyžařská škola Major by se 

proto měla pokusit upravit svou snowboardovou metodiku pro tyto děti, aby si i ony 

odnášely ty nejradostnější pocity z výuky. 

Na otázku, zda budou děti do 13-ti let lyžovat nebo jezdit na snowboardu i 

příště, 96% odpovědělo, že ano. Přesně o tento cíl se lyžařská škola u takto starých dětí 

snaží a proto je pro ni tento výsledek dobrým hodnocení její práce. 

Instruktoři a instruktorky lyžařské školy Major dosáhli velmi kladných výsledků. 

Více jak 2/3 respondentů uvedlo, že byly s instruktorem či instruktorkou velmi 

spokojeno. Při vyhodnocování dotazníků od klientů do 13-ti a nad 13 let bylo zjištěno, 

že lepších výsledků dosáhli instruktoři u klientů do 13-ti let. Pokud tedy škola nemá 

nějaké vlastní problémy s instruktory, kteří absolvovali zimní sezónu 2011/2012, 

doporučuji pokusit se oslovit tyto instruktory či instruktorky i pro sezónu následující. 

I pracovníci kanceláří dostali od zákazníků dobré hodnocení. Více jak polovina 

těchto zákazníků uvedla, že s přístupem pracovníků lyžařské kanceláře Major byla 

velmi spokojena a zbytek tvrdí, že byl jejich přístup dobrý. Stejně tak jako v případě 

lyžařských a snowboardových instruktorů, doporučuji oslovit tyto pracovníky i pro 

příští sezónu. 

Pobyt na horách je většinou spojen s příjemnými zážitky a lyžařská škola by 

měla pro svůj vlastní prospěch zákazníkům zážitky zajistit, a proto jsou jednotlivé lekce 

a komunikace se zákazníkem postaveny na „přátelské“ bázi. Nelze ale opomíjet, že se 

stále jedná o business a dobře stanovená cena je velmi důležitá. Cena, která je 



 

89 
 

momentálně stanovena školou, je zákazníky přijímána poměrně dobře. Opět je nutné 

připomenout, že se jedná pouze o názor osob, které si již lekci zakoupily. Pouze 18% 

považuje lekce za drahé a 4 za velmi drahé, což není podle mého názoru na dnešní 

dobu, kdy téměř všichni považují za drahé vše, příliš mnoho. Zahraniční klienti hodnotí 

ceny lyžařské školy Major ještě lépe. Pokud by škola uvažovala o zdražení svých lekcí, 

nebyl bych proti, ale z počátku bych rozhodně nezdražoval o více jak 10%. S cenou 

lekcí souvisí i různé slevové poukázky, které je možné uplatnit. Lidé mají rádi pocit, že 

si mohou koupit něco zlevněného, proto bych zavedl tyto slevové kupóny a poukázky i 

v nadcházející sezóně. 

V závěru dotazníku jsem se jednoduchou otázkou snažil zjistit, zda by zákazníci 

lyžařské školy doporučili tuto školu i dalším osobám. Z výsledků vyplynulo, že 98% 

zákazníků by tuto lyžařskou školu doporučilo. Nezbývá tedy, než popřát lyžařské škole 

Major spoustu dalších spokojených klientů, kteří budou doporučovat školu dalším a 

dalším lidem. 
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Příloha IV: Dotazník na výzkum spokojenosti zákazníků lyžařské 

školy Major pro klienty mladší 13-ti let 

 

DOTAZNÍK 
 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujících několika otázek. 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou použity pouze pro účely 

osobního výzkumného projektu. Vámi zvolené varianty odpovědí označte 

kroužkem, případně, pokud je to možné, vypište do vyhrazeného prostoru. 

 

1) Jak jste se o lyžařské škole Major dozvěděli? 

 a) z internetu b) od známých c) z letáků, billboardů, apod.

 d) v lyžařských půjčovnách, hotelech, restauracích e)jinde (prosím uveďte)…….  

2) Jedná se o vaši první návštěvu lyžařské školy Major? 

 a) ano b) ne 

3) Kterou z nabízených lekcí dítě využilo? 

 a) lyže b) snowboard c) telemark d)snow kiting 

4) Kolik lekcí dítě celkem využilo? (pozn. 1 lekce = 120 minut) 

 Prosím uveďte počet …………………………… 

5) Jakého typu výuky se dítě zúčastnilo? 

 a) privátní výuka b) malá skupina c) velká skupina  

6) Na jaké úrovni bylo dítě před příchodem do lyžařské školy? 

 a) začátečník b) mírně pokročilý c) pokročilý d) velmi pokročilý 

7) Na kterém místě probíhal výcvik? (pokud jste využili více míst, zakroužkujte prosím 

všechny) 

 a) Modrá Hvězda b) Rokytka c) Lysá hora/Horní Domky 

 d) Studenov e) jinde (prosím uveďte)……………. 

8) Domníváte se, zda toto místo bylo úměrné schopnostem dítěte? 

 a) ano b) ne 

9) Jak byla absolvovaná lekce přínosná? 

 a) velmi přínosná b) přínosná c)spíše nepřínosná d) nepřínosná 



 

 
 

10) Jak jste byli spokojeni s instruktorem či instruktorkou? 

  a) velmi spokojen b) spokojen  c) nespokojen d)velmi nespokojen 

 pokud chcete, uveďte prosím jméno instruktora či instruktorky …………………… 

11) Pokud maté nějaké připomínky či návrhy k výuce, prosím uveďte: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

12) Jak hodnotíte přístup a vstřícnost pracovníků v kanceláři lyžařské školy? 

 a) velmi dobrý  b) dobrý  c) špatný  d) velmi špatný 

13) Jak hodnotíte cenovou hladinu nabízených lekcí? 

 a) velmi drahé  b) drahé  c) přiměřené  d) levné  e) velmi levné 

14) Využili jste nějakých slev? 

 a) ano b) ne 

 pokud ANO, uveďte prosím jakých ……………………………………………………………. 

15) Přivítali byste možnost využití platební karty?  

 

 a) ano  b) ne 

16) Myslíte si, že využijete služeb lyžařské školy Major i v budoucnu? 

 a) ano b) ne 

 Pokud jste odpověděli NE, uveďte prosím proč: 

........................................................................……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

17) Využili jste někdy i jiné lyžařské školy? 

 a) ano b) ne 

18) Doporučili byste lyžařskou školu Major i jiným lidem? 

 a) ano b) ne 

 

 

 

 



 

 
 

 

Prosím vyplňte otázky A, B, C společně s dítětem 

A) Jak se ti líbila výuka lyžování či snowboardingu? 

 a) hodně líbila b) líbila c) nelíbila 

B) Jak se ti líbily hračky a pomůcky, které jste při výuce použili? 

 a) hodně líbily b) líbily c) nelíbily 

 Pokud se ti některé líbily, které nejvíc?......................................................... 

C) Budeš lyžovat nebo jezdit na snowboardu i příště? 

 a) ano b) ne 

 

 

I) Pohlaví dítěte: 

 a) chlapec b) dívka 

II) Věk dítěte:  

 a)do 4 let  b) 4-6 let c)7-9 let d)10-12let 

III) Místo bydliště: 

 a) Hlavní město Praha b) Středočeský c) Jihočeský d) Plzeňský 

 e) Karlovarský f) Ústecký g) Liberecký h) Královéhradecký

 i) Pardubický j) Vysočina k) Jihomoravský l) Olomoucký 

 m) Zlínský n) Moravskoslezský o) mimo ČR (prosím uveďte):………… 

 

 

   Děkujeme… 

  



 

 
 

Příloha V: Dotazník na výzkum spokojenosti zákazníků lyžařské 

školy Major pro klienty starší 13-ti let 

 

DOTAZNÍK 
 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujících několika otázek. 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou použity pouze pro účely 

osobního výzkumného projektu. Vámi zvolené varianty odpovědí označte 

kroužkem, případně, pokud je to možné, vypište do vyhrazeného prostoru. 

 

1) Jak jste se o lyžařské škole Major dozvěděli? 

 a) z internetu b) od známých c) z letáků, billboardů, apod.

 d) v lyžařských půjčovnách, hotelech, restauracích e)jinde (prosím uveďte)…….  

2) Jedná se o vaši první návštěvu lyžařské školy Major? 

 a) ano b) ne 

3) Kterou z nabízených lekcí jste využili? 

 a) lyže b) snowboard c) telemark d)snow kiting 

4) Kolik lekcí jste celkem využili? (pozn. 1 lekce = 120 minut) 

 Prosím uveďte počet …………………………… 

5) Jakého typu výuky jste se zúčastnili? 

 a) privátní výuka b) malá skupina c) velká skupina  

6) Na jaké úrovni jste byli před příchodem do lyžařské školy? 

 a) začátečník b) mírně pokročilý c) pokročilý d) velmi pokročilý 

7) Na kterém místě probíhal výcvik? (pokud jste využili více míst, zakroužkujte prosím 

všechny) 

 a) Modrá Hvězda b) Rokytka c) Lysá hora/Horní Domky 

 d) Studenov e) jinde (prosím uveďte)……………. 

8) Domníváte se, zda toto místo bylo úměrné vaším schopnostem? 

 a) ano b) ne 

9A) Jak byla absolvovaná lekce přínosná? 

 a) velmi přínosná b) přínosná c)spíše nepřínosná d) nepřínosná 



 

 
 

9B) Jak byla absolvovaná lekce zábavná? 

 a) velmi zábavná b) zabávná c)spíše nezábavná d) nudná 

9C) Jak byla absolvovaná lekce fyzicky náročná? 

 a)velmi náročná b) náročná c)spíše nenáročná d) nenáročná 

10) Jak jste byli spokojeni s instruktorem či instruktorkou? 

  a) velmi spokojen b) spokojen  c) nespokojen d)velmi nespokojen 

 pokud chcete, uveďte prosím jméno instruktora či instruktorky …………………… 

11) Pokud maté nějaké připomínky či návrhy k výuce, prosím uveďte: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

12) Jak hodnotíte přístup a vstřícnost pracovníků v kanceláři lyžařské školy? 

 a) velmi dobrý  b) dobrý  c) špatný  d) velmi špatný 

13) Jak hodnotíte cenovou hladinu nabízených lekcí? 

 a) velmi drahé  b) drahé  c) přiměřené  d) levné  e) velmi levné 

14) Využili jste nějakých slev? 

 a) ano b) ne 

 pokud ANO, uveďte prosím jakých ……………………………………………………………. 

15) Přivítali byste možnost využití platební karty?  

 

 a) ano  b) ne 

16) Myslíte si, že využijete služeb lyžařské školy Major i v budoucnu? 

 a) ano b) ne 

 Pokud jste odpověděli NE, uveďte prosím proč: 

........................................................................……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

17) Využili jste někdy i jiné lyžařské školy? 

 a) ano b) ne 

18) Doporučili byste lyžařskou školu Major i jiným lidem? 

 a) ano b) ne 



 

 
 

I) Vaše pohlaví: 

 a) muž b) žena 

II) Váš věk:  

 a)12 -18 let  b) 19-26 let c)27-40 let d) 41 a více let 

III) Místo bydliště: 

 a) Hlavní město Praha b) Středočeský c) Jihočeský d) Plzeňský 

 e) Karlovarský f) Ústecký g) Liberecký h) Královéhradecký

 i) Pardubický j) Vysočina k) Jihomoravský l) Olomoucký 

 m) Zlínský n) Moravskoslezský o) mimo ČR (prosím uveďte):………… 

 

   Děkujeme… 

  



 

 
 

Příloha VI: Loga lyžařské školy Major 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Příloha VII: Ceník lyžařské školy Major 

 

 

  



 

 
 

 

Příloha VIII: Uniforma instruktorů lyžařské školy Major 

 

  



 

 
 

Příloha IX: Hlavní kancelář lyžařské školy Major 

 

 

  



 

 
 

Příloha X: Reklamní panák lyžařské školy Major 

 

 

  



 

 
 

Příloha XI: Mapa lyžařského areálu Rokytnice nad Jizerou 

 

 

  



 

 
 

Příloha XII: Úvodní stránka webových stránek lyžařské školy Major 

 

 

  



 

 
 

Příloha XIII: Plakát telemarkových závodů O zlaté tele 

 

 

 


