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Název: MARKETINGOVÝ MIX TENISOVÉHO KLUBU SPARTA 

PRAHA 

 

Cíle: Cílem této práce bylo dohledání podrobných informací o 

fungování marketingového mixu z pohledu návštěvníků a 

zaměstnanců klubu. Na základě těchto poznatků byly vyhotoveny 

návrhy a doporučení na zlepšení současného marketingového 

mixu. 

 

 

Metody: Marketingový mix byl analyzován pomocí marketingového 

výzkumu, konkrétně dotazníkovou metodou. 

 

 

Výsledky: Podle výsledků dotazníkového šetření jsou návštěvníci tohoto 

tenisového klubu nejméně spokojeni s klubovou restaurací a s 

nabízeným sportovním vybavením. Naopak nejvíce spokojeni 

jsou návštěvníci s kvalitou tenisových dvorců, se způsobem 

obsluhy recepce a se zaměstnanci z řad vedení klubu. 

 

 

 

Klíčová slova: marketingový mix, tenis, dotazník, produkt, cena 

  



Title: MARKETING MIX OF TENNIS CLUB SPARTA PRAHA 

 

 

Aims: The aim of this thesis is to collect detailed information on the 

operation of the marketing mix from the point of view of visitors 

and the club staff. Based on these findings new proposal and 

recommendations were suggested in order to improve the existing 

marketing mix of the tennis club. 

 

 

Methods: The analysis of marketing mix was performed by means of 

marketing research, specifically in the form of questioning. 

 

 

Results: According to the results of the questionnaires visitou of this tennis 

club are least satisfied with the club restaurant and with the offer 

of sportsequipment. In the contrary, most visitors are satisfied 

with the quality of the club tennis courts, a Front Desk service 

and with staff of the club management. 
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1 ÚVOD 

 

Tenis je jedním z nejoblíbenějších, nejsledovanějších a nejhranějších sportů na 

světě. Důvod je velice prostý: Jen málo sportů dokáže spojit pohyb a soutěživost 

s krásnou a elegancí. 

Tenis totiž nepředstavuje jen sport jako takový. Nejde zde pouze o vylepšování 

techniky a zvyšování fyzické kondice. Tenis je společenskou událostí a proto není 

výjimkou, že se během přátelských tenisových turnajů uzavírají nejrůznější obchody a 

domlouvají vzájemné spolupráce. Tenis je považován za jeden z nejprestižnějších 

sportů, což si většina klubů velice dobře uvědomuje. Už dávno se nejedná jen o 

uspokojení zákazníkovy potřeby v podobě dobře upravených kurtů. Řada tenisových 

klubů nabízí svým zákazníkům kromě sportovního vyžití také doplňkové služby a to 

hned v několika podobách. Ať už se jedná o vyplétání raket, prodej a zapůjčení 

sportovního vybavení nebo občerstvení a místo pro relaxaci po hře. 

Tenisový klub Sparta Praha (dále jen TK Sparta Praha) je jedním z  prestižních 

klubů. Každoročně se zde koná řada významných (nejen) sportovních akci, jako 

například ženský turnaj Sparta Prague Open a tamní restauraci si pro své soukromé 

večírky vybírají ti nejvlivnější sponzoři a lidé z celého sportovního spektra. 

K tomu, aby sportovní klub mohl dosáhnout takové prestiže, je však zapotřebí, 

aby veškeré sužby a servis fungovaly naprosto dokonale. K tomu může výrazně přispět, 

dobře zvolený a propracovaný marketingový mix. Jakým způsobem a na jaké úrovni 

funguje marketingový mix v TK Sparta Praha, je zahrnuto v obsahu této bakalářské 

práce. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

2.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je prostřednictvím dotazníku zjistit spokojenost 

uživatelů zařízení TK Sparta Praha s poskytovanými službami. 

Na základě zjištěných údajů navrhnout změny konkrétních nástrojů 

marketingového mixu. 

 

2.2 Dílčí úkoly 

• Vymezení pojmu souvisejících s daným tématem 

• Analyzovat současný marketingový mix TK Sparta Praha 

• Konstruovat dotazník 

• Sběr dat v TK Sparta Praha 

• Vyhodnocení a interpretace 

• Navrhnout doporučení na zlepšení současného marketingového mixu 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje jeden ze stěžejních nástrojů marketingu. Podle 

TOMKA a VÁVROVÉ (2001) se „marketingová věda nazývá marketingovým mixem to, 

jaká opatření, s jakou intenzitou nasadit ke splnění cílů“.Podle SCHOELLA a 

GUILTIANA(1988) jsou součástí marketingového mixučtyři hlavní proměnné, 

označované jako 4P: produkt (product), místo (place), cena (price), propagce 

(promotion). Pro dobře vedený marketing je důležité, aby byly tyto nástroje dobře 

kombinovány a vytvořily tak ideální marketingový mix, pomocí kterého budou 

uspokojeny požadavky a přání zákazníků. PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ (2010) ve 

své publikaci uvádějí, že „orientace na zákazníka a cílový trh znamená znalost všech 

charakteristik, které firmě umožní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a služby za vhodné 

ceny, na očekávaném místě za podmínky, že se o nich potenciální spotřebitel dozví.“ 

Ideální kombinace nástrojů marketingového mixu musí být stanovena tak, aby 

vyhovovala určitému typu podniku. Nelze sestavit jakýsi jednotný „mustr“ podle 

kterého se budou řídit všichni. Jak píše ZAMAZALOVÁ se své publikaci (2009) 

„Marketingový mix nelze aplikovat šablonovitě bez úprav“. 

 

3.1.1 Produkt 

Produkt je základním nástrojem marketingového mixu. Pod tímto pojmem si asi 

většina populace vybaví například mobilní telefony nebo oblečení. Jinými slovy, 

hmotné statky.  

Při procesu tvorby produktu je třeba se zamyslet nad jednotlivými úrovněmi 

produktu: 

• Jádro  

• Vlastní produkt  

• Rozšířený produkt  

 



13 
 

Jádro znamená základní produkt, tedy to, co zákazník skutečně kupuje. Tento 

základní produkt je pomocí marketingu přeměněn na vlastní (reálný) produkt, který 

zahrnuje značku, obal, design a kvalitu. Rozšířený produkt je jakýsi závěrečný 

„balíček“, který by měl obsahovat všechny další služby a užité hodnoty, které zákazník 

dostává. 

 

Obrázek č. 1: Vrstvy produktu 

 

Zdroj: http://www.synext.cz/ 

 

Do tohoto nástroje marketingového mixu patří i statky nehmotné – služby. 

Služby zahrnují veškeré aktivity, které uspokojí všechna přání zákazníka. Jako příklad 

můžeme uvést sportovní aktivity, ubytování, nebo kadeřnictví. Podle SASSERA (1978) 

obsahuje služba tři základní prvky: 

1. Materiální – jedná se o hmotné, většinou doplňkové, služby, které 

umožní poskytnutí služby základní. Například v případě transportu se 

bude jedna o dopravní prostředky. 

2. Smyslové požitky – jsou vnímány lidskými smysly (barvy, zvuky, 

pachy). 

3. Psychologické výhody a nabídky – každý zákazník vnímá tuto výhodu 

jinak. 

 

http://www.synext.cz/
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3.1.2 Cena 

Cena patří mezi základní marketingové nástroje, které ovlivňují spotřebu mnohých 

služeb. Je to peněžní suma, za kterou jsou dané výrobky nabízeny a vyjadřuje vztah 

mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem. Správné stanovení ceny je velice důležité. 

K jejímu správnému stanovení nám poslouží jisté metody. Podle JAKUBÍKOVÉ (2008) 

můžeme rozlišovat například tyto metody: 

• Cena jako vyjádření hodnoty vnímané zákazníkem 

• Následování ceny konkurence 

• Stanovení ceny respektující návratnost investic 

• Stanovení ceny podle velikosti poptávky 

• Stanovení ceny s ohledem na náklady 

 

ĎADO, PEPTROVIČOVÁ a KOSTKOVÁ (2006) tvrdí, že hlavní úlohou cenové 

politiky je stanovit cenu srovnáním strategických cílů podniku a průzkumu trhu. Poté 

vybrat vhodnou cenovou strategii a způsob stanovení ceny tak, aby pokryla náklady 

podniku, zabezpečila zisk a byla akceptovatelná zákazníkem. 

Kromě toho, že zákazník platí za službu jako takovou, mohou mu vzniknout ještě 

další, tzv. alternativní náklady. Podle VAŠTÍKOVÉ (2008) jsou tyto náklady spojeny: 

• S časem – zákazník by daný čas, který věnuje vyhledávání služby, mohl 

využít jiným způsobem. 

• S fyzickým úsilím – k poskytnutí dané služby je potřeba fyzického úsilí 

(opravy, malování…). 

• S psychickým úsilím – jedná se o služby, které vyžadují, aby je zákazník 

pochopil (především ve finančních službách), nebo aby se vypořádal se 

zábranami (zdravotnické služby). 

 

3.1.3 Propagace 

Propagace je jednou z klíčových nástrojů marketingu. Kromě marketingového 

mixu bychom ji mohli zařadit také do tzv. komunikačního mixu. Jedná se totiž o jistý 

způsob komunikace mezi firmou a jejím potenciálním zákazníkem. Zákazník se 
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seznamuje s novým produktem, vytváří si o něm obraz a také ochotu daný produkt 

koupit. 

Podle TAYLORA (2011) má propagace dvojí účel:  

• Vytváří povědomí o možnostech poskytovaných dodavatelem. 

• Snaží se přilákat a přesvědčit zákazníky ke koupi konkrétní služby nebo 

produktu. 

Dále TAYLOR (2011) uvádí rozdělení propagace na následující základní části: 

• Osobní prodej - přímá prezentace jednomu nebo více potenciálním zákazníkům 

s cílem daný produkt nebo službu prodat. 

• Reklama - placená forma neosobní prezentace organizace a/nebo příležitostí a 

služeb, které nabízí. 

• Podpora prodeje- finanční nabídka nebo dárek, který je nabízen potenciálním 

zákazníkům. Důvodem je povzbudit a nalákat zákazníka ke koupi daného 

produktu nebo služby. 

• PR – neosobní forma stimulace poptávky, jejímž hlavním úkolem je budovat 

dobrou pověst a image organizace. PR je funkcí managementu vycházející z 

dlouhodobé strategie. 

 

3.1.4 Distribuce 

 Originálním anglickým názvem tohoto marketingového nástroje je „place“, tedy 

místo. Častěji se však setkáme s výrazem distribuce. Distribucí (distribučními cestami) 

rozumíme v marketingu pohyb produktů a služeb od výrobců k jejich zákazníkům. Do 

tohoto nástroje řadíme sortiment, dopravu, zásoby a lokality.  

 Podle KOTTLERA (2007) může výrobce svým zákazníkům poskytnout 

produkty a služby dvěma různými způsoby neboli dvěma různými distribučními kanály. 

Prvním distribučním kanálem je tzv. přímá cesta. Znamená to, že služba jde od 

poskytovatele přímo k zákazníkovi. Nefigurují zde žádní prostředníci, jako je tomu ve 

druhém distribučním kanálu, který se nazývá jako cesta nepřímá. U tohoto druhu 

distribuce společnosti využívají svých prodejců, nebo své produkty prodají různým 

prostředníkům.  
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 Další významnou složkou distribuce je také internet a jiné informační a 

komunikační technologie. ĎADO, PEPTROVIČOVÁ a KOSTKOVÁ (2006) tvrdí, že 

někteří poskytovatelé služeb využívají i geografické informační systémy, které ve formě 

map spojují analýzu prostorových údajů.  

 

3.2 Marketingový mix služeb 

 KOTTLER a ARMSTRONG (2004) uvádějí tuto definic služeb: „Služba je 

jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je 

v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 

 Jak je uvedeno ve výše zmíněné definici, s pojmem služeb se pojí taková slova 

jako nehmotnost nebo absence vlastnictví. Toto jsou všechno charakteristiky služeb, 

které KOTTLER (2007) rozděluje takto: 

• Nehmotnost – službu nelze osahat, nebo ochutnat, tedy nelze ji zhodnotit 

žádným fyzickým smyslem. 

• Neoddělitelnost – produkce a spotřeba nemohou být od sebe odděleny. 

• Heterogenita – nelze předpokládat, že poskytovaná služba bude vždy stejně 

kvalitní. Například v tenisovém klubu může být jeden trenér milý a vstřícný a 

druhý nepříjemný a neochotný. 

• Zničitelnost – služby nelze skladovat a poté je znovu prodávat. Pokud nám 

například nevyhovují místa na sportovním utkání, není možné je reklamovat a 

dostat za ně jiná. Pro daný okamžik jsou tedy služby zničené. 

• Absence vlastnictví – službu nelze vlastnit. Návštěvník sportovního zařízení si 

může zakoupit sportovní náčiní a vybavení, které se dostane do jeho vlastnictví. 

Pokud si zakoupí ve stejném zařízení například pronájem tělocvičny, za určitou 

dobu je nucen místo opustit a přenechat ho jiným zákazníkům. 

 

Rozdělení marketingového mixu na 4P je jednoduché a stručné. Podle serveru 

managementmania.com musí firma, která chce docílit větších úspěchů, svůj 

marketingový mix rozpracovat podrobněji. Je třeba, aby jej rozšířila o několik dalších 

nástrojů. Konkrétně se jedná o: fyzický důkaz (physical evidence), lidi (people) a proces 
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(process). Jak říká SWARBROOKE (2003) : „Takto rozšířený marketingový mix klade 

důraz na určité prvky tradičního marketingového mixu a přidává k nim nové kategorie.“ 

Ve většině publikací se můžeme s marketingovým mixem služeb setkat také pod 

názvem 7P.  

 

3.2.1 Lidé 

 Pro firmu poskytující služby, může být lidský faktor rozhodující konkurenční 

výhodou. Aby se podnik v této výhodě ocitl, musí být zaměstnanci řádně vyškoleni a 

především motivování ze strany svého zaměstnavatele. ĎADO, PEPTROVIČOVÁ a 

KOSTKOVÁ (2006) říkají, že jednou z nejčastějších nespokojeností zákazníka 

s poskytovanými službami je právě špatný vztah mezi ním a poskytovatelem dané 

služby. Zaměstnanci podniku poskytujícího služby se stávají součástí marketingového 

procesu. Spotřebitelé vnímají zaměstnance jako někoho, kdo prezentuje daný podnik, 

danou obchodní značku. 

Podle VAŠTÍKOVÉ (2008) má participace lidí na nabídce služeb tři základní 

faktory: 

1. Účast zaměstnanců na produkci služeb 

 

a. Přímá – do této skupiny patří tzv. „kontaktní personál“, tedy 

zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem. 

b. Nepřímá – do této skupiny spadá především management 

organizace, který sice do přímého kontaktu se zákazníkem 

nepřijde, ale podílí se na vlivu produkce služeb například 

vytvářením marketingových (a jiných) strategií. 

 

2. Zákazník jako spoluproducent služby – některé služby vyžadují, aby 

se na nich podílel i sám zákazník. Například malíř potřebuje, aby ho 

zákazník pustil do bytu. 

 

3. Referenční trh – tímto termínem rozumíme zákazníky, jejich rodiny, 

známé a přátelé. Díky ústní reklamě se tito lidé podílejí na vytváření, a 
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zlepšení image dané služby. Tento trh spolu s dalšími trhy tvoří 

marketing vztahů.  

 

3.2.2 Proces 

Procesy vyjadřují vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Popisují 

způsoby, jakými je služba poskytována. Podle VATÍKOVÉ (2008) důležitou roli hraje 

také analýza procesů služeb, která poslouží ke zhodnocení poskytované služby a díky 

této analýze lze proces poskytování služeb zefektivnit a udělat je pro zákazníka 

příjemnější.  

VAŠTÍKOVÁ (2008) rozděluje systémy procesů poskytovaných služeb do 

následujících kategorií: 

• Masové služby – služby, u kterých je možné nahrazení pracovní síly 

mechanizací a automatizací. Do této skupiny řadíme například bankovní a 

finanční služby, dopravu a stravovací služby. 

• Zakázkové služby – tyto služby se určitou mírou dokáží přizpůsobit některým 

požadavkům zákazníka. Patří sem například opravny nebo montážní služby. 

• Profesionální služby – služby poskytovány vyškolenými odborníky s vysokou 

kvalifikací. Například právnické služby nebo zdravotnické služby. 

 

3.2.3 Materiální prostředí 

 Materiální prostředí se významně podílí na zhmotnění služby. Je jednou 

z prvních věcí, které si zákazník všimne, když vstoupí na místo, kde se daná služba 

nabízí. Velikost a vzhled interiéru (osvětlení, vybavenost a barvy) i exteriéru, atmosféra, 

kvalita vybavenosti. Všechny tyto aspekty navodí v zákazníkovi představu o tom, jakou 

kvalitu a povahu bude daná služba mít. Například při příchodu do špinavé recepce 

s nepříjemnou recepční, bude zákazník očekávat, že „špinavá a nepříjemná“ bude i 

nabízená služba. „Na to, jak uspořádat vnější projev produktu služby v materiálním 

prostředí, neexistují přesná a předem stanovená pravidla.“(VAŠTÍKOVÁ, 2008) 
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 VAŠTÍKOVÁ (2008) rozděluje materiální prostředí do dvou skupin: 

1. Periferní prostředí – předměty z tohoto prostředí nemají vlastní hodnotu, ale 

zákazník je může vlastnit. Jedná se například o dobře graficky zpracované 

vstupenky. 

 

2. Základní prostředí – na rozdíl od periferního prostředí je zde absence vlastnictví. 

Na rozhodování zákazníka může mít stejný vliv jako periferní prostředí. 

 

3.3 Marketing ve sportu 

Obchodování se sportem je proces poměrně mladý. Podle serveru IS.MUNI.CZ 

(2007) se pojem sportovní marketing a pojmy s ním spojené dosud stále vyvíjí, a proto 

nejsou některé z nich stále jasně definovány. Mezi ty pojmy, kterým už byla definice 

přiřazena, patří například sponzoring nebo merchandising. Právě sponzoring nebo 

slovní spojení sponzorování ve sportu je velice často jediná věc, kterou si lidé vybaví, 

pokud se řekne sportovní marketing. Sportovní marketing se však skládá ze všech 

aktivit, jejichž cílem je uspokojit potřeby a přání spotřebitelů prostřednictvím 

sportovního směnného procesu. Dle MULLINA, HARDYHO a SUTTONA (2007) má 

sportovní marketing pro své vývojáře dvě hlavní náplně: 

• prodej sportovních produktů a služeb přímo spotřebitelům sportu 

• jejich uvádění na trh pomocí jiných spotřebních a průmyslových produktů a 

služeb prostřednictvím použití sportovní propagace 

 

3.4 Marketingový mix ve sportu 

 V marketingu je třeba zvážit každý cílový trh samostatně a vytvořit vhodný 

marketingový mix tak, aby vyhovoval jeho specifickým potřebám. Základními prvky 

marketingového mixu jsou již zmiňované - cena, výrobek, propagace a distribuce. Je 

možné, že každý z cílových trhů bude potřebovat jinou kombinaci strategií 

marketingového mixu. Jak píší ve své publikaci BEECH a CHADWICK (2007), musí 

být tyto kombinace sestaveny tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám daného trhu. 

Jakmile jsou strategie marketingového mixu pro jednotlivé cílové trhy stanoveny,může 

obchodník zvážit, zda existují nějaké podobnosti mezi skupinami těchto strategií a zda 
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některé kroky mohou být kombinovány tak, aby byly pro obchodníka výhodné – tzn. 

minimální náklady a maximální výnosy. 

V oblasti sportu je důležité, aby sportovní trh zvážil, jestli je nějakým způsobem 

každý z nástrojů marketingového mixu ve vzájemném vztahu s dalšími nástroji, a pokud 

ano, tak jak. Velice špatně mohou skončit například sportovní produkty, jejichž ceny 

nejsou strategicky dobře zvoleny, či je cena dokonce nepřiměřená k dané kvalitě 

produktu. Toto může mít negativní dopad na distributory těchto produktů, neboť takto 

stanovené ceny se negativně promítají v názoru zákazníků na daného distributora. 

Podobné to může být i se vstupenkami na oblíbené sportovní utkání. Kdy 

pořadatel masivně propaguje danou sportovní akci, ale dá do oběhu velice málo 

vstupenek, z tohoto důvodu fanoušci, kteří by měli o dané utkání zájem, o možnost 

návštěvy přijdou. Spojení těchto dvou problémů, můžeme vidět například u Davis 

Cupu, kdy je již týdny před zahájením turnaj silně propagován, ale postupem času se 

ukáže, že sehnat vstupenky je takřka nemožné a pokud ano, ceny jsou tak vysoké, že si 

je fanoušek z řad běžné populace nemůže dovolit. Důvodem nedostatku vstupenek 

může být klidně i to, že většinu z nich pořadatel rozdá svým sponzorům, 

spolupracovníkům nebo kamarádům. Při sledování Davis Cupu v televizi je však skoro 

polovina sportovní haly prázdná. 

 

3.4.1 Produkt 

 V případě sportu je produkt často hra sama o sobě. Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) 

můžeme za sportovní produkt považovat: „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k 

uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a 

sportu“. Hmotné prvky sportovního výrobku, jsou věci jako účastníci, kteří daný sport 

provozují, typ soutěže nebo hry a místo konání dané sportovní aktivity. Mezi 

dlouhodobé nehmotné prvky řadíme například dojmy, zkušenosti a emoce, které lidé u 

sportu mají, ať už jsou jeho přímými účastníky, nebo ne. 
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ČÁSLAVOVÁ (2009) dále uvádí několik skupin, podle kterých můžeme sportovní 

produkt klasifikovat: 

1. Základní produkty tělesné výchovy a sportu 

• nabídka tělesných cvičení 

• nabídka sportovních akcí 

• nabídka turistických akcí 

2. Produkty vázané na osobnosti: 

• sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

• výkony trenérů 

• reklamní vystoupení sportovců 

3. Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu: 

• myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

• sportovní informace šířené médii 

• hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

4. Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: 

• tělovýchovná a sportovní zařízení 

• vzdělání ve sportu 

• pojištění cvičenců a sportovců 

• doprava na soutěž 

• vstupenky 

• sponzoring 

• dary a podpora 

• propagace zboží a suvenýry 

• společenské akce 

5. Klasické materiální produkty tělesné výchově a sportu 

• tělovýchovné a sportovní nářadí 

• tělovýchovné a sportovní náčiní 

• sportovní oblečení 
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3.4.2 Cena 

 Podle MORGANOVÉ a SUMMERSOVÉ (2005) je cena velice zásadní a 

citlivou záležitostí v mnohých strategických marketingových rozhodnutích a ve sportu 

je o to složitější. Autorky dále tvrdí, že cenová strategie je u každého sportovního 

zařízení velice individuální.  

Podle TAYLORA (2011) je ve sportu důležité správné stanovení ceny. Je 

potřeba, aby tato cena odpovídala požadované ceně, kterou jsou zákazníci ochotni za 

nabízené služby zaplatit. Ceny představují velice důležitou funkci pro poskytovatele 

sportovních služeb. Zvláště pro sportovní klub, který je zaměřený na zisk. Mohou díky 

nim zvýšit své příjmy, stimulovat poptávku a mohou jim pomoci rozlišovat některé 

druhy zákazníka. Ceny jsou zároveň důležitými signály pro zákazníky, kteří je mohou 

vnímat jako ukazatele kvality. Nízké ceny můžou znamenat nízkou kvalitu produktu 

(resp. služeb), zatímco vysoké ceny posílí vnímání vysoké kvality. 

 

3.4.3 Propagace 

 Jak už bylo výše zmíněno, propagací rozumíme komunikaci mezi firmou (v 

našem případě sportovním zařízením) a potenciálním zákazníkem, kdy hlavním cílem je 

daného zákazníka nalákat prostřednictvím různých druhů propagace ke koupi produktu, 

nebo služby. 

 Důležitý pro sport je osobní prodej, který však neprobíhá takovým způsobem, 

jako například v televizi, ale osobním kontaktem – tzv. tváří v tvář. Ve většině 

sportovních zařízení je osobou, která se dostane do takto osobního styku se zákazníkem, 

recepční. Je velice důležité, aby osoba, která tuto pozici zastává, byla milá, dělala svou 

práci s nadšením, byla ochotná a starostlivá. Tento způsob osobního prodeje zajišťuje 

obousměrnou komunikaci a může poskytnout cennou zpětnou vazbu o současné kvalitě 

služeb. 

 Reklama ve sportu můžeme vidět v mnoha různých podobách - plakáty, klubové 

bulletiny, reklama v místních novinách nebo na internetu. Jak tvrdí TAYLOR (2011), 

reklama však neslouží jen pro přilákání nových zákazníků, ale je velice důležitá i pro ty 

současné. Pokud například zákazník navštěvuje dlouhodobě tenisový klub, reklama, 

která informuje o nově zavedené službě, ho naláká ke koupi této služby. 
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3.4.4 Distribuce 

Sportovní produkt – sportovní zařízení, programy a aktivity - musí být přístupné 

lidem, pro které byly vytvořeny. Distribuce je konečný kontakt se zákazníkem. Nastává 

až poté, co byla přijata předchozí rozhodnutí marketingového mixu (produkt, cena, 

propagace).  

TAYLOR (2011) tvrdí, že rozhodnutí o distribuci by mělo být založeno na 

průzkumu trhu o zákazníkovi – kde bydlí (jak je to daleko od jeho domova k danému 

sportovnímu zařízení), kde pracuje (pracovní doba, popřípadě plat), nebo jakou má 

k danému sportovnímu zařízení dopravní dostupnost. Velmi důležité a rozhodující je 

najít to správné místo, kde sportovní zařízení situovat. Mělo by se jednat o takové 

místo, které vyhovuje požadavkům cílového zákazníka (cílového trhu). To je 

pravděpodobně nejdůležitějším marketingovým rozhodnutím, protože zatímco aktivity, 

programy, ceny a propagaci můžeme změnit v poměrně krátkém časovém horizontu 

(pokud je to nutné, tak i během pár týdnů), poloha sportovního zařízení se může měnit 

pouze v horizontu - každých třicet let a víc. 

Ve sportu se často setkáme s distribucí přímou – to znamená, že jde přímo od 

výrobce k zákazníkovi (např. účast na místních veřejných sportovních akcích). Některé 

formy sportu jsou stále distribuovány nepřímo, to znamená například pomocí agentur.  

 

3.4.5 Lidé 

 Protože ve sportu jde často o prodej služeb, lidé jsou nezbytnou součástí 

marketingového mixu. Jedním z určujících charakteristik služby je neoddělitelnost 

produkce a spotřeby. Osobní kontakt se zákazníkem je nevyhnutelný a úspěch daného 

sportovního zařízení, může být závislý na tom, jaký typ člověka právě sedí za pultem 

recepce. Vyhnout se tomuto kontaktu není řešením. TAYLOR (2011) uvádí výborný 

příklad ve své publikaci, kdy se jedno komerční fitness centrum kdysi pokusilo obejít 

bez jakéhokoliv osobního kontaktu a s vidinou snížených nákladů udělalo veškerý vstup 

na čipové karty. Tento pokus se nezdařil a fitness centru to jen uškodilo. 
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3.4.6 Materiální prostředí 

 Jak už bylo výšeno uvedeno, podle KOTTLERA (2007) je jednou 

z charakteristik služeb to, že jsou nehmotné. TAYLOR (2011) ale říká, že ironií je fakt, 

že pro zákazníka jsou často nejdůležitější fyzické okolnosti a hmotné složky, které dané 

sportovní zařízení nabízí. U tenisu je to například kvalita povrchu kurtů, kvalita 

sportovního náčiní a vybavení. 

 Další důležitou součástí služeb je i sportovní zážitek, který sportovní zařízení 

nabízí a v neposlední řadě také vzhled zařízení a kvalita jeho vybavenosti, která může 

ještě víc posílit image celého sportovního zařízení. 

 

3.4.7 Proces 

 Vzhledem k nedělitelnosti spotřeby a prodeje v oblasti služeb, je podle 

TAYLORA (2011) proces poskytování služeb ve sportu pod drobnohledem. Tento 

proces probíhá od nalezení sportovního zařízená, rezervace, následného nalezení 

zařízení, parkoviště, vstupu do zařízení, nalezení cesty kolem objektu, zapojení se do 

sportovní činnosti, případně nákup jídla a pití až po opuštění zařízení. Celý tento proces 

poskytování služeb ukazuje vztah mezi sportovním zařízením a jejími zákazníky. 

Pro dobré fungování například tenisového areálu je dobré, aby měl zákazník 

možnost nějakým způsobem říct svůj názor nebo připomínky nejen k poskytovaným 

službám. Typicky se jedná o takové drobné záležitosti, jako je například obtížnost 

otevírání dveří, nebo rozsah jídel a nápojů v restauraci nebo klimatické podmínky 

v tenisových halách. 
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

4.1 Výzkumná metoda 

Pro předkládanou bakalářskou práci byla zvolena kvantitativní metoda v podobě 

polostrukturovaného dotazníku. Otázky jsou uzavřené, ale pod každou z nich je prostor 

pro vyjádření vlastního názoru jednotlivých uživatelů TK Sparta Praha. 

Typy otázek byly vybrány na základě nástrojů marketingového mixu – na každý 

nástroj byla vytvořena jedna až dvě otázky. Formulář dotazníku je uveden v příloze 

číslo 1. 

 

4.2 Výzkumný soubor 

Cílovou skupinou (základním souborem) tohoto výzkumu byli náhodně vybraní 

návštěvníci TK Sparta Praha a to jak z řad stálých zákazníků, tak i členů klubu. Počet 

těchto uživatelů se pohybuje okolo 130. 

Jako člen TK Sparta Praha je charakterizován uživatel platící měsíční/roční 

členství, které mu přináší různé výhody jako například: 

• zdarma hodina hraní denně v letní sezoně na antuce nebo tvrdém povrchu  

• posilovna zdarma  

• přednostní rezervace tenisových hal pro zimní sezonu  

• 15% sleva při vyplétání raket (ceník k dispozici na recepci klubu)  

• 15% sleva při nákupu zboží Prince v recepci klubu  

• účast na členských a sponzorských turnajích klubu  

• možnost rezervace a koupě lístků na Davis Cup nebo Fed Cup konané v ČR  

• klubový bulletin 2× ročně  

Stálým zákazníkem je uživatel, který navštěvuje a využívá služeb TK Sparta 

Praha pravidelně (4-5krát do měsíce). Platí standardní ceny za nabízené služby (použití 

kurtů, posilovny, vyplétání raket atd.) Nemůže však využívat žádných slev nebo jiných 

výhod jako členové klubu. 
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Personál recepce byl dobře obeznámen s výše uvedenými charakteristikami 

uživatelů (recepční stálé zákazníky a členy velice dobře znají), proto je 

pravděpodobnost, že se dotazník dostal do rukou zákazníkovi, který navštíví TK Sparta 

Praha například poprvé, velice nízká. Tak byla zajištěna objektivita a výpovědní 

hodnota dotazníků. 

 

4.3 Organizace výzkumu 

 Během září 2012 byl zkonstruován dotazník tak, aby splňoval základní zásady 

tvorby dotazníků. „Každý dotazník má svou logickou strukturu, která podporuje 

plynulost rozhovoru. Otázky by měly z hlediska respondenta tvořit určitý logický celek. 

V závislosti na zadání výzkumu a cíli volíme správný stupeň strukturovanosti 

dotazníku.“ (KOZEL 2006). Pro tuto práci byl vybrán polostrukturovaný dotazník, což 

znamená, že se v něm objevují jak uzavřené, tak otevřené otázky a respondent má 

možnost volného vyjádření.  

Dotazník byl dodán do recepce TK Sparta Praha v říjnu 2012 a vybrán koncem 

února 2013.  

 

4.4 Vyhodnocení dat 

Analýza dat byla prováděná přepisem písemných dotazníků do elektronické 

podoby (do programu Microsoft Excel). Z celkového počtu 11 otázek byla u čtyřech 

požadována od dotazovaných uživatelů klasifikace (stupně 1-5, 1-4, 1-3), přičemž 

hodnota 1 byla vždy definována jako nejlepší. U sedmi otázek bylo slovní hodnocení 

transformováno do četnostních kategorií (např. otázka číslo 4 uvádí počet odpovědí 

v kategorii adekvátní vs. vyšší vs. vysoká) Pro zhodnocení výsledků byla použita 

popisná statistika (četnosti a aritmetické průměry). Výsledky jsou v práci prezentovány 

pomocí grafů a tabulek. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Představení klubu 

Tenisový klub Sparta Praha je jedním z nejprestižnějších tenisových klubů v 

České republice. 

TK Sparta Praha se nachází již od druhé světové války na okraji obory 

Stromovka, která leží nedaleko Vltavy. 

Areál klubu je Národním tenisovým centrem, ve kterém trénují přední tenisté 

všech věkových kategorií z celé České republiky. Skvělé zázemí zde nacházejí 

především mladí hráči a to pod vedením špičkových trenérů. Klub se může chlubit 

„odchováním“ několika tenisových legend, jako je například Helena Suková, Hana 

Mandlíková, která je zároveň oficiální tváří TK Sparta Praha. V současné době můžeme 

na Spartě potkat takové hvězdy, jako je Radek Štěpánek, Klára Zakopalová nebo 

Bohdan Ulihrach.  

 

5.2 Současný marketingový mix 

 Mnoho (nejen) sportovních zařízení o existenci marketingového mixu ani netuší 

a používají jeho nástroje, aniž by si to jejich zaměstnanci uvědomovali. V TK Sparta 

Praha si však přítomnost marketingového mixu plně uvědomují.  

 

5.2.1 Produkt 

V TK Sparta Praha se produktem rozumí nabízené služby, kterých je možno 

v areálu využít hned několik. 

Hlavní produkt 

• Tenisové kurty 

Pronájem tenisových kurtů je hlavní nabízenou službou v TK Sparta Praha. 

V areálu je k dispozici 12 antukových kurtů, 4 venkovní a 3 kryté dvorce s umělým 

povrchem - 3 dvorce s povrchem Ultra Cushion a jeden s povrchem Decoturf, který je 

oficiálním povrchem turnaje US Open. Během zimní sezony se počet krytých dvorců 
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zvětší na 9. Kromě antukových kurtů a kurtů s umělým povrchem je k dispozici ještě 

jeden tenisový dvorec s umělou trávou. 

 

Vedlejší produkt 

Kromě možnosti pronájmu tenisových kurtů poskytuje TK Sparta Praha ještě řadu 

vedlejších (doplňkových služeb). Patří mezi ně: 

• Hra s trenérem 

Kromě samotné hry je možné domluvit si předem soukromou hru pod vedením 

zkušeného trenéra. Trenérské služby pro veřejnost má v TK Sparta Praha nastarosti tzv. 

tenisová akademie. Informace o kontaktech na šéftrenéra akademie jsou dostupné na 

recepci klubu. 

• Posilovna 

Návštěvníkům klubu je také k dispozici menší posilovna vybavená stroji značky 

TechnoGym, běžeckým pásem a stacionárním kolem. Nelze využívat pomoci 

soukromého trenéra. 

• Regenerace 

Pro regeneraci a fyzioterapii je v areálu klubu od pondělí do pátku v odpoledních 

hodinách k dispozici fyzioterapeut a masér, který dříve spolupracoval například s 

Rogerem Federerem a nyní je součástí českého daviscupového a fedcupového týmu. 

• Prodej sportovního vybavení 

V prostoru recepce se nachází menší prodejní prostor, kde je možno zakoupit 

sportovní vybavení značky Prince, která je jedním z hlavních sponzorů TK Sparta 

Praha. 

• Půjčovna sportovního náčiní 

Zapůjčit lze na recepci pouze tenisovou raketu. K dispozici je několik 

testovacích raket značky Prince, proto si zákazník může vybrat tu, která mu nejlépe 

vyhovuje. Míče a jiné vybavení si zákazník musí koupit (to lze přímo na recepci klubu).  
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5.2.2 Cena 

Hlavní finanční výdaj, který zákazníka zajímá, je cena tenisových kurtů. Ceník 

pronájmu tenisových dvorců lze nalézt na recepci klubu nebo na jeho internetových 

stránkách pod záložkou O nás - sportovní plochy. 

 

• Antukové dvorce a otevřené dvorce s umělým povrchem 

 

Tabulka 1: Cena antukových dvorců 

 7:00 - 9:00 9:00 - 19: 00 19:00 - 22:00 

Člen + Člen - - - 

Člen + Host 50Kč/h 100Kč/h 50Kč/h 

Host + Host 200Kč/h 300Kč/h 200Kč/h 

 

• Tenisové haly 
 

Tabulka 2: Cena kurtů s umělým povrchem 

 
 
O víkendu jsou ceny po celý den stejné jako ve všední den od 7:00 – 9:00 (resp. od 

19:00 – 22:00). 

 

 

 

 

 7:00 - 9:00 9:00 - 19:00 19:00 - 22:00 

Pevná člen 450 Kč/h 610 Kč/h 450 Kč/h 

Přetlaková člen 400 Kč/h 490 Kč/h 400 Kč/h 

Pevná host 470 Kč/h 640 Kč/h 470 Kč/h 

Přetlaková host 420 Kč/h 520 Kč/h 420 Kč/h 
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• Hodina s trenérem 

Zákazník klubu zaplatí za soukromou hodinu s trenérem 600 Kč na hodinu a člen klubu 

zaplatí 500 Kč za hodinu. Pokud si návštěvník (ať už je člen, či nikoliv) vybere hodinu 

s trenérem, musí počítat s tím, že kromě trenéra je povinen zaplatit ještě pronájem kurtu 

podle kategorie, do které spadá. 

• Posilovna 

Posilovna stojí 80 Kč na hodinu. Pro členy klubu je zdarma. 

• Regenerace 

Cena regenerace je určena domluvou na místě nebo telefonicky s fyzioterapeutem. . 

• Prodej sportovního vybavení 

Členové klubu mohou uplatnit při nákupu sportovního vybavení značky Prince 15% 

slevu. 

• Půjčovna sportovního náčiní 

Zákazníci platí vratnou zálohu 500 Kč, členové mají půjčení raket zdarma. 

• Vyplétání raket 

Opět záleží na domluvě s vyplétačem. Zákazník si volí druh výpletu, popřípadě přinese 

vlastní. Členové klubu mohou uplatnit na vypletení raket 15% slevu. 

 

5.2.3 Propagace 

Tak jako každý větší sportovní klub i TK Sparta Praha má své webové stránky - 

www.tkspartapraha.cz. Zde zákazníci najdou veškeré aktuality z dění v TK Sparta 

Praha, plánované akce, výsledky domácích hráčů, klubové bulletiny v elektronické 

podobě, ceny nabízených služeb a kontakty na některé zaměstnance klubu. Výsledky a 

zprávy jsou pravidelně aktualizovány. Na stránkách je také možné nahlédnout do 

rozvrhu volných kurtů. 

Vedle webových stránek má TK Sparta Praha na internetu také profil na sociální 

síti Facebook. Zde lze najít především fotografie z tenisových turnajů a odkazy na různé 

články, zprávy a výsledky. Ve složce události může zákazník nalézt přehled 

http://www.tkspartapraha.cz/
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plánovaných akcí (místo a datum konání). V současné době má tato stránka přes 500 

členů. 

Kromě internetu, má tenisový klub také velký billboard u výstaviště Holešovice. 

V recepci klubu jsou volně přístupné klubové bulletiny a k prodeji časopis Tenis, kde 

TK Sparta Praha také inzeruje. 

 

5.2.4 Distribuce 

TK Sparta Praha využívá přímé distribuční cesty. To znamená, že své služby 

nabízí (prodává) svým zákazníkům přímo. S dostupností služeb zákazníkům je to 

v tomto tenisovém klubu poněkud složitější, a proto distribuce patří v TK Sparta Praha 

ke slabším stránkám marketingového mixu. 

TK Sparta Praha se nachází v areálu Královské obory Stromovka. Dostupnost do 

tohoto místa je složitá. Pokud zákazník zvolí dopravu autem, jeho jedinou možností 

bude cesta přes výstaviště Holešovice. Tento složitý přístup může být pro potenciální 

zákazníky například z Troje nebo Dejvic rozhodující při výběru tenisového areálu, 

protože ačkoliv jsou městské části Troja i Dejvice vzdáleny od areálu vzdušnou čarou 

přibližně 3 km, autem je cesta jednou tak delší. Proto by se mohlo stát, že zákazník 

vybere pro svou návštěvu například tenisový klub Štvanice. 

Pokud zákazník bydlí v jedné z výše zmíněných lokalit, jeví se jako nejlepší 

doprava do areálu jízdní kolo. Tento způsob dopravy je však omezen pouze na letní 

měsíce (neplatí pro otrlejší jedince). 

Další možností je doprava autobusem, přesněji linkou 131 jedoucí ze zastávky 

Hradčanská. Cílová stanice Nemocnice Bubeneč je však od areálu vzdálena cca 

kilometr, proto musí zbytek cesty ujít návštěvník pěšky.  

Před areálem TK Sparta Praha se nachází rozsáhlé parkoviště a v případě většího 

počtu aut v důsledku pořádání například tenisového turnaje Sparta Prague Open je 

možnost parkování i u nedalekého atletického areálu. 

V blízkosti tenisového areálu se nachází i menší penzion Hotel Forrest, který je 

však téměř vždy obydlen tenisovými hráči, kteří nejsou původem z Prahy nebo České 

Republiky. Z tohoto důvodu nenabízí penzion tenisovému areálu žádné nové zákazníky. 
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5.2.5 Lidé 

Jednu z nejdůležitějších rolí hraje recepční klubu. Přes recepční se vyřizují 

rezervace kurtů, půjčení sportovního náčiní, prodej sportovního vybavení a veškeré 

další služby. Pokud má zákazník zájem o členství, dostane v recepci klubu kontakt na 

příslušnou osobu z vedení, která s ním členství vyřídí. Některé kontakty je možné najít i 

na internetových stránkách klubu pod záložkou kontakty. 

Další skupinou lidí, nezbytnou pro chod klubu, jsou trenéři. Těch je v TK Sparta 

Praha celkem 20, a to: 19 pro sportovní sekci (tím se rozumějí trenéři domácích hráčů), 

4 trenéři tenisové akademie a 7 trenérů tenisové školičky pro děti předškolního věku. 

Vyřizování členství a organizaci tenisových domácích tenisových turnajů mají 

na starosti hlavní manažer tenisových turnajů, marketing a Event manažer a PR 

manažer. 

 

Obrázek č. 2:Organizační struktura TK Sparta Praha 
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5.2.6 Služby 

Centrem veškerého dění v TK Sparta Praha je recepce, která je situována hned u 

vchodu do budovy tenisového areálu. Kromě recepčního pultu se zde nachází menší 

„obchod“ se sportovním vybavením, informační nástěnka a křesla, kde může návštěvník 

klubu čekat například na uvolnění svého kurtu. Recepce svým návštěvníkům nabízí ke 

koupi, kromě sportovního vybavení, také chlazené nápoje, sladké a slané pochutiny, 

hygienické potřeby a tenisové publikace a časopisy. 

V prostorách budovy TK Sparta Praha je návštěvníkům k dispozici celkem 7 

šaten. Zákazníkům jsou vyhrazeny 2 (1 dámská, 1 pánská), členům klubu také dvě (1 

dámská, 1 pánská) a 4 šatny slouží pro VIP hosty. Šatny jsou vybaveny skřínkami, 

sprchou a toaletou (v dámské šatně se navíc nachází fén na vlasy). VIP šatny mají 

kromě standardního vybavení k dispozici navíc ručníky, župany, mýdlo a lednici. 

Dalším službou nabízenou TK Sparta Praha je možnost stravování v restauraci. 

Tato restaurace má kapacitu 60 míst a poskytuje velmi pestrou nabídkou možného 

využití (soukromé a firemní večírky a oslavy, akce na klíč). K dispozici je bezplatné 

připojení WIFI, velkoplošná projekce, dva menší salonky pro 20 a 25 osob a 

konferenční místnost pro 12 osob. 

Restaurace nabízí standardní menu v podobě teplých a studených pokrmů i 

nápojů. Alkoholické a nealkoholické nápoje jsou samozřejmostí. V době oběda 

restaurace nabízí výhodná obědová menu, v jejichž ceně je zahrnuta polévka, hlavní 

jídlo a nápoj. 

 

5.2.7 Proces 

Vnější procesy 

V TK Sparta Praha je nutná rezervace kurtu předem. Pokud přijde zákazník tzv. 

„z ulice“, je velice malá pravděpodobnost, že bude některý dvorec volný. Stálí zákazníci 

jsou si tohoto faktu ve většině případu vědomi, a proto dělají své rezervace dopředu. 

Členové klubu mají rezervace většinou pevné. 

Po příchodu do recepce návštěvník nahlásí své jméno, recepční zkontroluje, zda 

řečené údaje odpovídají údajům v systémové databázi a sdělí návštěvníkovi číslo kurtu. 

V případě, že se nejedená o člena klubu, návštěvník kurt zaplatí. Poté, pokud se dotyčný 
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potřebuje převléknout, dostane od recepční klíč od šatny (v případě žádosti, možnost 

zapůjčení ručníku). Poté recepční zapíše jméno a číslo klíče do knihy, aby nedocházelo 

ke zbytečnému ztrácení klíčů. Pokud zákazník dorazí s větším časovým předstihem, je 

možné vyčkat na recepci klubu, kde je k dispozici 5 křesel. 

Po získání klíče odejde zákazník do šatny a poté na přidělený kurt. Jen velice 

málo se stává, že by zákazník na uvolnění kurtu čekal. 

Po odehrané hře odevzdá návštěvník klíče (popřípadě špinavý ručník) na 

recepci, recepční ho škrtne z knihy a návštěvník odchází. 

V odpoledních hodinách stává, že dojde na recepci ke kumulaci většího počtu 

lidí, a proto je někdy složitější obsloužit všechny zákazníky dostatečně rychle. 

 

Vnitřní procesy 

Jak už bylo uvedeno v organizační struktuře, téměř veškerý personál se 

zodpovídá ředitelce klubu.  

V případě recepčních zde funguje pozice hlavní recepční, která dostává pokyny 

od ředitelky klubu a dále je tlumočí svým kolegyním. Velice dobře se ujal systém tzv. 

knihy, kdy veškeré novinky, připomínky, zákazy a nařízení ředitelky klubu jsou 

zapisovány do knihy, kterou si je každá recepční povinna při svém příchodu do služby 

projít. 

Podobná hierarchie je i u trenérů. Za ně je zodpovědný šéftrenér (sportovní 

sekce a akademie), který jim předává požadavky a připomínky ředitelky klubu, 

popřípadě připomínky a požadavky návštěvníků klubu.  
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5.3 Výsledky dotazníkového šetření 
 

 Během tohoto dotazníkového šetření bylo dotázáno 60 lidí z řad členů a stálých 

zákazníků. Přesněji: 

• 12 stálých zákazníků 

• 48 členů 

 

5.3.1 Produkt 

U této otázky nejhůře dopadl prodej sportovního vybavení. Členové i zákazníci 

si stěžují především na malý výběr sortimentu, na nedostatek velikostí například u obuvi 

a speciálně členové by uvítali více oblečení s logem klubu. Objevovaly se i připomínky 

k možnosti rozšíření sortimentu, například o brýle nebo ručníky. 

 

Obrázek č. 3:Nabízené produkty TK Sparta Praha 

 
 

 Na druhém místě se nachází drobný prodej v recepci. Podle názorů 

dotazovaných návštěvníku je toto zboží dražší a recepce nabízí pouze sladké (nezdravé) 

pochutiny. Mnoho návštěvníků by uvítalo například ovoce nebo obložené bagety. 

 



36 
 

Tabulka č. 3: Známkování nabízených produktů v TK Sparta Praha 

 1 2 3 4 5 Nemohu 
posoudit 

Hodina s trenérem 

Stálí zákazníci 7 0 0 0 0 5 

Členové 19 9 0 0 0 20 

Celkem 26 9 0 0 0 25 

 Otevírací doba 

Stálí zákazníci 10 2 0 0 0 0 

Členové 47 1 0 0 0 0 

Celkem 57 3 0 0 0 0 

 Vyplétání raket 

Stálí zákazníci 4 1 0 0 0 7 

Členové 27 3 0 0 0 18 

Celkem 31 4 0 0 0 25 

 Prodej sportovního vybavení 

Stálí zákazníci 1 7 4 0 0 0 

Členové 1 24 21 1 0 1 

Celkem 2 31 25 1 0 1 

 Půjčovna sportovního náčiní 

Stálí zákazníci 5 4 3 0 0 0 

Členové 8 20 0 0 0 20 

Celkem 13 24 3 0 0 20 

 Drobný prodej v recepci 

Stálí zákazníci 3 5 4 0 0 0 

Členové 18 29 1 0 0 0 

Celkem 21 34 5 0 0 0 
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5.3.2 Cena 

U ceny je velice dobře znatelný rozdílný názor členů klubu a stálých zákazníků. 

Zatímco členové mají pocit, že ceny tenisových kurtů s umělým povrchem jsou 

adekvátní, z hodnocení stálých zákazníků jasně vyplývá, že cenu pokládají za spíše 

vyšší. 

Naopak to je u drobného prodeje v recepci. Stálí zákazníci mají takový názor, že 

cena za nabízené pití a pochutiny je adekvátní, ale členové sdílí ten názor, že cena je 

vyšší. Tento fakt by se dal vysvětlit tak, že členové cenu vnímají mnohem intenzivněji 

proto, že v tenisovém klubu tráví více času než zákazníci. 

 
Obrázek č. 4:Cena za nabízené služby v TK Sparta Praha 
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Tabulka č. 4: Známkování ceny za nabízené služby 

 Adekvátní Vyšší Vysoká Nemohu 
posoudit 

Antukové kurty 

Stálý zákazník 7 5 0 0 

Člen 39 9 0 0 

Celkem 46 14 0 0 

 Kurty s umělým povrchem 

Stálý zákazník 3 7 2 0 

Člen 34 14 0 0 

Celkem 27 21 2 0 

 Posilovna 

Stálý zákazník 5 4 0 3 

Člen 38 8 0 2 

Celkem 43 12 0 5 

 Rehabilitace 

Stálý zákazník 2 5 0 5 

Člen 21 7 1 19 

Celkem 23 12 1 24 

 Vyplétání raket 

Stálý zákazník 5 4 0 3 

Člen 28 9 1 10 

Celkem 33 13 1 13 

 Drobný prodej v recepci 

Stálý zákazník 7 5 0 0 

Člen 24 22 2 0 

Celkem 31 27 2 0 
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Obrázek č. 5:Využití finančních benefitů v TK Sparta Praha 

 
 
 Polovina dotázaných členů využívá finančních benefitů. Z řad stálých zákazníků 

jde o jednoho člověka, ale zde zřejmě dotazovaný zákazník otázku nepochopil, neboť 

nelze využívat finančních benefitů vyplývajících z členství, pokud tento člověk není 

členem. 

 U této otázky měli členové výhrady především k ceně jídla v restauracích. Podle 

názoru několika dotazovaných by měla být členovi klubu poskytnuta sleva na 

stravování. 

 Stálí zákazníci ve většině požadují především slevy pro studenty. 
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5.3.3 Propagace 

 V případě webových stránek nejvíce zaostává přehlednost. Dotazovaní přesně 

neuvedli, proč dali přehlednosti slabou známku, ale po navštívení webové stránky TK 

Sparta Praha není ani dalšího komentáře třeba. Na hlavní liště chybí například základní 

záložka ceníku. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých služeb a orientace v nich je velice 

těžká. 

 

Obrázek č. 6: Spokojenost s webovými stránkami TK Sparta Praha 
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Tabulka č. 5: Známkování webových stránek TK Sparta Praha 

 1 2 3 4 

Vzhled 

Stálý zákazník 8 2 2 0 

Člen 30 12 6 0 

Celkem 38 14 8 0 

 Přehlednost 

Stálý zákazník 8 2 2 0 

Člen 22 20 6  

Celkem 30 22 8 0 

 Aktuálnost 

Stálý zákazník 10 2 0 0 

Člen 33 11 4 0 

Celkem 43 13 4 0 
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Jako jedna z možných odpovědí byla v dotazníku uvedena ta, že se návštěvníci 

TK Sparta Praha dozvěděli o klubu pomocí billboardů. Tuto odpověď však nikdo 

z dotazovaných nevybral. 

 

Obrázek č. 7: Povědomí o TK Sparta Praha 
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5.3.4 Lidé 

 Nejméně jsou obě skupiny návštěvníků TK Sparta Praha spokojeni 

s personálem restaurace. Jako důvod své nespokojenosti uvádějí především 

nespokojenost s jídlem (tedy kuchařem), které je podle jejich slov „nekvalitní“ a málo 

rozmanité. Občas se také objevovala výtka, že personál je nepříjemný. Vedení a 

personál recepce se pohybují okolo známky 1 a žádné konkrétní připomínky zde nebyly. 

 

Obrázek č. 8: Spokojenost s přístupem zaměstnanců TK Sparta Praha 
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Tabulka č. 6: Známkování přístupu zaměstnanců v TK Sparta Praha 

 1 2 3 4 5 Nemohu 
posoudit 

Recepční 

Stálí zákazníci 10 2 0 0 0 0 

Člen 46 2 0 0 0 0 

Celkem 56 4 0 0 0 0 

 Personál restaurace 

Stálí zákazníci 4 5 6 7 8 9 

Člen 21 21 0 0 0 6 

Celkem 25 26 6 7 8 15 

 Vedení 

Stálí zákazníci 7 0 0 0 0 5 

Člen 36 5 0 0 0 7 

Celkem 43 5 0 0 0 12 

 
  



45 
 

5.3.5 Materiální prostředí 

Nejvíce spokojeni jsou uživatelé TK Sparta Praha s kvalitou tenisových kurtů. U 

několika málo dotazníků se objevila poznámka, že v zimě bývají nafukovací haly špatně 

vytopené. Tento problém je bohužel neřešitelný, protože v zimních měsících, kdy 

teploty sahají hluboko pod bod mrazu, se nafukovací haly jednoduše dostatečně 

nevytopí. 

Nejméně jsou uživatelé spokojeni s šatnami a posilovnou. Nejčasnějším 

zdůvodněním je fakt, že v šatnách je málo místa, bývá tam mokrá podlaha a také to, že 

sprchy nefungují tak, jak by měly – pouze horká nebo studená voda. U posiloven si 

nejvíce lidí stěžuje opět na málo místa a také na nedostatečnou vybavenost. 

 
Obrázek 9: Kvalita vybavenosti a prostředí TK Sparta Praha 
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Tabulka 7: Známkování kvality a vybavenosti prostředí TK Sparta Praha 

 1 2 3 4 5 Nemohu 
posoudit 

Šatny 

Stálý zákazní 7 5 0 0 0 0 

Člen 13 31 4 0 0 0 

Celkem 20 36 4 0 0 0 

 Interiér recepce 

Stálý zákazník 10 2 0 0 0 0 

Člen 30 17 1 0 0 0 

Celkem 30 19 1 0 0 0 

 Interiér restaurace 

Stálý zákazník 9 3 0 0 0 0 

Člen 30 3 8 1 0 6 

Celkem 39 6 8 1 0 6 

Stálý zákazník 10 2 0 0 0 0 

Člen 44 4 0 0 0 0 

Celkem 54 6 0 0 0 0 

 Posilovna 

Stálý zákazník 6 3 0 0 0 3 

Člen 0 11 34 0 0 3 

Celkem 6 14 34 0 0 6 
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5.3.6 Proces 

 Stejně jako u „lidí“ i u procesů dopadla nejhůře restaurace. Nejmenší je 

spokojenost s dobou čekání na jídlo a hned v závěsu se nachází nespokojenost se 

způsobem obsluhy restaurace, kdy několik zákazníků do připomínek uvedlo, že obsluha 

bývá nepříjemná. 

Členové i zákazníci si opakovaně stěžují na kvalitu jídla ve srovnání s jeho 

cenou, a to dokonce i u této otázky, kde není kvalita jídla vůbec zmíněna. Je tedy 

znatelné, že problém s klubovou restaurací není problém jen jednoho nástroje 

marketingového mixu, ale že se objevuje prakticky u všech. 

 

 
Obrázek č. 10:Spokojenost se s procesy v TK Sparta Praha 
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Tabulka č. 8: Známkování spokojenosti procesů v TK Sparta Praha 

 1 2 3 4 5 Nemohu 
posoudit 

Způsob obsluhy restaurace 

Stálý zákazník 4 5 2 0 0 1 

Člen 11 11 18 0 0 8 

Celkem 15 16 20 0 0 9 

 Doba čekání na jídlo 

Stálý zákazník 0 9 2 0 0 1 

Člen 10 20 10 0 0 8 

Celkem 10 29 12 0 0 9 

 Způsob obsluhy recepce 

Stálý zákazník 9 1 0 0 0 2 

Člen 31 8 1 0 0 8 

Celkem 40 9 1 0 0 10 

 Doba čekání na objednané zboží 

Stálý zákazník 5 1 1 0 0 5 

Člen 2 24 3 0 0 19 

Celkem 7 25 4 0 0 24 

 Doba čekání na vyřízení členství 

Stálý zákazník 3 0 0 0 0 9 

Člen 19 8 0 0 0 21 

Celkem 22 8 0 0 0 30 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ 

MARKETINGOVÉHO MIXU TK SPARTA PRAHA 

  

6.1 Produkt 
 Jako nejhorší službu hodnotí návštěvníci klubu prodej sportovního vybavení. 

S jejich názorem nezbývá než souhlasit, protože v prostoru, který slouží jako jakýsi 

obchod, se nachází jen pár kusů oblečení, na skladě recepce není dostatek velikostí, a 

proto prodej tohoto zboží zaostává. Lidé mají o koupi sportovního vybavení zájem, ale 

když se dozvědí, že zboží dostanou jedině, tak že si ho objednají, většina od nákupu 

ustoupí. Proto by bylo v zájmu zvyšování tržeb dobré objednat dostatečně množství 

zboží různých velikostí a pravidelně kontrovat, co je potřeba doobjednat. 

 Druhé místo zaujímá drobný prodej v recepci. Přesně řečeno rozmanitost 

v nabízených pochutinách. Jedná se totiž pouze o sladké (nezdravé věci). Pokud by 

zákazník v sortimentu hledal i něco slaného, našel by zde jen solené, smažené 

bramborové lupínky, nebo slané tyčinky. 

Doporučení v tomto případě zní nakoupit ovoce (nejvíce se zákazníci ptají po 

banánech a jablkách), ze začátku jen v menším množství, aby se zbytečně nezkazilo, a 

sledovat, jaký úspěch bude mít u zákazníků klubu. Během větších turnajů jsou na 

recepci dodávány plněné bagety z restaurace. Podle názoru zákazníků by se mohl tento 

trend rozšířit i do běžného provozu areálu. 

 

6.2 Cena 
V oblasti ceny v TK Sparta Praha je dobré rozlišit cenu za nabízené produkty a 

služby a finanční benefity, které by byly z řad návštěvníků klubu vítány. 

 

6.2.1 Cena kurtů 

 Ceny antukových kurtů i kurtů s umělým povrchem se zdají vyšší spíše 

zákazníkům klubu než členům. Tím, že ale TK Sparta Praha patří k jednomu 

z prestižních klubů, nevyplatí se vedení cenu snižovat, protože i přes vyšší ceny mají 

pronájmy kurtů celý rok plně pokryté. 
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 Co se týče ceny za nabízené pochutiny v recepci klubu, i zde je neadekvátní 

snížení ceny, protože v blízkém okolí není jiná možnost pro zakoupení pití, nebo jídla, 

než právě v TK Sparta Praha. Navíc peníze za jídlo zde neutrácejí jen návštěvníci klubu, 

ale například i návštěvníci a zaměstnanci z nedalekého atletického klubu PSK Olymp 

Praha. 

  

6.2.2 Finanční benefity 

Jedním z požadovaných finančních benefitů byly slevy pro studenty. Po 

konzultaci s vedením klubu však bylo řečeno, že by se tyto slevy klubu nevyplatily, 

protože návštěvní doba od pondělí do pátku je plně využita a na víkendové hraní je již 

sleva daná. 

Druhým, lépe řešitelným požadavkem, je sleva na jídlo pro členy klubu. 

Vzhledem k současným stížnostem na kvalitu a rozmanitost nabízených pokrmů, je 

tento požadavek zřejmý. Pokud by se kvalita jídla nezměnila a klubová restaurace by 

nerada přišla o své zákazníky, nebylo by na škodu udělat speciální cenu pro ty 

návštěvníky, kteří v klubu tráví nejvíce času – zaměstnanci a členové. 

 

6.4 Propagace 
 Podle názoru dotazovaných návštěvníků TK Sparta Praha nejvíce zaostává 

přehlednost webových stránek klubu. Jak už bylo zmíněno v kapitole analýzy 

dotazníkového šetření, chybí zde například samostatná záložka ceník, kde by byly ceny 

veškerých nabízených služeb přehledně soustředěny a potenciální nový zákazník by se 

mohl díky nim lépe orientovat. Občas se stává, že zákazníci volají do recepce, aby se na 

cenu kurtu zeptali, protože ji na internetu nemohli najít. Tato změna zabere 

administrátorovi stránek pár minut a efektivnost webových stánek se hned zlepší. U 

ceníku by mělo být také výrazně napsáno, že možnost rezervace tenisového kurtu je pro 

„nečleny“ klubu možná vždy jen den předem (ne více) telefonicky, nebo přes e-mail a, 

to až po patnácté hodině, kdy trenéři dokončí rozvrhy pro domácí hráče. 

 Jelikož v klubu existuje i tzv. tenisová školička pro děti předškolního věku, bylo 

by pro klub dobré vytvořit letáky, které by se poté dodaly do školek, kterých je 

například v nedaleké městské části Bubeneč hned několik. 
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6.5 Lidé 
 Nejlépe v dotazování dopadli zaměstnanci z řad vedení klubu a recepční. Proto 

je zbytečné se výměnou těchto lidí zabývat. Personál restaurace je však kamenem úrazu. 

Konkrétně kuchař. Nespokojenost s kvalitou a rozmanitostí jídla převládá u zákazníků 

TK Sparta Praha dlouhodobě. Proto návrh na doporučení v tomto případě zní investovat 

čas do výběru kvalitního kuchaře, pozvat větší množství uchazečů o tuto pozici, nechat 

si uvařit jídla na zkoušku a s výběrem kuchaře si dát záležet. Zaměřit svou pozornost by 

mělo vedení klubu i na to, zda pokrmy v restauraci jsou z kvalitních surovin a neopakují 

se stále dokola ta samá jídla. 

 

6.6 Materiální prostředí 
Podle výsledků dotazování jsou návštěvníci klubu s prostředím TK Sparta Prahu 

vcelku spokojeni. Vytčeny byly jen drobnosti anebo věci, které nejsou bohužel v silách 

zaměstnanců – příkladem je nedostatečné teplo v přetlakových halách během zimních 

měsíců. Pokud spadne teplota hluboko pod bod mrazu, není možné přetlakové haly 

dostatečně vytopit. 

 Nespokojena je valná část z nich s velikostí šaten a posilovny, což je bohužel 

také problém, který se nedá z krátkodobého hlediska řešit. S posilovnou je spojena i 

stížnost na malé množství posilovacích strojů. Pokud by se ale klub rozhodl nějaké 

stroje do posilovny dokoupit, jen by to zvýšilo stížnosti návštěvníků na malý prostor. 

 Tento nástroj byl jediný, ve kterém hlavní roli nehrála restaurace, myšleno ve 

špatném slova smyslu. Interiér restaurace je příjemný a ladí s charakterem tenisového 

klubu. Restaurace dokonce obdržela architektonickou cenu, proto doporučení na 

zlepšení vybavenosti nebo vzhledu nejsou na místě. 

 

6.7 Proces 
 I zde zaujímá první místo v nespokojenosti restaurace. Nejenže je podle 

návštěvníků jídlo v porovnání s kvalitou drahé a málo rozmanité, ale navíc na něj musí 

zákazník dlouho čekat. Pokud bude restaurace plná, je jasné, že nebude v silách 

personálu roznášet jídlo tak rychle, jak by si zákazník přál, ale pokud bude jídlo dobré a 

personál příjemný, každý z návštěvníků klubu si na něj rád počká. U tohoto nástroje 
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není potřeba uvést speciální doporučení, protože všechna důležitá byla již výše 

zmíněna. 
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7 DISKUSE 

Za jednu z hlavních výhod celého výzkumu podkládám fakt, že jsem v TK 

Sparta Praha pracovala na pozici recepční po dobou tří let. Proto jsem si za tu dobu 

mohla udělat určitý obrázek o tom, jak to v tomto tenisovém klubu chodí. Výsledky 

dotazování jsem mohla jen potvrdit vlastními zkušenostmi s jednotlivými složkami 

marketingového mixu.  

Marketingový výzkum probíhal především písemným dotazováním. Cílovou 

skupinou byli členové a stálí zákazníci klubu. Úmyslně jsem z výzkumu vyřadila 

náhodné příchozí, protože bylo potřeba, aby nabízené služby posoudil někdo, kdo s nimi 

má zkušenost po delší dobu a tím vyloučit to, že se v dotazníku bude častěji objevovat 

odpověď „nemohu posoudit“, která má pro tento výzkum takřka nulovou hodnotu. 

Doplňující informace k mé analýze jsem získala od zaměstnanců z řad vedení 

klubu, kteří mě obeznámili s vnitřními procesy klubu, nebo se současným počtem členů. 

Zároveň jsem s nimi konzultovala případné připomínky návštěvníků na marketingový 

mix a tím pomohli vyloučit návrhy na doporučení, které by v dohledné době pro klub 

neměly význam – například změna ceny kurtů nebo zavedení studentských slev. 

V analytické části se oproti té teoretické neobjevuje jeden z marketingových 

nástrojů. Jedná se o distribuci. Z dotazníku byla tato otázka na tento nástroj vyřazena 

záměrně a to z toho důvodu, že pokud by návštěvník oznámkoval tuto otázku záporně 

nebylo by v možnostech klubu tento marketingový nástroj nějak zlepšit, neboť klub lze 

jen velice těžko přestěhovat a zařídit speciální například autobusovou dopravu by bylo 

také poněkud finančně náročné. 

Díky mému působení v klubu jsem doufala, že mi návštěvníci vyjdou 

v dotazování vstříc a najdou si pár minut pro vyplnění dotazníku. Bohužel jsem ke 

konci výzkumu musela za několika málo lidmi osobně dojít a sama je poprosit o 

vyplnění. Také mi několik z návštěvníků nevyplnilo své vlastní názory na fungování 

marketingového mixu, proto bych po příště spíš zvolila formu osobního dotazování, kdy 

bych si mohla dělat i vedlejší poznámky. Dotazování touto formou by zřejmě bylo 

časově náročnější, ale doporučení na zlepšení marketingového mixu by byla přesnější. 
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8 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na fungování marketingového mixu 

tenisového klubu Sparta Praha. Hlavním cílem práce bylo analyzovat současný 

marketingový mix, poté byl proveden marketingový výzkum pomocí písemného 

dotazníku a nakonec na základně výsledků marketingového výzkumu byly provedeny 

návrhy a doporučení na zlepšení marketingového mixu. 

Marketingový výzkum a konzultace s vedením klubu byly doplněny vlastními 

zkušenostmi s provozem tenisového klubu. 

Nelze přesně stanovit, který nástroj marketingového mixu TK Sparta Praha je 

jako celek nejhorší a který nejlepší. Co se ale týče hodnocení  jednotlivých částí těchto 

nástrojů, tak jasně nejhůře dopadla klubová restaurace, která dostala nejhorší známky u 

ceny, kvality, lidí i procesů. Proto je hlavním doporučením na zlepšení marketingového 

mixu TK Sparta Praha zaměřené na restauraci jako na celek, nejen na jídlo. 

Pro tenisový klub je však nejdůležitější spokojenost návštěvníků se sportovním 

produktem a službami a ty v dotazníku dopadly až na malé výjimky velice dobře. Klub 

celkově působí na své návštěvníky přátelskou a příjemnou atmosférou. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Dotazník 

 

Vážení příznivci tenisového klubu Sparta Praha, 
jmenuji se Jana Branišová a v letošním roce budu psát bakalářskou práci na téma „Marketingový mix tenisového klubu Sparta 
Praha“. Díky tomuto dotazníku bych ráda zjistila váš názor na poskytované služby, prostředí a celkovou atmosféru daného 
klubu. Výsledky tohoto dotazníku budou použity na zkvalitnění služeb TK Sparta Praha. Pokud mi k jednotlivým otázkám 
připíšete i Vaše konkrétní připomínky na zlepšení čehokoliv, budu moc ráda!!! Dotazník je samozřejmě anonymní. 
Velice Vám děkuji za spolupráci. 
 

• Vztah k TK Sparta Praha (zakroužkujte)? 
 

 Člen klubu   Stálý zákazník 
 

• Jak se Vám líbí kvalita vybavenosti a prostředí TK Sparta Praha? Připište, prosím, váš názor, nebo doporučení 
na zlepšení. 
(Známkujte jako ve škole, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 
 

a) Šatny   1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Interiér recepce  1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto lepšení…………………………………………………………………………………………………………. 
 

c) Interiér restaurace 1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Tenisové dvorce  1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) Posilovna  1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto lepšení…………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Jak Vám připadá celková atmosféra v klubu TK Sparta Praha a co by se dalo případně udělat, aby byla lepší? 
(Zakroužkujte) 

 
Výborná  Velmi dobrá  Dobrá   Špatná 

 
Navrhuji tato zlepšení:………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Jaká se Vám zdá cena za nabízené služby v TK Sparta Praha? Pokud zvolíte vysoká, prosím o zdůvodnění. 

 
a) Antukové kurty   Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Kurty s umělým povrchem Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c) Posilovna   Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
  Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
d) Rehabilitace  Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e) Vyplétání raket  Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
f) Drobný prodej v recepci Adekvátní Vyšší  Vysoká  Nemohu posoudit 

 
Zdůvodnění…………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Využíváte finančních benefitů vyplývajících z členství v TK Sparta Praha? Popř. jaké benefity navíc (slevy, 
výhody atd.) byste jako členové v TK Sparta Praha uvítali? 
 

a) Využívám 
b) Nevyužívám 
c) Nevím o nich 

 
Uvítal(a) bych tyto výhody………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Jak jste spokojen s přístupem zaměstnanců v TK Sparta Praha a kde vidíte možnost na zlepšení? Připište, 

prosím, váš názor, nebo doporučení na zlepšení. 
(Známkujte jako ve škole, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 
 

a) Recepční    1  2  3  4  5  
 

Připomínky…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Personál restaurace   1  2  3  4  5 Nemohu posoudit 
 

Připomínky…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Vedení     1  2  3  4  5 Nemohu posoudit 
 

Připomínky…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Udělal(a) bych tyto změny…………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Jak hodnotíte nabízené služby TK Sparta Praha a co by se dalo do služeb ještě přidat? 
(Známkujte jako ve škole 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
 

a) Hodina s trenérem   1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) Otevírací doba    1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto lepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

c) Vyplétání raket    1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

d) Prodej sportovního vybavení  1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

e) Půjčovna sportovního náčiní  1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto lepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

a) Drobný prodej v recepci (potraviny, pití…) 1    2    3    4    5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji toto zlepšení………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Jaká se vám zdá úroveň společenských kontaktů v klubu? Připište, prosím, váš názor, nebo doporučení na 
zlepšení.  
(Zakroužkujte) 
 

Výborná   Velmi dobrá   Dobrá  Špatná 
 

 
Udělal(a) bych tyto změny…………………………………………………………………………………………………………. 
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• Jak jste spokojeni s(e): 
 

a) způsobem obsluhy restaurace  1 2  3  4  5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji tato zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) dobou čekání na jídlo  1 2 3 4 5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji tato zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) způsobem obsluhy recepce 1 2 3  4  5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji tato zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) dobou čekání na objednané zboží 1 2 3  4  5 Nemohu posoudit 
 

Navrhuji tato zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) dobou čekání na vyřízení členství 1 2  3  4  5 Nemohu posoudit¨ 
 

Navrhuji tato zlepšení………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Jak jste spokojeni s webovými stránkami TK Sparta Praha? Připište, prosím, váš názor, nebo doporučení na 
zlepšení. 
 

a) Vzhled:  Spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen  Nespokojen 
 

  Doporučení…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
b) Přehlednost:  Spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen  Nespokojen 

 
Doporučení……………………………………………………………………………………………………………. 

 
c) Aktuálnost:  Spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen  Nespokojen 

 
 

Doporučení…………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Jak jste se o TK Sparta dozvěděli? 
 

a) Prostřednictví webových stránek 
b) Z billboardů 
c) Doporučení od známých 
d) Jinak………………………….. 

 
• Máte nějaké návrhy pro celkové zkvalitnění služeb v TK Sparta Praha?  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha 2 – Plán areálu -  zimní období 
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Příloha 3 – Plán areálu -  letní období 
 

 

 

 
 


