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Abstrakt 

Název práce:  Spokojenost zákazníků sportovního areálu Vršasportcentrum  

Cíle práce: Tato diplomová práce je zaměřena na sportovní areál Vršasportcentrum, 

ve kterém byl proveden výzkum spokojenosti zákazníků pomocí dotazníku. Vytvoření tohoto 

dotazníku a následné zpracování dat z něj získaných bylo také hlavním cílem této diplomové 

práce. Výsledkem dotazníkového šetření v areálu Vršasportcentra bude odraz spokojenosti 

klientů navštěvujících toto centrum. Na základě získaných dat bude možné vylepšit nabízené 

služby dle přání zákazníků. 

Metody: Průzkum spokojenosti byl zkoumán pomocí dotazníku, který byl předložen klientům 

sportovního areálu Vršasportcentrum v měsíci červenci roku 2012. Tento dotazník 

se zaměřuje zejména na otázky týkající se uspokojení potřeb zákazníků sportovního areálu. 

Výsledky: Zákazníci sportovního areálu Vršasportcentrum jsou s nabízenými službami 

převážně spokojeni. Nedostatky byly nalezeny nejvíce u problematiky hygieny v prostorách 

šaten a malé prezentace, jak na vlastních internetových stránkách, tak zároveň na sociálních 

sítích. V celkovém kontextu jsou však klienti s poskytovanými službami spokojeni. 

Klíčová slova: marketing, služby, sportovní služby, loajalita, klient, dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Thesis title: Customer satisfaction of the recreational center Vršasport 

Goal of the thesis: This thesis focuses on recreational center Vršasport. The customer 

satisfaction was measured by a survey handed out to the customers of the center. The creation 

of the survey and following data elaboration was the main goal of this thesis as well. 

The result of the survey will reflect the customer satisfaction of the recreational center. Based 

on data extracted from the survey, the center will be able to improve its services to better 

serve the customers. 

Methods: Customer satisfaction was examined by the survey that was handed out to 

customers of Vršasport center between November 2011 and April 2012. The survey focuses 

mainly on topics related to satisfaction of the customer needs. 

Results: Customers of sport center Vršasportcentrum are mainly satisfied with offered 

services. Deficiencies were mainly found in lack of hygiene in locker rooms and in lack of 

center presentation - both center's wabpages and facebook pages. Overall, the customers are 

satisfied with offered services. 

Key words: marketing, services, sport services, loyalty, customers, survey  
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1 ÚVOD 

Spokojenost zákazníků je v dnešním vysoce konkurenčním prostředí jedním 

z hlavních faktorů, možná tím nejdůležitějším, který určuje, zdali provozovatel živnosti nebo 

podniku na trhu obstojí nebo bude hrát pouze zanedbatelnou figurku na šachovnicovém poli 

se schopnějšími hráči.  

Sportovní centra patří právě mezi ty segmenty trhu, kde je v poslední době stále více 

soutěžících bojujících o přízeň klientů. Vznikají nová a nová sportoviště, fitness centra, areály 

nabízející sportovní a relaxační vyžití a tak právě ten, který nabídne zákazníkům tu nejlepší 

službu se vším, co k tomu patří, vyhrává. 

Vršasportcentrum je poměrně nový areál na okraji Prahy, kde je konkurence dost 

značná. Z toho důvodu je pro organizace důležité znát názory a přání svých zákazníků, 

kterým poskytují služby. J e to právě kvalita nabízených služeb a spokojenost zákazníků, co 

podmiňuje ziskovost organizací poskytujících služby.  

Tento výzkum bude zaměřen na zjišťování názorů zákazníků Vršasportcentra 

nabízející sportovní služby v oblasti raketových a míčových sportů. Dá se předpokládat, že 

zákazníci tohoto zařízení budou se službami převážně spokojeni, protože v opačném případě 

by jich nevyužívali. Smyslem práce není a priori určit zda zákazníci jsou celkově spokojeni, 

ale odhalit konkrétní služby, kde kvalita není dostatečná a spokojenost zákazníků by mohla 

být vyšší.  

Na základě zjištěných výsledků by měly být vzneseny konkrétní návrhy jak zvýšit 

kvalitu jednotlivých služeb a odstranit případné nedostatky, na které budou zákazníci 

poukazovat. Cílem práce je ještě více zvýšit spokojenost zákazníků Vršasportcentra, zvýšit 

jejich loajalitu, jejíž projevem může být i doporučování služeb dalším zákazníkům.   
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2 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem této diplomové práce je provedení výzkumu spokojenosti zákazníků 

sportovního areálu Vršasportcentrum. Výzkum spokojenosti zákazníků bude prováděn 

na základě kvantitativního měření. Výsledky ze zjištěných dat poslouží jako podklad pro 

zhodnocení výzkumu a také obsáhne možné návrhy pro zlepšení nabízených služeb.  

 

 Dílčí úkoly 

 Vytvoření dotazníku 

 Realizace marketingového výzkumu, sběr potřebných informací 

 Vyhodnocení získaných dat z výzkumu 

 Interpretace výsledků a grafické zpracování 

 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 

 Navržení změn s cílem zvýšit spokojenost klientů sportovního centra 

Vršasportcentrum 

 

Určení výzkumných hypotéz 

 Hypotéza 1 – Více než 75% zákazníků je spokojeno s kapacitou jednotlivých 

sportovišť v areálu 

 Hypotéza 2 - Muži budou více spokojeni s čistotou v prostoru šaten než ženy 

 Hypotéza 3 - Více než 75% zákazníků navštěvuje sportovní centrum kvůli 

příznivé ceně 

 Hypotéza 4 - Sportcentrum navštěvují více muži než ženy 

 Hypotéza 5 - Více než polovina klientů by měla zájem o informace ohledně 

sportcentra na sociálních sítích 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 V této části se práce bude zabývat vysvětlením základních pojmů spjatých 

s diplomovou prací, jak je popisují autoři v odborné literatuře. Jde zejména o význam slov, 

jako jsou marketing, zákazník, služby, sportovní služby, spokojenost zákazníka a další.  

3.1 MARKETING 

 Dnes už si ani nedovedeme představit svět kolem nás bez reklamy a marketingu. 

Reklama se na nás valí na každém kroku, nedá se jí vyhnout. Cestou do práce v prostředcích 

hromadné dopravy, na billboardech vedle silnic, v novinách při čtení zpráv, nebo když 

zapneme rádio či televizi.  Jak uvádí Kotler (2007) : „Marketing není jen prodej nebo 

reklama. Je to společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“ Jak z uvedeného 

vyplývá, nejedná se tedy pouze o prodej či reklamu, jak by se zprvu mohlo zdát.  

Solomon, Marshall, Stuart (2006) definují marketing takto: „Marketing se týká 

skutečných lidí z masa a kostí, kteří musí přijímat obtížná rozhodnutí; zabývá se nejlepšími 

způsoby, jak vytvořit nový produkt nebo jak učinit produkt natolik neodolatelným, že 

z prodejních regálů mizí přímo před očima.“  Osobně se mi velice líbí tato definice, která 

přesně postihuje širokou škálu pojmu marketingu. Na druhou stranu zatím nikdo nedokázal 

přesně definovat široké spektrum činností, kterými se marketing zabývá. 

Z českého pohledu se marketingu věnuje rovněž velké množství autorů, uvedeme si 

například Miroslava Foreta (2008), který tvrdí, že se nás marketing týká minimálně ze tří úhlů 

pohledu. Tím prvním je úhel, kdy jsme zákazníky a nakupujeme služby či zboží, ve druhém 

úhlu pohledu jsme neplacenými marketingovými pracovníky, kde se věnujeme odpovídání 

na různé ankety a vyplňujeme dotazníky a v tom třetím jsme sami marketingovým produktem. 

Vystupujeme na trhu práce a nabízíme své znalosti, schopnosti a zkušenosti.  

 Nejstarší definici si uvedeme od Petera Ferdinanda Druckera (1973), který bývá 

označován jako zakladatel moderního marketingu. „Lze předpokládat, že vždy bude potřeba 

něco prodávat. Cílem marketingu je však potřeba učinit prodávání čímsi nadbytečným. Cílem 

marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla 

jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by měl marketing vyústit v získání 

zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, je učinit výrobek nebo službu 
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dostupným.“ Tato slova by se dalo říci, že jsou skoro nadčasová. Rozhodně by s nimi v roce 

1973 obyvatelé východního bloku nesouhlasili.  V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je 

právě schopnost poznání přání a potřeb zákazníků nezbytná.  

Definice, která je nejhojněji používána v poslední době, je tato: „Marketing je lidská 

činnost vykonávaná ve vztahu k trhu. Je to práce s trhy, která sleduje realizaci potencionální 

směny, s cílem uspokojit lidské potřeby a požadavky.“(Cetlová, 2007) 

Z historického hlediska se momentálně nacházíme ve fázi globálního marketingu, který 

se datuje od roku 1995. Jedná se o výsledek přeměny společnosti v důsledku propojování 

společnosti na všech úrovních – politických, sociálních, sportovních, ekonomických a dalších.  

3.1.1 SPORTOVNÍ MARKETING 

 V posledních letech výrazně stoupá role marketingu také v oblasti sportu. Podle 

Čáslavové (2009): „Aplikace marketingu je charakteristická zejména pro organizace, 

vyrábějící sportovní zboží jako je sportovní obuv, textilní výrobky pro sport, tak marketingové 

agentury, které připravují nebo vyhodnocují sponzorské projekty pro firmy podporující sport 

nebo propagující sportovní osobnosti, ale i samotné sportovní organizace.“  

V České republice se sportovnímu marketing příliš autorů nevěnuje, ale v zahraničí 

najdeme spoustu literatury, která se problematikou sportovního marketing zabývá. Wolfgang 

Freyer (1991) definuje sportovní marketing takto: „Sportovní marketing je řídící koncepce, 

která u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. Tato koncepce 

požaduje dlouhodobé a koncepční jednání. Úspěch sportovního marketingu závisí 

na schopnosti obsáhnout adekvátně dané skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově 

specifické otázky.”   

Nejspíše nejvíce se sportovním marketingem zabývají v zámoří, kde můžeme 

vypíchnout definici například dvojice Pitts a Stotlar (1996), kteří tvrdí, že sportovní marketing 

je: „Proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a 

distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy.“ Můžeme si všimnout spojení „uspokojování a přání“, které se vyskytuje 

jak u Kotlera, tak i u Pittse se Stotlarem.  
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3.1.2 MARKETING SLUŽEB 

Služby oproti výrobním produktům mají vlastnosti, kterými se výrazně odlišují. 

 Jedná se o tyto čtyři vlastnosti:  

- Nehmatatelnost – služby jsou do značné míry abstraktní a nehmatatelné 

- Proměnlivost – služby nejsou standardní a jsou vysoce proměnlivé 

- Nedělitelnost - výroba a spotřeba služeb většinou probíhá současně a za účasti 

zákazníka 

- Pomíjivost – služby nelze skladovat 

Pro marketing mají tyto znaky mnoho důsledků. Jde zejména o: 

- Obtížnější komunikaci hodnoty služeb – nemůžeme službu „obléci“ do nějakého 

obalu 

- Obtížnější získávání zákazníků pro nákup služeb – nelze spoléhat na smyslové vjemy 

- Obtížnější reakce na „ponákupní chování“ – omezená možnost sledovat reakce okolí 

na zakoupení služby 

K uvedeným čtyřem znakům musíme připočíst také neexistenci vlastnických vztahů. 

Pokud zákazník nakupuje produkt, po zaplacení se stává oprávněným majitelem produktu se 

všemi právy. Při zakoupení služby se dá se říci, stáváme pronájemcem po určitou dobu. Jak 

zmiňuje Zamazalová (2010), poskytovatelé služeb musí mít rozdílný přístup k zákazníkům 

pravidelným a zákazníkům novým. Vybudovat pozitivní vztah se zákazníkem může 

poskytnout například jasný popis služeb a také vybudování důvěry klientů na základě ochoty, 

vstřícnosti a profesionality při jejich poskytování.  

3.2 SLUŽBY 

 V kapitole marketingu jsme nakousli i oblast služeb. Co to vůbec služba je? Této 

oblasti se věnuje nespočetné množství autorů a marketingových odborníků. Rozvoj služeb 

v posledním desetiletí je patrný i neustálým nárůstem podílu služeb na hrubém domácím 

produktu, také na míře nezaměstnanosti a výdajích domácností. Na začátku se podíváme, jak 

jsou služby definované na základě Smlouvy o založení evropského společenství. Článek 50 

zní:  
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„Za služby se podle této smlouvy pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud 

nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob.“ 

Služby zahrnují zejména:  

a) činnosti průmyslové povahy;  

b) činnosti obchodní povahy;  

c) řemeslné činnosti;  

d) činnosti v oblasti svobodných povolání.  

Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel služby 

za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba 

poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním 

příslušníkům.  

Kotler definuje službu jako „činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

naprosto nehmatatelná a netvoří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být 

spojena s fyzickým výrobkem.“ (Kotler, 1995). 

Základní klasifikace služeb zařazuje služby následujícím způsobem: 

 terciální: restaurace a hotely, holičství a kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny 

 a čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů a domácností, rukodělné a 

 řemeslnické práce dříve prováděné doma a další domácí služby 

 kvartární: doprava, obchod, komunikace, finance a správa 

 charakteristickým rysem těchto služeb je "usnadňování a zefektivnění 

 rozdělení práce" 

 kvinterní: zdravotní péče, vzdělávání a rekreace 

 hlavním rysem tohoto sektoru je to, že poskytované služby mění a 

 zdokonalují určitým způsobem jejich příjemce 

Služby jsou „ekonomická činnost produkující užitek v čase, místě, formě či po stránce 

psychologické.  Hlavními znaky služby, jimiž se odlišuje od výrobku, je nehmatatelnost, 

heterogenita (nestejnorodost) a neoddělitelnost od výroby a spotřeby.“ (Javadein a kol., 2008) 
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Objasnili jsme si pojem služeb jak z pohledu práva a od zahraničních autorů, 

Vaštíková (2008) uvádí „jakoukoliv činnost nebo výhodu, kterou jedna strana může nabídnout 

druhé straně, která je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby 

může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 

 Podle Cetlové (2010) si pod pojmem služby můžeme představit určitě nehmotné 

výsledky cílevědomé produkční činnosti, které může nabídnout jedna strana druhé 

k uspokojení jejích potřeb.  

 Podle amerických autorů Solomona a Inghilleriho (2010) je nejdůležitějším aspektem 

při budování vztahu se zákazníky věrnost. Pokud se k nám zákazníci nebudou vracet, 

poskytovaná služba nebude úspěšná. Proto je důležité poznat osobnost jednotlivých zákazníků 

a nabízet jim službu ušitou přesně na míru.  

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) uvádí, že „služba je jakákoli aktivita nebo 

výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší 

vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ Jak již bylo 

několikrát uvedeno, nejdůležitějším poznatkem je fakt, že po provedení platby se zákazník 

nestává majitelem služby, ale pouze časovým nabyvatelem služby.  

3.2.1 KLASIFIKACE SLUŽEB 

 Rozdělení služeb je důležitým aspektem, který napomáhá rozeznat charakter 

jednotlivých služeb a dává možnost uvědomit si omezující podmínky při jejich poskytování. 

Následující schéma ukáže rozdělení produktů na snadno ohodnotitelné produkty a obtížně 

ohodnotitelné produkty. To jsou případy, kdy má zákazník možnost ohodnotit produkty 

pomocí zrakových vjemů. Produkty nacházející se v levé části spektra jsou ohodnotitelné 

zrakem, hmatem, chutí apod. Na pravé části spektra jsou služby. Služby, jako produkty 

nehmotné povahy, jsou mnohem hůře hodnotitelné, a tak je dbán důraz na spolehlivost, 

dobrou pověst a jiné.  
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Obrázek č. 1 – Různé typy produktů podle obsahu „hmotné složky“ 

 

Zdroj: Zamazalová Marcela a kol., Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání, C. H. Beck, 2010, Praha, 

ISBN 978-80-7400-115-4 

 

Existují další kategorizace služeb, jak je uvádějí jednotliví autoři. Uvedeme si některé z nich: 

- služby „na míru“ a „nediferencované“ služby 

- služby v oblasti infrastruktury a služby s „přidanou hodnotou“ 

- služby vázané na výrobek a na výrobcích nezávislé služby 

- jednorázové a kontinuální služby 

- služby založené na technologiích a služby založené na lidech 

- služby poskytované servisní organizací a „samoobslužné“ služby 

- služby založené na principu členství a anonymní služby 

- služby poskytované s cílem dosažení zisku a neziskově orientované služby 

- služby poskytované zákazníkovi na místě, na kterém se právě nachází, a služby 

poskytované ve vybraných prostorech 

3.2.2 SPORTOVNÍ SLUŽBY 

Na poli českých autorů se nejdéle věnuje oblasti sportovních služeb a sportovního 

marketingu docentka Ing. Eva Čáslavová Csc., která definuje oblast sportovních služeb takto: 
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„za sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

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

služeb.“(Čáslavová, 2000) 

 Význam sportovních služeb roste profesionalizací sportu, vznikají nová sportovní 

odvětví a tlak na získání sponzorů a diváků je tak enormní. 

 

3.2.2.1.1 KLASIFIKACE SPORTOVNÍCH SLUŽEB 

 Uvedli jsme si klasifikaci služeb, klasifikací sportovních služeb se zabýval Šíma 

(2009). Ten třídí sportovní a tělovýchovné služby následovně: 

 Služby pro potěšení zákazníka 

 organizace, které poskytují zákazníkům potřebné vybavení a zařízení 

 zákazníci jsou motivováni samostatně, cílem je tělesná aktivita jako taková 

 spadají sem aktivity soutěživého charakteru 

 Služby pro zdraví a kondici 

 do této kategorie spadá pronajímání a maloobchodní prodej  

 zákazníci vědí, co chtějí, zodpovídají za svou aktivitu sami 

 management zákazníkům pouze poskytuje své zařízení a vybavení 

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

 jsou kombinací výchovných aktivit se snahou zákazníka získat nové dovednosti 

 poskytují je sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní školy 

 důležitá je motivace trenéra, odborníka 

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

 činnost organizace se spojuje se záměry klienta dosáhnout vrcholných výkonů 

v určitém sportovním odvětví pod vedením odborníka 

 Léčebné služby 

 spadají sem organizace, které se specializují na zlepšení fyzické kondice a 

zdraví klientů (relaxační a rehabilitační programy, redukční cvičení, cvičení 

proti stresu…) 
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3.3 Marketingový mix 

 Čáslavová (2009) uvádí: „Marketingový mix je základní strategií marketingu, která 

kombinuje nástroje marketingu – produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci 

(promotion).“ Jde tedy o známé 4P. Také Kotler (1998) definuje marketingový mix, kde se 

podle autora jedná o: „soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

Cílem marketingového mixu je dle Berkowitze, Kerinaa Rudeliuse (1989) zacílit 

pomocí těchto prvků cílený trh, zákazníka. Každý člověk má své představy o tom, co 

potřebuje a na firmách je najít ony přání a potřeby zákazníků.  

Marketingový mix představuje soubor takových úkolů a dílčích kroků, jež mají 

za následek uspokojení požadavků zákazníků tak, že firma nabízející službu nebo produkt, 

dosáhne svých stanovených cílů. Kromě zmiňovaných 4P – tedy product (produkt), place 

(místo), price (cena), promotion (propagace) se můžeme setkat s rozšířeným modelem na tzv. 

7P. Do tohoto modelu patří ještě physical evidence (materiální prostředí), people (lidé) a 

process (procesy).  

 Produkt 

Patří mezi základní pilíře modelu. Jedná se o to, co firma nebo podnikatel nabízí.    

Produkty jsou hmotné a nehmotné. Mezi nehmotné produkty řadíme služby. Peter Drucker 

před mnoha lety rozlišil produkt od suroviny následovně: „Dokud zákazník nezíská potěšení 

z užitné hodnoty, stále se ještě nejedná o produkt, ale pouze o surovinu.“ (Drucker, 1973) 

Pod pojmem produkt jsou zahrnuty nástroje, které představují objekt podnikání. Vše, co trh 

nabízí k uspokojení potřeby, požadavku, přání nebo očekávání kupujícího.  

 V současné době se dle autorova mínění staví produkt do pozadí propagace, jelikož se 

na trhu objevuje obrovské množství totožných produktů a služeb. Velkou roli hrají rovněž 

inovace.  
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 Cena 

 Cena produktu nebo služby je konkrétní hodnota vyjádřená v penězích, za kterou 

prodávající nabízejí svůj produkt. Měla by být taková, kterou jsou poptávající schopni 

nabídnout a jakou považují za reálnou. Cena je jedinou složkou modelu 4P nebo 7P, která 

přináší zisk. Ostatní komponenty jsou pouze náklady. Při tvorbě ceny je dobré vycházet 

z předem dané marketingové koncepce. Vycházíme z pěti základních zdrojů – tzv. 5C. 

- Cost (náklady) 

- Competence (pravomoc) 

- Comparability (srovnatelnost) 

- Competition (konkurence) 

- Communication (komunikace) 

 Právě zmiňované aspekty je nutno brát v potaz při stanovení cen. Nevhodně zvolená 

cenová strategie může znamenat neúspěch v boji o klientelu. V letech minulých byla právě 

cena stěžejním faktorem při rozhodování o koupi produktu, v současné době začíná 

převažovat důraz na kvalitu nabízeného produktu či služby. Hlavní roli hraje cena zejména 

u ekonomicky chudších států či u ekonomicky slabšího obyvatelstva.  

 Místo 

 Dnes již tolik neplatí původní důraz na prodejní místo, zejména s rozvojem 

internetových obchodů, proto se vžil spíše termín distribuce. „Distribuce jako nástroj 

marketingového mixu představuje souhrn činností a procesů, které vedou k rozhodování 

o optimálním výběru cesty zboží, respektive služby k zákazníkovi.“ (Cetlová, 2010) Distribuční 

místa jsou veškerá místa, kde se může setkat zákazník s firmou.  

 Propagace 

 Podobně jako u místa se poslední dobou vžívá jiný termín, v tomto případě jde 

o pojem marketingová komunikace. Jedná se o soubor nástrojů nebo činností, které používají 

firmy k reklamě, k pomoci prodeje, k oslovení zákazníků a širokého okolí s cílem prodeje 

zboží nebo služby. Setkáváme se s reklamou placenou a neplacenou, osobní a neosobní a 

další. Do marketingové komunikace můžeme zařadit následující komunikační formy: 

- Propagace výrobku či služby 

- Nástroje budování důvěry a dobrých vztahů k trhu a ostatní veřejnosti 

- Komunikace vnitřní (vůči zaměstnancům) 

- Sponzoring 
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- Budování značky 

- Corporate image 

 

 Komunikaci může dále rozdělit na komunikaci vnitřní a komunikaci vnější. Vnější 

komunikací rozumíme výměnu informací mezi firmou a okolím. Komunikace vnitřní je 

výměna informací a sdělení v rámci společnosti.  

 „Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou 

firma používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i 

určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro 

trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“ (Boučková a kol., 2003) 

3.3.1 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

Rozlišujeme dvě základní komunikační strategie. Jedná se o třídění 

podle komunikačních kanálů, které používáme a na koho směřují. Podle toho rozlišujeme 

strategii tlaku a strategii tahu. 

Strategie tlaku využívá zejména osobní prodej a podporu prodeje. Strategie tahu 

oproti tomu využívá zejména oslovování zákazníků, kde chce vyvolat poptávku po produktu u 

maloobchodníků.  

3.3.2 CÍLE KOMUNIKACE 

 Vytvoření jednoznačného cíle je základem každé marketingové komunikace. 

Podle Nagyové (1999) hlavními komunikačními cíli může být: 

- Poskytnutí informací 

- Vytvoření a stimulace poptávky 

- Diferenciace produktu a firmy 

- Zdůraznění užitku a hodnoty výrobku 

- Stabilizace obratu 
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3.3.3 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

 V oblasti služeb se pro komunikaci se zákazníky nejčastěji objevují tyto nástroje – 

reklama, podpora prodeje a public relations a osobní prodej. Tyto čtyři činnosti se také 

nazývají propagační mix.  

3.3.3.1 REKLAMA 

Reklama je neosobní způsob prezentace vlastních výrobků, služeb, myšlenek, nápadů 

prostřednictví komunikačních médií. Tato forma prezentace je nejdražší, patří mezi 

prezentace placené. Reklama využívá jako své komunikační média zejména televize, 

rozhlasu, tisku, billboardů, letáků, časopisů a v různorodých oblastech specifická média pro 

svou prezentaci.  

3.3.3.2 PUBLIC RELATIONS 

 „Public relations jsou sociálně komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí 

organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a 

dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a důvěru. Public relations se také uplatňují 

jako nástroj svého managementu.“ (Svoboda, 2006)  

Pojem PR se často prezentuje rovněž jako vztah s veřejností. Firmy se snaží vytvářet pomocí 

vhodně zvolených nástrojů public relations dobrou image vlastní značky a obstarávají 

komunikaci se svými zákazníky. Mezi nástroje PR můžeme zmínit tiskové zprávy, interview, 

tiskové konference, různé besedy atd.  

3.3.3.3 PODPORA PRODEJE 

 Častokráte se zaměňuje pojem podpora prodeje a reklama. Podpora prodeje je snaha 

určitými kroky učinit produkt atraktivnějším a přinutit tak zákazníky ke koupi tohoto 

produktu. Mezi nejčastější nástroje podpory prodeje řadíme například: 

- Slevové akce 

- Zvýhodněná balení 

- Zkušební vzorky 

- Předváděcí akce 

- Soutěže s produktem 

- Dárkové předměty 

- Propagační materiály 
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3.3.3.4 OSOBNÍ PRODEJ 

 Osobní prodej patří mezi nejstarší nástroje marketingového mixu a stále patří mezi 

nejdůležitější formy propagace. Nejpodstatnějším aspektem u osobního prodeje je přímý 

kontakt mezi firmou a zákazníkem. To přináší nespočet výhod, jako například rychlá zpětná 

vazba, individuální komunikace a to má za následek pozdější věrnost zákazníků. Prodejce 

díky osobnímu kontaktu se zákazníkem může mnohem lépe poznat přání zákazníka a upravit 

tak podle toho svou nabídku. Prodejce si rovněž díky vzájemné interakci může zvolit 

pro každého klienta zvlášť vhodnou komunikační strategii. (Karlíček, 2011) 

3.3.4 MARKETING NA FACEBOOKU 

Jedním z fenoménů posledních několika let je rozmach sociálních sítí. V České 

republice je v současné době nejpopulárnější Facebook. Tento nárůst popularity neunikl ani 

autorům odborné literatury. Dědiček (2010) ve své publikaci uvádí, jak může profil 

na Facebooku pomoci v marketingových plánech firem. Výhodou této formy propagace je 

možnost zacílit reklamu na rozdíl od zpravodajských serverů přímo na určitý okruh uživatelů. 

Na Facebooku nemusí uživatel propagovat pouze obsah dotyčné stránky, ale může být 

inzerován i obsah mimo ní. Reklama pomocí Facebooku může být zaměřena na následující 

skupiny: 

- Na lokalitu uživatelů 

- Na demografii uživatelů 

- Na zájmy uživatelů 

- Na vzdělání uživatelů 

3.4 Zákazník 

 S neustálým nárůstem množství nabízených služeb, zkvalitňováním služeb a 

rozšiřováním nabídky je také zákazník náročnější. O tomto tématu píše také Lošťáková 

(2007) podle které „sektor služeb v České republice prošel od devadesátých let minulého 

století výraznými změnami. Vývoj trhu zvýšil intenzitu a růst konkurence a významně ovlivnil 

způsob podnikání v daném sektoru. Změny a trendy na trhu služeb se výrazně promítají i 

do chování zákazníků.“  

Podle stejné autorky je zákazník, „náročnější, mobilnější, vybíravější a velice snadno a 

rychle se orientující v nabídce trhu. Životní styl, preference a potřeby zákazníků se 
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v posledních letech výrazně změnily. Pro firmy působící v oblasti služeb se stává stále těžší 

nejenom získávat nové zákazníky, ale i udržet si ty stávající. Poznat a pochopit potřeby 

zákazníků, jejich postoje, hodnoty a chování, je pro tyto firmy životně důležité. V podstatě se 

jedná o nutnost vytvoření určitého vztahu se zákazníky, který bude respektovat kromě výše 

uvedených potřeb, postojů a chování zákazníků také i proces vnímání a hodnocení toho, co 

zákazníci považují za hodnotné (hodnoty zákazníka).“  

Je tím pádem jasné, že nároky, přání a potřeby zákazníků potřebují firmy nabízející 

různé služby uspokojovat, aby byly na poli nabídky konkurenceschopné. Jak píše Foster 

(2002) : „Zákazníci jsou pro firmu smyslem práce. Tím, že je personál obsluhuje, prokazuje 

jim laskavost – naopak zákazníci prokazují laskavost dané firmě tím, že jí dávají možnost je 

obsluhovat. Zákazníci určují, která firma a kteří zaměstnanci budou úspěšní.“ Podle Nenadála 

(2004) je nutné zjistit, komu danou službu nabízíme. Autor zákazníka definuje: „Zákazník je 

myšlen kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky vlastních aktivit.“ Zákazníky dělí na čtyři 

skupiny: 

 Interní zákazníci, např. vlastník procesu, který naše výsledky používá jako vstupy 

do svých procesů, apod., 

 Zprostředkovatelé, kam řadíme obvykle sklady, velkoobchodní organizace, dealery 

atd., 

 Externí zákazníci, tj. jiné organizace nebo fyzické osoby využívající dodatečné 

výstupy. Ne vždy jsou ale konečnými uživateli výstupů, 

 Koneční uživatelé, tzn., finální spotřebitelé našich produktů. 

3.4.1 Chování zákazníka 

 Zahrnuje všechny činnosti, které zákazník uskutečňuje v souvislosti s nákupem a 

užitím zboží nebo služby. Firma by měla vědět, co všechno zákazníka ovlivňuje, aby mohla 

úspěšně působit na daném trhu. Není to jenom akt koupě výrobku, ale i situace, které koupi 

předchází celý rozhodovací proces.  

 Pro pochopení chování zákazníka je dobré znát také jednotlivé typy zákazníků. 

Jednotliví autoři uvádějí široké spektrum typologií, uvedeme si zde dvě. Jednu od Ivana 

Nového a jednu podle studie společnosti Henkel. Nový (2006) uvádí tyto typy zákazníků: 
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 Nerozhodný zákazník: tento typ zákazníků zpravidla málo hovoří, je velmi nejistý až 

bezradný. Takový klient potřebuje především pocit jistoty a záruky. Není vhodné mu 

nabízet více možností. 

 Zákazník „rozumbrada“: je velmi nevlídný a agresivní, neumí se ovládat a používá 

výraznou mimiku. Často zvyšuje hlas a někdy hovoří vulgárně. Je náladový a 

cholerický. 

 Emocionální zákazník: také používá velmi výraznou mimiku a mluví hlasitě, avšak je 

vlídný a citlivý. Často zdůrazňuje své pocity. Má sklon k předsudkům. Ke své 

spokojenosti potřebuje pocit, že mu rozumíte a víte, jak se cítí. 

 Uzavřený zákazník: má naopak velmi nevýraznou mimiku. Vyhýbá se přímému 

pohledu, hovoří málo, zdrženlivě a pomalu. Neprojevuje spontánní chování. Je potřeba 

mu pokládat jednoduché otázky a příliš nenaléhat. 

 Nedůvěřivý/ kritický zákazník: jeho mimika vyjadřuje pochyby. Často skáče jiným 

do řeči a vyvrací argumenty. Jeho chování je odmítavé. Zaujímá negativní a kritický 

postoj. 

Firma Henkel provedla mezinárodní studii, sledující chování zákazníků při rozhodování o 

koupi zboží pod názvem „Průzkum nákupního chování“. Studie pak rozděluje spotřebitele 

na tři typy: 

a) Ekonomický zákazník – „Chci nakoupit co nejlevněji“ 

Při rozhodování o nákupu je pro ekonomický typ zákazníků důležitým faktorem cena. Hledají 

zboží, které je levné, ale rádi si dopřejí i značkové produkty, pokud jsou v danou chvíli 

„v akci“. Tito zákazníci nakupují v nejrůznějších typech prodejen, ale nejčastěji jsou 

to prodejny diskontní. Tento typ nakupujících hledá v prodejnách nejčastěji výrobky 

z levného segmentu. Chování tohoto typu zákazníků můžeme označit jako zvykové. Nakupují 

totiž pravidelně stejné zboží ve stejných obchodech. Netráví mnoho času prohlížením regálů. 

Místo toho nakoupí většinou pouze to, co si naplánovali. 

b) Zákazník hledající hodnotu  - „Rád nakupuji a hledám dobrý poměr kvalita/cena.“ 
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Tento typ nakupujících požaduje v obchodě za své peníze co nejlepší kvalitu. Velká část 

těchto zákazníků chodí nakupovat ráda, často a má uspokojení z toho, když nakoupí kvalitní 

zboží za dobré peníze. Zákazníci hledající hodnotu kladou důraz na podrobné informace a 

plánování nákupu. K tomu využívají reklamní letáky. Při rozhodování o koupi je pro ně 

důležitější kvalita výrobku než cena. Nicméně vždy se zajímají o výhodné nabídky. Když se 

jim taková akce naskytne, mají sklon nakupovat do zásoby. Jsou pro ně důležité značky a 

novinky vítají. Nejraději nakupují v jasně uspořádaném obchodě s plnými regály, vítají letáky 

a speciální akce. Oceňují také věrnostní programy a kupony. 

c) Bezstarostný zákazník - „Chci jednoduše nakoupit, co chci.“ 

Bezstarostný zákazník nakupuje tehdy, když produkt potřebuje. Téměř vůbec si doma nedělá 

zásoby. Pro tyto nakupující není cena to nejdůležitější. Kladou důraz hlavně na kvalitu a 

za lepší kvalitu jsou také ochotni více zaplatit. Bezstarostní zákazníci před nákupem 

nevyhledávají žádné informace, ani neztrácí čas prohlížením regálů, místo toho rychle 

zakoupí produkt, který potřebují. Pro bezstarostné zákazníky je totiž rychlý a cílený nákup 

důležitý. Vedle dobré kvality očekávají také široký výběr produktů a značek v každé kategorii 

zboží. Zatímco v západních zemích tito lidé nakupují stále stejné značky ve stejných 

obchodech, bezstarostní zákazníci ve střední a východní Evropě chodí do různých obchodů a 

jsou také více otevření novým produktům a značkám. 

První dva typy by se daly také zahrnout do sportovního prostředí. Na jedné straně zákazník 

hledající co nejlevnější zařízení, na té druhé klient, hledající zejména kvalitu nabízených 

služeb. 

3.4.2 Rozhodovací procesy zákazníka při koupi 

a) Fáze poznání problému – nedostatek nějaké služby, statku 

b) Hledání informací – zákazník ví o své potřebě a hledá informace o možnosti vyřešení 

problému 

c) Výběr alternativ, vyhodnocování všech možností 

d) Rozhodnutí o nákupu 

e) Zhodnocení nákupu – zjištění, zdali byla potřeba uspokojena 
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3.4.3 Spokojenost zákazníka 

Podle Olivera spokojenost zákazníka je dána tím, že „výrobek anebo druh služby či 

produkt služby sám o sobě poskytl anebo poskytuje příjemnou hladinu uspokojení z jeho 

spotřeby“ (Oliver, 1997). Podle Patterson a Sprenga (1997) je spokojenost zákazníka pocit, 

kdy zákazník má své potřeby splněny a kdy bylo očekávání veškerých náležitostí kvality 

služby vyhověno. Spokojení zákazníci pak využívají služby znovu anebo svou pozitivní 

zkušenost sdělí dalším potenciálním zákazníkům.  

Podle Cronina, Bradyho a Hulta (2000) lze spokojenost považovat za událost 

předcházející budoucím záměrům zákazníka. Pokud je management organizace přesvědčen 

o spokojenosti svých zákazníků, může předpokládat, že budou nadále jejich služeb využívat a 

mohou tak v budoucnosti očekávat svou prosperitu. 

Měření spokojenosti zákazníka může managementu také pomoci v rozhodování o tom, 

jakým směrem se vydat při zlepšování výkonnosti své organizace. Podle Nenadála, Petříkové, 

Hutyry a Halfarové (2004) je měření spokojenosti zákazníků tou nejefektivnější činností při 

naplňování principu tzv. „zpětné vazby“. Patří k základním principům jakéhokoliv 

efektivního systému managementu a přikazuje vytvořit takové informační kanály, kterými 

budou do organizací soustavně přicházet informace o očekávaných potřebách a očekáváních 

zákazníků i o tom, jak tyto potřeby a očekávání poskytovatel služeb uspokojuje.  

Podle Bednarčíka (2012) patří spokojenost zákazníka do skupiny nehmotných zdrojů 

rozhodujících o úspěšnosti firmy. „Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu, 

spočívá ve stanovení představy zákazníka o charakteristikách výrobku (služby) a následné 

konfrontaci s charakteristikami výrobku po jeho nákupu. Jestliže zkušenost předčí očekávání, 

zákazník je spokojen, pokud zkušenost nedosáhla očekávání, zákazník je nespokojen. 

Nezanedbatelný je vliv času, resp. opakovaná spokojenost či nespokojenost.“ 

Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI) definuje celkem sedm hypotetických 

proměnných a každá z nich je determinována různým počtem měřitelných proměnných.  

Jedná se o: 

a) Image jako hypotetická proměnná se vztahuje k produktu (službě), značce, firmě. 

Představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka. 
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b) Očekávání zákazníka se vztahuje k očekávání produktu (služby) individuálním 

zákazníkem. Očekávání je výsledkem propagace výrobku (služby) a předešlých 

zkušeností a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

c) Vnímání kvality zákazníkem se týká jednak produktu (služby) samotného, jednak 

doprovodných služeb (servisu, předvedení, popisu výrobku – služby, kvality 

personálu, otevírací doby apod.) 

d) Vnímání hodnoty je spojeno s cenou výrobku (služby) a očekávanou kvalitou. 

Vyjadřuje se jako poměr ceny a vnímané kvality. 

e) Stížnosti zákazníka jsou důsledkem porovnání výkonu a očekávání. Vznikají 

v případě negativní neshody očekávání.  

f) Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří v případě pozitivní neshody. Projevuje se 

opakovaným nákupem a cenovou tolerancí.  

Postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků se dají rozdělit do dvou 

základních směrů. Na postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků, které 

umožňují pracovat s údaji, které byly získány jako odraz přímého vnímání produktů 

organizace ze strany zákazníků a postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti 

organizace. Ty jsou založeny na analýze údajů získaných z interních databází organizací, 

které poskytují služby zákazníkům. Tyto ukazatele jsou odrazem toho, jak jsou v organizaci 

efektivně rozvíjeny procesy, jež pak přímo podmiňují pozitivní nebo negativní vnímání 

zákazníků. 

Zákazníkova spokojenost je častým předmětem rozsáhlých marketingových výzkumů, 

jakož i teorie a praxe napříč mnohým odvětvím činnosti. Existuje dostatek literatury 

pojednávající o představě spokojeného zákazníka (Anderson, Mittal, 2000; Iacobucci, 

Grayson, Ostrom, 1994; McCollough, Berry, Yadav, 2000; Patterson, 1995; Patterson, 

Spreng, 1998; Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996 a další).  

Kotler (2000) uvádí, že současné firmy jsou orientovány zejména na přilákání nových klientů, 

ačkoliv drtivá většina současných příjmů je tvořena příjmy od současných zákazníků. Přitom 

až 70% marketingových rozpočtů je určeno pro přilákání zákazníků nových. Každý rok tak 

firmy přicházejí až o čtvrtinu současných klientů vzhledem k neustálé preferenci získávání 

nových zákazníků. Jak uvádí Nový (2006) zákazníci poměřují svou spokojenost se službou 

podle následujících kritérií: 

 



20 

 

1. Ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena: Zákazníci mají 

většinou konkrétní představu o tom, jak má vybraný produkt vypadat a jakým 

způsobem mu má být zprostředkován. 

2. Ve vztahu k předchozím zkušenostem: Pokud má zákazník již nějaké předchozí 

zkušenosti s poskytováním příslušné služby, pak zcela určitě ovlivňují jeho jednání i 

v dalším nakupování produktu. 

3. Ve vztahu k ceně: U ceny je nutno vzít v potaz, že má svoji absolutní a relativní 

hodnotu. Co se týče ceny absolutní, zákazníkovi tato hodnota značí dostupnost či 

nedostupnost vybraného produktu. Jde o vytvořenou hranici, za kterou už klient 

z určitých důvodů nechce jít. U relativní ceny je již větší možnost k jednání (ta je 

v prvním případě úplně minimální). Jedná se o klientovu subjektivní hodnotu 

vybraného produktu. 

4. Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům: Při koupi očekáváme dodržení všech těchto norem, které jsou všeobecně 

uznávány. Jedná se zejména o otázku bezpečnosti, vybavení či kvality. 

5. Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb: 

Potřeby jsou podle Nového (2006) „hybnou silou motivace každého člověka. Jsou 

vnitřní silou, která ho vede k určitému jednání, tedy i nákupu.“  

6. Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení: Pokud je zákazník 

konfrontován s obtížnou situací, jedním ze způsobu řešení problému je nákup určitého 

zboží či vyhledání odpovídající služby.  

7. Ve vztahu ke druhým lidem: Spokojenost klienta je bezpochyby také dána tím, 

jakým způsobem nákup vybraného produktu ovlivní vztahy ke druhým lidem. 

Tento fakt může být i hlavním (rozhodovacím) bodem při nákupu produktu. 

3.5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Marketingový výzkum je vědní disciplína vycházející z poznatků z mnoha vědních 

oborů – matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, informatiky a dalších. 

Postupem času získala ojedinělý způsob metod a postupů pro práci s marketingovými 

informacemi, jenž se neustále vyvíjí a modernizuje v závislosti na rozvoji zmiňovaných 

vědních disciplín. Dalším impulzem je technický rozvoj, a to především v komunikačních a 
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informačních technologiích rozvoj dalších potřeb marketingového výzkumu, reagujícího 

na praxi a potřebách. (Příbová, 1996) 

 Podle Kozla (2006) marketingový výzkum „představuje systematický a cílevědomý 

proces směřující k opatření (shromáždění nebo nákupu) určitých konkrétních informací, které 

nelze získat z předchozích výzkumů. Získáváme tzv. primární informace. Informace pro 

marketing jsou jakákoli data, která chybí a o kterých manažer předpokládá, že mu mohou 

pomoci při tvorbě rozhodnutí.“  

 Příbová(1996) dále uvádí, že marketingový výzkum je chápán jako „funkce, která 

spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím 

informací – informací užívaných k zjišťování a definování marketingových příležitostí a 

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

marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum 

specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody 

pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné 

poznatky a jejich důsledky.“  

 Marketingový výzkum je možné členit podle mnoha kritérií. Nejznámějším a pro nás 

nejpodstatnější je členění na výzkum kvalitativní a kvantitativní.  

3.5.1 METODY VÝZKUMU V OBLASTI SPORTOVNÍCH SLUŽEB 

 V oblasti sportovních služeb je využíváno několik metod výzkumu. Mezi nejznámější 

patří metoda SERVQUAL. (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988) Metoda SERVQUAL 

hodnotí kvalitu nabízených služeb na základě určení spokojenosti zákazníka s poskytovanou 

službou. Aktuální podoba je založena na modelu 5 mezer, kde každá mezera určuje jeden 

aspekt nabízené služby. Další metodu na měření spokojenosti zákazníků můžeme uvést 

techniku kritických případů (CIT – Critical Incident Technique). Tato metoda slouží 

k identifikaci vzniku zdroje uspokojení nebo neuspokojení zákazníka s nabízenými službami. 

Známé jsou také dvě metody na základě indexů spokojenosti zákazníka. Americká – ACSI 

(American Customer Satisfaction Index) a evropská – ECSI. Pro náš výzkum jsme však 

zvolili metodu pomocí strukturovaného dotazníku.  
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3.5.2 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 

Při volbě kvantitativního výzkumu očekáváme, že zkoumané objekty jsou měřitelné. 

Kvantitativní výzkum využívá experimenty, náhodné výběry nebo sběr dat pomocí dotazníků, 

testů či pozorování. Kvantitativní výzkum je složen z těchto částí: 

a) vyjádření obecného tvrzení 

b) uvedení hypotéz 

c) operacionalizace 

d) měření – sběr dat 

e) testování zvolených hypotéz 

Od kvantitativního výzkumu očekáváme, že bude validní – bude měřit přesně to, co 

požadujeme a také, aby výzkum byl reliabilní (spolehlivý) – to znamená, aby při stejném 

měření vycházely stejné výsledky.  

Výhody:       

 testování a validizace teorií    

 lze zobecnit na populaci 

 rychlý a přímočarý sběr dat 

 poskytování přesných dat 

 rychlá analýza dat 

 výsledky jsou nezávislé na výzkumníkovi 

 užitečný při testování velkých skupin 

Nevýhody: 

 teorie a kategorie nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem 

 výzkumník může opomenout fenomény 

 výzkumník je omezen reduktivním způsobem získávání dat 

 získaná znalost může být příliš abstraktní 

3.5.3 KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

Za kvalitativní výzkum považujeme každý výzkum, který není prováděn pomocí 

statistických metod nebo jinými způsoby kvantifikace.  
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Metody kvalitativního výzkumu: 

 pozorování 

 texty a dokumenty 

 rozhovor 

 zvukové a vizuální záznamy 

Výhody: 

 získává podrobný popis a vzhled při zkoumání jedince, skupiny, fenoménu 

 zkoumá fenomén v přirozeném prostředí 

 umožňuje studovat procesy 

 umožňuje navrhovat teorie 

 dobře reaguje na místní situace a podmínky 

 hledá lokální příčinné souvislosti 

 pomáhá při počáteční exploraci fenoménů 

Nevýhody: 

 získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci 

 těžko se předpovídají kvantitativní predikce 

 obtížně se testují hypotézy 

 analýza a sběr dat jsou časově náročné 

 výsledky jsou lehce ovlivněny výzkumníkem 

3.5.4 DOTAZNÍK 

 Dotazník je jedním z nástrojů kvantitativního výzkumu. Podle Hague (2006) je 

dotazník „strukturovaný sled otázek, navržených za účelem zjištění názorů a faktů a 

následného zaznamenání těchto údajů.“  Dotazník je určen výzkumnými otázkami a slouží 

ke sběru dat. Zaujímá tak pozici mezi výzkumnými otázkami, strategií a procesem sběru dat. 

(Punch, 2008) Podle zmiňovaného autora má dotazník šest aspektů:  

1. vztah k výzkumným otázkám 

2. definice proměnných 

3. odkud se berou dotazníky 

4. vícepoložkové škály 
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5. role pilotního přezkoušení 

6. omezení při návrhu dotazníku 

Otázky v dotazníkovém šetření dělíme na otevřené, polouzavřené a zavřené.  

Otevřené otázky:  

- jsou to otázky, na které není jednoznačná odpověď 

- mohou být velice obšírné 

- jsou obtížně vyhodnotitelné 

Polouzavřené otázky: 

- jsou to otázky, kde máme možnosti odpovědí a k tomu přidaná možnost, kde se 

respondent může sám rozepsat 

Uzavřené otázky: 

- dá se na ně jednoznačně odpovědět 

- rychlé na vyhodnocování 

V poslední době jsou u dotazníkových šetření často k vidění tzv. škály. Respondent má 

na výběr několik variant odpovědí. Škály mohou být číselné, grafické nebo verbální.  

3.5.4.1.1 KONSTRUKCE DOTAZNÍKU 

 Každý dotazník by měl mít předem stanovenou strukturu. Dotazovaný by se měl 

v dotazníku snadno orientovat, neměl by být příliš dlouhý a měl by rovněž zaujmout. Důležitá 

je rovněž skladba otázek a správné rozložení. Otázky kromě zmíněného dělení můžeme 

rozlišovat podle své funkce:  

a) otázky meritorní – mají svou podstatu u řešeného problému 

b) otázky kontaktní – mají snahu navázat spolupráci s dotazovaným 

c) otázky filtrační – mají oddělit respondenty, kteří odpověděli na otázku tak, že 

nemohou odpovědět na další 

d) otázky identifikační – mají sdělit výzkumníkovi demografické údaje 
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Obrázek č. 2 – Druhy otázek 

          

Zdroj: KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-

1545-2 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

4.1 ZÁKLADNÍ SOUBOR 

Základním souborem této diplomové práce jsou klienti sportovního areálu 

Vršasportcentrum. Vzhledem k tomu, že část klientů jsou pravidelní návštěvníci, kteří 

využívají systém předplatného a druhá část jsou klienti chodící nepravidelně, je obtížné 

stanovit přesný počet všech návštěvníků sportcentra. Podle systému rezervací je počet 

zákazníků přibližně 1000. Sportovní areál navštěvují lidé všech věkových kategorií, převážně 

však lidé mezi 18ti – 50ti lety.  

4.2 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumný soubor byl zvolen metodou prostého náhodného výběru. Zákazníci byli 

požádáni o vyplnění dotazníku po uskutečnění jejich sportovního vyžití na recepci areálu. 

Důležité bylo, aby se výzkum prováděl až po návštěvě sportovního zařízení, vzhledem 

k možnosti přesného sdělení čerstvě získaných dojmů. Předešlo se tak možnosti oslovení 

klientů, kteří navštívili areál poprvé a neměli tím pádem žádné zkušenosti se zkoumaným 

areálem. Pro výzkum byl zvolen počet 100 dotazovaných. 

4.3 DOTAZOVÁNÍ 

K výzkumu spokojenosti zákazníků byla použita metoda písemného dotazování. Bylo 

stanoveno čtrnáct otázek týkajících se důležitosti a spokojenosti jednotlivých atributů 

(cena, kapacita, čistota, ochota personálu), dvě otevřené otázky na případné prezentování 

vlastních nápadů na zkvalitnění služeb, dvě otázky na způsob propagace sportcentra a jedna 

demografická otázka. Otázky byly otevřené nebo polootevřené s možností využití 

nabídnutých škál. Dotazník je k nahlédnutí v příloze práce. 

4.4 PILOTÁŽ 

Důležité před každým výzkumem provádějícím se pomocí dotazníku, je jeho otestování. 

K takzvané pilotáži je potřeba dotazník „ozkoušet“ na malé skupině lidí, pokud možno 

nevtažených do problému, který řešíme. Z výsledků pilotáže poté můžeme určit, jestli jsou 

položené otázky srozumitelné a odpovědi splní stanovený cíl. Do předvýzkumu bylo zahrnuto 

deset lidí, kteří již měli zkušenost s areálem, ale nejsou pravidelnými návštěvníky. Na základě 

pilotáže byly některé otázky přeformulovány a dvě zcela vyřazeny pro svou nedůležitost 
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vzhledem k výsledkům výzkumu. Tvorba dotazníku byla také konzultována s vedoucím práce 

a Mgr. Janem Šímou. 

4.5 SBĚR DAT 

Konečný výzkum byl prováděn v měsíci červenci. Letní měsíc byl zvolen z důvodu 

možnosti využití všech sportovních nabídek, které areál nabízí. Proto se do výzkumu zapojili i 

zákazníci využívající sportcentrum pouze v létě (plážový volejbal, fotbal).  

Dotazníky byly v tištěné formě zanechány na recepci, kde byly buď osobou autora práce, 

nebo pověřenou osobou na místě v recepci distribuovány zákazníkům, kteří ukončili svou 

návštěvu sportcentra. Osloven byl každý klient, který se po své sportovní aktivitě ocitl 

v prostoru recepce. Vzhledem k mírné časové náročnosti se občas stalo, že požádaný zákazník 

dotazník nevyplnil, ve většině případů však byli klienti vstřícní a ochotní. Důvodem byla 

jednak osobní znalost výzkumníka či recepčního, tak i možnost vyjádřit se i třeba negativně 

na adresu areálu. Do výzkumu byli zařazeni i tři lidé, kteří si přáli zaslat dotazník pomocí 

emailu, aby měli dostatek času a klidu na rozmyšlení odpovědí u jednotlivých dotazů. 

Určené množství vyplněných dotazníků bylo sesbíráno velice rychle, což znamená, že 

zákazníci měli osobní zájem vyjádřit se ke spokojenosti během svých návštěv.  

4.6 ANALÝZA DAT 

 Analýza dat byla provedena na základě grafického zpracování. Pro konformitu 

zobrazení byl využíván graf výsečový, přesněji rozložený výsečový s prostorovým viděním. 

Na začátku dotazníku byly otázky obecné, v další části otázky směřující do hloubky a v druhé 

polovině otázky cílené na propagaci sportovního areálu. 

4.7 HYPOTÉZY 

Hypotézy byly určeny v návaznosti na znalost sportovního centra, kde výzkumník 

působí v roli tenisového trenéra a provozuje tam tenisovou školičku. První hypotéza byla 

určena na základě množství hřišť v areálu a s vědomím, že obvykle nebývá problém 

zarezervovat si kurt v čas, kdy zákazník požaduje. Hypotéza číslo 2 je spojena spíše 

s obecnou znalostí vnímání čistoty žen a mužů. Třetí hypotéza je určena na základě informací 

ohledně cen okolních sportovních center, kde je pronájem sportovišť výrazně dražší. 

Předposlední hypotéza je určena také ze znalosti poměrů, kde jsou častěji k vidění muži než 

ženy. Poslední hypotéza se týká formy propagace a velké popularitě sociálních sítí. 
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Podle posledních výzkumů má například facebookový profil v České republice již více než 

3,5milionu uživatelů. Samotné hypotézy jsou vyjmenovány ve druhé kapitole práce. 

 

4.8 PŘEDSTAVENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU  

Sportovní areál Vršasportcentrum se nachází v městské části Praha 4, na jihovýchodním 

okraji Prahy. Poloha areálu je výhodná pro svou snadnou dostupnost. Sportovní centrum leží 

nedaleko dálnice D1, autobusové linky městské hromadné dopravy 154, 177, 197, 239 a 135 

spojují areál s linkou metra C a A. Sportoviště bylo postaveno jako součást VŠCHT a 

vysokoškolských kolejí, proto je také zejména v období školních semestrů hojně 

navštěvováno studenty, kteří bydlí na sousedních kolejích.  

Důležitá je také lokalita vzhledem k blízkosti obydlených čtvrtí, jako jsou například 

Chodov, Opatov, Horní Roztyly, Kunratice. S procesem dezurbanizace v posledních letech a 

neustálým rozvojem satelitních městeček v okolí Prahy 4 je dostupnost areálu vhodná 

z okolních obcí. Zmínit můžeme obce Vestec, Jesenice, Psáry, Dolní Břežany a další. 

S nárůstem počtu obyvatel ve zmiňovaných lokalitách vznikají v okolí stále nová sportovní 

centra a konkurence je tak dost značná. Nejpatrnější je to zejména u tenisu. V dosahu patnácti 

minut jízdy automobilem se nachází hned několik moderních tenisových a víceúčelových 

areálů.  

Jedná se o: Wilson tenis centrum v Modleticích, Club Hotel Praha v Průhonicích, Tenis 

Centrum Head ve Vestci u Prahy, sportovní areál Hamr v Záběhlicích, nedávno otevřená 

sportoviště v Šeberově a také dva vyloženě tenisové kluby v Kunraticích a Písnici. Z výčtu je 

patrné, že právě o tenisové klienty je největší boj.  

Sportovní areál Vršasportcentrum disponuje pěti krytými badmintonovými hřišti, dále 

jsou k dispozici v letním období dva kurty na plážový volejbal, travnatým hřištěm pro malou 

kopanou a sedmi tenisovými dvorci. Tři kurty jsou s umělým povrchem a celoročně je na nich 

možno hrát v kryté hale, zbylé dvorce jsou antukové a hraje se na nich v období od poloviny 

dubna do začátku října.  

Otevírací doba je de facto non-stop celoročně. Areál má zavřeno pouze čtyři dny v roce 

– na Štědrý den, následující den a poté 31. 12. a na Nový rok. Jinak sportovní centrum 

funguje po celý týden, přes týden od sedmi hodin ráno do deseti večer, o víkendu se 

zkrácenou otevírací dobou od osmi ráno do osmi večer. 
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Vytíženost sportovišť je zejména v odpoledních a večerních hodinách, vyjma 

tenisových dvorců. 

Obrázek č. 3 – Pohled na tenisové dvorce a tenisovou halu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek č. 4 – Beachvolejbalové hřiště a tenisová hala 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek č. 5 – Hala na badminton 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek č. 6 – Fotbalové hřiště 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE DAT 

 Dotazník vyplnilo celkem sto klientů sportovního areálu Vršasportcentra všech 

věkových kategorií a obou pohlaví.  

5.1.1 Pohlaví zákazníků 

Graf č. 1 – Pohlaví zákazníků 

       

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Sportovní areál Vršasportcentrum navštěvují více muži, ale rozdíl není příliš veliký. 

Muži jsou klienti z dvaašedesáti procent, ženy tvoří procent třicet osm.  

5.1.2 Nabídka sportovního vyžití 

 V rámci představení sportovního centra bylo uvedeno, že areál nabízí celkem čtyři 

druhy sportů. Jedná se o tenis a badminton, které jsou stěžejní pro fungování sportovního 

centra a poté ještě v rámci letní sezóny, která probíhá od začátku dubna do poloviny října 

62% 

38% 

Pohlaví zákazníků 

muž 

žena 
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plážový volejbal a fotbal. Následující graf ukáže, zdali jsou zákazníci s nabídkou spokojeni 

nebo by si přáli rozšíření sportovní nabídky. 

Graf č. 2 -  Nabídka sportovního vyžití 

       

Zdroj: vlastní zpracování  

 Z grafu je patrné, že klienti jsou spokojeni s nabídkou, kterou sportovní areál 

poskytuje. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že by si přál v nabídce centra další sportovní 

možnosti vyžití.  

5.1.3 Kapacita jednotlivých sportovišť 

 Sportovní areál je vyhledáván zejména kvůli raketovým sportům – tenisu a 

badmintonu. Právě tyto sporty jsou nejvíce poptávány a druhá otázka se týkala spokojenosti 

s množstvím hřišť. V areálu se nachází celkem pět badmintonových hřišť, které jsou 

k dispozici v průběhu celého roku, sedm tenisových dvorů, z toho čtyři antukové a tři 

s umělým povrchem. Kurty s umělou trávou jsou vnitřní, s možností využití v průběhu celého 

roku, antukové jsou venkovní, k tomu se pro zimní sezónu přes dva dvorce staví nafukovací 

hala. Fotbal je možné zahrát si na přírodní trávě, hřiště je určené pro malý fotbal. Pro plážový 

volejbal jsou k dispozici dvě hřiště pro hru většinou od poloviny jara do začátku října. 

Jak u fotbalu, tak i u plážového volejbalu záleží na počasí.   
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Graf č. 3 – Spokojenost s kapacitou sportovišť    

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Také u druhé otázky byli zákazníci spokojeni. Více než polovina dotazovaných je 

spokojena maximálně, zbylých čtyřicet dva procent jsou vesměs spokojeni. Nejspíše se jedná 

o zákazníky v odpoledních hodinách, kdy se občas stane, že poptávka je vyšší než nabídka. 

V zimních měsících je velká obsazenost tenisových dvorců během víkendu, to však navštěvují 

areál zejména sváteční návštěvníci.  

5.1.4 Spokojenost s personálem 

 Chování personálu je většinou prvním dojmem, se kterým se návštěvník komerčního 

zařízení (nejen sportovního) setká. Příjemné vystupování a vstřícnost směrem ke klientům tak 

patří mezi základní aspekty vztahu mezi hostem a zařízením. Neosobní přístup, nepříjemné 

pohledy a další negativní postoje zaměstnanců mohou způsobit, že si zákazník pro příští 

návštěvu vybere areál jiný.  
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Graf č. 4 – Spokojenost s personálem 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Výsledek třetí otázky je zcela jednoznačný. Drtivá většina dotazovaných je maximálně 

spokojena s přístupem a ochotou zaměstnanců sportovního centra. Zásadní vliv na příjemné 

chování bude určitě osobní vztah personálu ke sportcentru. Až na výjimky pracují v areálu 

lidé spjatí s rodinou majitelů.  

5.1.5 Čistota v areálu 

 Další důležitý faktor s ohledem na spokojenost návštěvníků se týká čistoty v areálu. 

U takto velkého areálu je velice obtížně zaručit maximální čistotu na všech místech, kam se 

návštěvníci dostávají. O úklid v prostoru zázemí areálu, kde se nacházejí šatny, sociální 

zařízení a recepce s možností posezení u malého občerstvení se stará externí pracovnice, která 

chodí uklízet pravidelně dvakrát týdně. Na sportovištích a prostorech mezi hřišti, 

na parkovišti a ostatních plochách se stará správce areálu (ve dnech, kdy nechodí paní 

uklízečka, zajistí i základní úklid v zázemí areálu). Nejsložitější situace nastává v zimním 

období, kdy přicházejí návštěvníci v obuvi od sněhu a dalších nečistot. V tomto období záleží 

také na samotných klientech, aby se sami snažili omezit znečištění na minimum.  
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5.1.6 Čistota v hale na badminton 

Do haly na badminton se od letošního roku chodí skrz prostory recepce a 

vybudovaným tunelem, díky kterému odpadlo chození venkovním prostorem do haly. 

Výrazně tak vzrostla možnost omezit znečištění obuví, jelikož správce areálu má možnost 

kontroly čistého obutí a hosté rovněž nemají sálovou obuv špinavou od chůze po betonových 

schodech. Nejvýraznější znečištění tak působí prach, který se snaží správce centra denodenně 

stírat. 

 Graf č. 5 – Spokojenost s čistotou v hale na badminton 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Díky avizovaným změnám se výrazně zlepšila čistota v hale na badminton, která je 

patrná z odpovědí zákazníků. Pouze jeden návštěvník nebyl spokojen, což je v takovém počtu 

zanedbatelné. Z grafu také vidíme, že badminton navštěvuje více než polovina klientů areálu.  

5.1.7 Čistota na tenisových dvorcích 

 Tenisové dvorce jsou vzdáleny nejdále od zázemí, z šaten musí hosté ujít několik 

desítek metrů ke kurtům. V letní sezóně není přesun problémem, v zimě je to přeci jen 

složitější. Je důležité přezouvat se až v hale, aby nebyl zanesen na hrací plochu sníh, bláto a 

další nečistoty. V halách jsou k dispozici velké odpadkové koše. 
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Graf č. 6 – Spokojenost s čistotou na tenisových dvorcích 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Na tenisových kurtech je udržovaná čistota pravidelně. Hráči po sobě zametou dvorec, 

odpadky odklidí do připravených košů a správce areálu vše kontroluje a případné nedostatky 

odstraní. Spokojenost je patrná i z odpovědí, kde drtivá většina dotazovaných, je maximálně 

spokojena. 

5.1.8 Čistota na beachvolejbalových hřištích 

 Kurty pro plážový volejbal jsou využívány pouze v rámci letní sezóny, přes zimu se 

ve sportovním centrum beachvolejbal neprovozuje. Hřiště jsou umístěny stejně jako antukové 

kurty na tenis dále od zázemí. Největším problémem jsou prázdné lahve od nápojů, které po 

některých hráčích zůstavají na trávě kolem hřišť.  
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Graf č. 7 – Spokojenost s čistotou u beachvolejbalových hřišť                                

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu znovu vyplývá, že zákazníci jsou spokojeni s čistotou na beachvolejbalových 

kurtech a v jejich okolí. Sedm procent z dotazovaných jsou spíše spokojeni. Zajímavostí je, že 

zmiňovaných sedm procent tvoří pouze muži. Na druhou stranu oněch sedm procent ze všech 

zákazníků, kteří navštěvují plážový volejbal, je vyšší procento a prostor na vylepšení by se 

tedy zajisté našel. Vzhledem k úpravám, které probíhají na beachvolejbalových hřištích 

po skončení sezóny 2012, se dá očekávat, že se změnami budou zákazníci spokojeni.  

5.1.9 Čistota u fotbalového hřiště 

 Travnaté hřiště pro malý fotbal se nachází v místech, kde leží kurty na plážový 

volejbal a tenis. U hřiště jsou k dispozici dva odpadkové koše, trávník je často kropen a 

střihán správci areálu. Hráči se převlékají v zázemí areálu, jako na ostatní sporty. 
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Graf č. 8 – Spokojenost s čistotou u fotbalového hřiště 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Podle grafu je vidět, že fotbal je nejméně navštěvovaný sport ve Vršasportcentru. Lidé, 

kteří na fotbal chodí, či jdou kolem hřiště na další sporty, jsou však s čistotou na hrací ploše a 

v prostoru laviček víceméně spokojeni. Problém občas nastane jako v případě plážového 

volejbalu s prázdnými lahvemi pohozenými kolem laviček. 

5.1.10 Čistota v šatnách 

 Podstatné pro dobrý pocit zákazníků a hostů je maximální spokojenost s prostorem 

šaten a sociálního zařízení. Největším problémem areálu je bezpochyby udržet čistotu 

v prostorách šaten v přijatelných mezích. Šatny jsou rozděleny na mužské a ženské, nejsou 

však rozděleny podle jednotlivých sportů. U skříněk se tak mohou potkat hráči tenisu, fotbalu 

a například plážového volejbalu. Jedni zanesou do šaten antuku, druzí písek a fotbalisté 

zbytky trávy. Sportovní centrum má najatou externí uklízečku, každopádně dohlížet 

na stoprocentní čistotu je v odpoledních hodinách pro jednoho správce nemožné. Důležité je, 

aby zákazníci dbali na udržování pořádku v určitých mezích.  
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Graf č. 9 – Spokojenost s čistotou v prostoru šaten 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Šatny se nacházejí v zázemí areálu a většina klientů navštěvuje šatny před zahájením 

sportovní aktivity. Jen čtrnáct procent zákazníků šatny nevyužívá. Celkem třiaosmdesát 

procent hostů jsou s čistotou v šatnách spokojeni, jen tři procenta návštěvníků jsou 

nespokojena.  

5.1.11 Spokojenost s čistotou šaten – ženy  

 Vzhledem ke stanoveným hypotézám bude potřeba se podívat na odpovědi podle 

jednotlivých pohlaví.  
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Graf č. 10 – Spokojenost s čistotou v prostoru šaten – ženy 

     

Zdroj: vlastní zpracování 

 Více než polovina žen je maximálně spokojena s čistotou v šatnách. Necelých čtyřicet 

procent odpovědělo rovněž kladně s malými nedostatky. Jen tři procenta žen jsou nespokojena 

a pět procent žen šatny nenavštěvuje.  

5.1.12 Spokojenost s čistotou šaten – muži 

Graf č. 11 – Spokojenost v prostoru šaten – muži 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Čtyřicet pět procent mužů uvedlo, že jsou spokojeni s čistotou v pánských šatnách. 

Spíše spokojených je pětatřicet procent. Šest procent mužů je nespokojeno a čtrnáct procent 

mužů šatny nevyužívá. 

5.1.13 Čistota v prostorách sociálních zařízení 

 Toalety a sprchy se nacházejí v prostorách šaten, muži a ženy mají vlastní sociální 

zařízení. Pro muže jsou k tomu ještě k dispozici oddělené pisoáry, které se nacházejí rovněž 

v zázemí areálu. V mužské a ženské šatně jsou k dispozici tři sprchové kouty a dvě toalety. 

V  minulých letech byl problém s nedostatkem teplé vody, s příchodem nových provozovatelů 

se problém vyřešil. 

Graf č. 12 – Spokojenost s čistotou v prostoru sociálního zařízení  

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 „Nejméně spokojení“ jsou klienti sportovního centra s čistotou v prostoru sociálního 

zařízení. Nejvíce zákazníků odpovědělo variantou spíše ano, což znamená, že je v této 

problematice prostor na zlepšení. Procentuelně se nelišily odpovědi mužů a žen. Z toho 

vyplývá, že názory mužů a žen na čistotu v prostorách sociálního zařízení se shodují. 
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5.1.14 Spokojenost s nabídkou občerstvení a ostatního sortimentu 

 Prodej občerstvení a ostatního sortimentu (zejména sportovních doplňků, jako jsou 

omotávky, míče, košíčky) probíhá na recepci areálu. Z občerstvení mají nejvíce zastoupení 

nápoje, nealkoholické i nápoje s menším obsahem alkoholu. Nejprodávanější jsou neperlivé 

vody a lahvové pivo. K dostání jsou ale i vody slazené, iontové nápoje, energetické, Coca - 

Cola či nealkoholické pivo. Produkty s obsahem alkoholu jsou piva Gambrinus a 

Pilsner Urquell. Zákazníci si mohou zakoupit také něco menšího k jídlu. V nabídce jsou 

čokoládové tyčinky, müsli tyčinky nebo slané tyčinky. Na recepci je možnost zakoupení 

zmrzlin od firmy Algida.  

 Sortiment ostatního zboží je nejvíce zastoupen tenisovými míči a košíčky 

na badminton. Zákazník si však může pořídit i další doplňky, jako například omotávky 

na rakety, vibrastopy a výplety. 

5.1.15 Spokojenost s nabídkou občerstvení 

Graf č. 13 – Spokojenost s nabídkou občerstvení 

    

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pro tři čtvrtiny dotázaných je nabídka občerstvení sportovního centra dostačující. 

Znamená to, že by se dala nabídka o nějaké produkty rozšířit, ale neznamená to, že by 
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pro návštěvníky areálu byla nedostačující. Šesti procentům dotázaných je nabídka malá a přáli 

by si jí výrazně vylepšit. Na druhé straně je čtrnáct procent respondentů, kteří jsou maximálně 

spokojeni s nabídkou občerstvení.  

5.1.16 Spokojenost s nabídkou ostatního sortimentu 

Graf č. 14 – Spokojenost s nabídkou ostatního sortimentu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je patrné, že zákazníci znají lépe nabídku občerstvení než nabídku ostatního 

sortimentu. Čtvrtina návštěvníků o sortimentu zboží mimo občerstvení neví nebo ji vůbec 

nevyužívá. Více než polovina klientů myslí, že nabídka je dostačující. Podobně zastoupena je 

pak ta část, která považuje nabídku za výbornou a v opačném případě část, která jí považuje 

za malou. 

5.1.17 Sortimenty, které by si zákazníci přáli v nabídce 

 Respondenti, kteří v předešlé odpovědi uvedli, že nabídka občerstvení či ostatního 

sortimentu je malá, měli k dispozici otevřenou otázku, kde se mohli vyjádřit, jaké produkty by 

si přáli vidět v nabídce. V odevzdaných dotaznících se ale našli mnozí, kteří odpověděli 

na otázku, ačkoliv jim přijde nabídka dostačující. 
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Graf č. 15 – Produkty, které by rádi návštěvníci rádi viděli v nabídce 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Celkem třicet dotazovaných se vyjádřilo k otevřené otázce. Někteří napsali pouze 

jeden produkt, jiní vypsali i více možností. Nejčastěji byly napsány energetické tyčinky, párek 

v rohlíku a v poslední době populární radler. Dva dotazovaní si pak přáli v nabídce cigarety, 

což je ale u sportovního centra nepravděpodobné, že by byly přidány do nabídky.  

5.1.18 Spokojenost s otevírací dobou 

 Otevírací doba sportovního centra je každý všední den od sedmi hodin ráno do deseti 

hodin večer. Přes víkend mohou zákazníci navštívit areál v rozmezí osmi hodin ráno do osmi 

hodin večer. Sportovní areál Vršasportcentrum má zavřeno pouze čtyři dny v roce a to 24., 

25., 31.12. a 1.1. 

 Vzhledem k tomu, že až na čtyři dny v roce je provoz areálu nepřetržitý, každý 

návštěvník je spokojen s možností, kdy může sportovní centrum navštívit.  
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5.1.19 Frekvence návštěv sportovního centra 

 Další otázka se týkala pravidelnosti návštěv. Jedná se o to, jak často hosté navštěvují 

sportovní centrum. Pro majitele je podstatné vědět, jestli mezi klienty jsou převážně 

pravidelní hosté nebo chodí klientela různorodá. V nabídce je celkem pět škál od pravidelné 

návštěvy několikrát týdně až po možnost, že dotazovaný je ve sportovním centru vůbec 

poprvé.  

Graf č. 17 – Frekvence návštěv areálu 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nejčastějšími hosty sportovního centra jsou lidé, kteří navštěvují areál pravidelně 

jedenkrát až dvakrát týdně. Tato klientela je zastoupena celkem třiašedesáti procenty. Necelá 

pětina návštěvníků využívá sportovní zařízení dokonce několikrát týdně. Jeden respondent 

ze sta chodí výjimečně, pouze párkrát za rok. Třináct procent dotazovaných sportuje 

ve Vršasportcentru jedenkrát až dvakrát za měsíc, areál navštěvují také pravidelně hosté, kteří 

přijdou vyzkoušet sportovní centrum vůbec poprvé.  
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5.1.20 Způsob platby sportovních aktivit 

 Vršasportcentrum nabízí možnost platby dvěma způsoby. Zákazník může platit hodiny 

jednotlivě, či si zaplatí předplatné. Výhodou předplatného je nižší cena služeb. Předplatné je 

možno zakoupit na celou sezónu, kdy si hráč zarezervuje hodiny v daný den a čas nebo je také 

možnost zvolit předplatné na určitý počet hodin. Jedná se například o permanentku na deset 

nebo dvacet hodin, které si zvolíte podle dostupnosti sportovišť. 

Graf č. 18 – Způsob platby sportovišť 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je jednoznačně vidět, že více zákazníků využívá možnosti předplatného. Když 

vezmeme v potaz, že dvacet procent jsou klienti, kteří chodí méně než jedenkrát týdně nebo 

jsou v areálu poprvé, je jisté, že výhody předplatného většina pravidelných návštěvníků. 

5.1.21 Návštěvnost jednotlivých sportů 

 Jak bylo dříve prezentováno, ve sportovním centru jsou k dispozici čtyři druhy 

sportovního odvětví. Jedná se o tenis, badminton, fotbal a plážový volejbal. V této otázce se 

zkoumá, které sporty jsou navštěvovány nejčastěji. Dotazovaný měl možnost zvolit i více 

variant.  
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Graf č. 19 – Návštěvnost jednotlivých sportů 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Necelých sedmdesát procent klientů zařazených do výzkumu navštěvuje areál 

pro možnost zahrát si badminton. Druhým sportem, který je v pořadí návštěvnosti zákazníků 

je tenis. Dvacet osm procent tvoří návštěvníci plážového volejbalu a nejméně navštěvovaným 

sportem je malá kopaná.  

5.1.22 Spokojenost s kapacitou parkovacích míst 

 Parkování je možné přímo v areálu, kde je k dispozici dvacet míst pro automobily, 

možné je zaparkovat svůj vůz před vjezdem do areálu nebo pár míst před sportovišti. 

Největším problémem jsou místa v odpoledních hodinách, kdy jsou sportoviště maximálně 

využívána. Nejproblematičtější jsou odpolední hodiny v rámci letních měsíců, kdy se 

provozují všechny čtyři sportovní aktivity. Naopak bez problémů jsou časy kolem poledne a 

poté zimní měsíce, kdy se provozuje jen tenis a badminton. 
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Graf č. 20 – Spokojenost s kapacitou parkovacích míst 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Drtivá většina hostů nemá problémy s tím, že nemá kde zaparkovat svůj vůz. Jen pět 

klientů odpovědělo, že s kapacitou nejsou spokojeni.  

5.1.23 Návštěvnost internetových stránek sportovního centra 

 Internetové stránky sportovního centra jsou k dispozici na adrese 

http://www.vrsasportcentrum.cz a fungují od prvního měsíce činnosti Vršasportcentra. 

Na webu centra jsou k nalezení informace o areálu, ceník platný pro určité období, 

fotogalerie, odkaz na tenisovou školičku, která funguje ve spolupráci se sportovním centrem, 

kontakt a zejména online rezervační systém, přes který si mohou registrovaní uživatelé 

rezervovat jednotlivé hodiny.  
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Graf č. 21 – Návštěvnost internetových stránek 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak uvádí vyobrazený graf, dá se říci, že polovina klientů webové stránky sportcentra 

využívá, druhá polovina ne. Buď o internetových stránkách nevědí, nebo je navštěvovat 

nepotřebují.  

5.1.24 Způsob rezervací sportovišť 

 Rezervace sportovišť je možná třemi způsoby. Nejpohodlnější možností je rezervace 

pomocí rezervačního systému. Na ten se člověk dostane přes webové stránky centra a může si 

vybrat sám termín, podle možností, které se mu nabízejí. Takto může učinit z domova, práce 

nebo kdekoliv, kde má přístup k internetu. Nevýhodou je možnost rezervace jen na čtrnáct dní 

dopředu. Druhou formou rezervace je pomocí telefonu. K dispozici je jednak pevná linka, 

tak mobilní telefon. Poslední možností je rezervace osobně na recepci areálu. Také u této 

otázky měli respondenti možnost vybrat i více variant najednou.  
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Graf č. 22 – Systém rezervací 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je patrné, že zákazníci využívají všech možností rezervací sportovišť. 

Ani jeden způsob není výrazně preferovaný. Shodně čtyřicet pět procent využívá rezervací 

pomocí rezervačního systému online a pomocí telefonu, o šest procent méně si pak objednává 

hodiny přímo na recepci areálu.  

5.1.25 Zájem o profil sportovního centra na sociálních sítích 

 Čtrnáctá otázka se týkala profilu Vršasportcentra na sociálních sítích. Sportovní 

centrum nemá profil na dvou v České republice nejvyužívanějších portálech – Facebooku ani 

Twitteru, tak výzkumníka zajímalo, zda by si návštěvníci přáli informace o novinkách, 

zajímavostech prostřednictvím těchto komunikačních kanálů. Podle statistiky, která byla 

aktuální v době výzkumu, profil na Facebooku má již tři a půl milionu Čechů.  
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Graf č. 23 – Zájem o profil sportovního centra na sociálních sítích 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Více než osmdesát procent návštěvníků nemá zájem o profil sportcentra na sociálních 

sítích. Ani ne dvacet procent by naopak přivítalo aktuální informace o areálu na Facebooku či 

Twitteru.  

5.1.26 Způsob seznámení se se sportovním centrem 

 Vršasportcentrum se nachází na okraji Prahy, z hlavních silnic není příliš areál 

viditelný. Placenou reklamu majitelé nevyužívají, jediným informačním kanálem, na který 

může člověk bez vlastní snahy narazit, je billboard na Kunratické spojce před odbočkou 

směrem k areálu. Facebook sportovní centrum nevyužívá, internetové stránky jsou 

k dispozici, ale přímé odkazy na stránky centra nikdy placeny nejsou.  
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Graf č. 24  – Seznámení se se sportcentrem 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Celkem padesát pět procent respondentů se o sportovním areálu dozvědělo od svých 

známých, přátel a kamarádů. Necelá třetina návštěvníků bydlí nebo pracuje v okolí 

sportovního centra. Osmnáct procent dotazovaných si vyhledali informace o areálu 

na internetu. Zajímavé je, že nikdo nezaregistroval sportcentrum na billboardu u nedaleké 

silnice. 

5.1.27 Délka návštěvnosti sportovního centra 

 Historie sportovních prostor na místě současného Vršasportcentra sahá do roku 1998, 

kdy začaly stavby dvou tenisových hal. Prvním majitelem byl sportovní oddíl Slavoj Praha, 

který po dostavbě antukových dvorců pronajal sportoviště soukromému subjektu, který 

spravoval hřiště do začátku roku 2009, kdy vypršela dlouholetá smlouva o pronájmu. 

Vzhledem k majetkovým nejasnostem probíhala různá jednání několika restituentů 

o budoucnosti ploch, až nakonec všichni majitelé kývli na nabídku firmy Vršasport s.r.o. 

o dalším několikaletém pronájmu. Firma Vršasport s.r.o. postavila na místě jedné tenisové 

haly pět kurtů pro badminton a rozšířila tak nabídku o další sport. Důsledkem dobré práce 

managementu firmy se začali vracet i původní návštěvníci centra, kteří kvůli špatným 

vztahům s předešlým pronajímatelem začali navštěvovat areály v okolí.  
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Graf č. 25 – Délka, po kterou navštěvují zákazníci areál 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Skoro polovina klientů navštěvuje sportovní centrum déle než dva roky. Jsou to právě 

dlouholetí klienti nebo ti, co se příchodem nového provozovatele vrátili do míst, 

kde sportovali ještě v minulém století. Druhou nejpočetnější sortou zákazníků jsou ti, kteří 

chodí pravidelně rok nebo dva. Každý pátý klient chodí méně než rok a nepatrnou část tvoří 

úplně noví zákazníci.  

5.1.28 Důvod návštěvy sportcentra 

 Prvotním motivem návštěvníků je ona sportovní činnost. V okolí Jižního města a 

v rámci Prahy je mnoho možností, které areály zvolit k návštěvě. V následující otázce jsou 

vybrány jednotlivé aspekty, které mají vliv na návštěvu právě Vršasportcentra. Dotazovaní 

měli možnost vybrat i více variant odpovědí, případně dopsat vlastní motiv návštěvy tohoto 

sportovního areálu.   
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Graf č. 26 – Důvod návštěvy sportovního centra Vršasportcentrum 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nejvýraznějším motivem návštěv zákazníků je vyjma sportovního vyžití a relaxace 

místo, kde se areál nachází. Celkem sedmdesát osm procent respondentů zvolilo možnost 

lokality, jako jeden z důvodů návštěvy právě Vršasportcentra. Druhou nejčastější odpovědí 

byla možnost, že respondent navštěvuje areál se svými přáteli. Padesát tři procent zákazníků 

navštěvuje centrum vzhledem k příznivé ceně a přesná polovina klientů kvůli příjemné 

atmosféře, která na daném místě panuje. Celkem čtrnáct procent dotázaných chodí z jiného 

důvodu. 
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5.1.29 Jiné důvody návštěvy 

Graf č. 27 – Jiné důvody návštěvy   

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 Respondenti, kteří zvolili možnost jiného důvodu, uvedli tyto tři odpovědi. 

Shodně třikrát se v odpovědích objevila varianta výborné obsluhy a nedaleká oblíbená 

restaurace, osm dotazovaných uvedlo, že areál navštěvují kvůli svému trenérovi, který 

ve sportcentru působí. 

5.1.30 Sortiment nebo služby, které by hosté rádi viděli v nabídce 

 Poslední otázka byla otevřená a týkala se vlastních nápadů zákazníků na vylepšení 

stávajících služeb. Otázka patřila mezi nejdůležitější a klienti se mohli sami vyjádřit na adresu 

sportcentra. Dotazovaní nebyli ničím omezeni a fantazii se meze nekladly.  
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Graf č. 28 – Přání zákazníků 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nejčastěji se v odpovědích objevilo přání točeného piva, které by si přálo celkem deset 

zákazníků. Jednalo se vždy o muže. Muži by rovněž rádi viděli ženskou obsluhu na recepci. 

U žen se objevila ve třech případech potřeba více toaletního papíru na toaletách. Z odpovědí, 

které se vyskytly častěji, se jedná o pořádání turnajů v badmintonu, lepší údržba čistoty 

v šatnách a sprchách, někteří by si také přáli možnost využití flexi passů.  
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5.2 NAVRHOVANÉ ZMĚNY 

Na základě provedeného výzkumu a získaných dat je možné navrhnout provozovateli 

sportovního centra kroky, které povedou k zefektivnění činnosti a větší spokojenosti 

zákazníků. Pokud budou návrhy ze strany majitele akceptovány, výsledkem by měly být lepší 

finanční výsledky Vršasportcentra. Na závěr práce budou shrnuty výsledky otevřené otázky, 

kde se návštěvníci mohli sami vyjádřit k fungování sportovního centra a v práci ještě nebyly 

řešeny. 

 Po provedeném výzkumu je doporučeno provozovatelům učinit tyto kroky: 

 Zakázat návštěvníkům vstupovat do prostorů šaten v jiné obuvi, než v sálových 

teniskách nebo obuvi do sprch 

To je možné na základě velké cedule na dveřích od šaten. Samotná cedule však není 

konečným řešením, je potřeba do prostoru vchodových dveří umístit lavičku, kde si budou 

moci návštěvníci sundat svou obuv a vzít si čistou. Dalším krokem bude pravidelná kontrola 

ve stanovených intervalech kompetentním zaměstnancem sportovního centra. Kladným 

výsledkem by mělo být čisto v prostoru šaten a větší komfort pro návštěvníky. 

 

 Pořídit stojan na kola 

Vzhledem k tomu, že velká část klientů je z nedalekého okolí a dopravuje se do areálu 

na kole, pořídí se pro tyto zákazníky stojan pro kola. Podpoří to i chuť dalších zákazníků 

jezdit na sportoviště na kole místo automobilem. Zároveň se uvolní místa na parkovišti 

v areálu.  

 

 Propagovat vlastní internetové stránky a propojit je s profilem na sociální síti 

Jelikož provozovatelé sportovního centra až na malé výjimky nepropagují svůj areál 

na placených serverech nebo časopisech, reklama na  Facebooku, Twitteru či jiném 

profilu bude přínosem. Rovněž část zákazníků by takový krok uvítala. O webových stránkách 

a profilu na sociální síti se bude upozorňovat v prostoru areálu. Vyvěsit na sportoviště 

reklamní bannery s internetovými adresami, kde mohou zákazníci najít zajímavé informace. 

Pravidelně poté upravovat obsah profilu o volných místech, turnajích, přidávat fotografie 
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apod. Dobrým krokem bude zároveň psát na profil sportovního centra volné hodiny 

na následující den během nejvytíženějších odpoledních a podvečerních hodin. 

 

 Upravit nabídku občerstvení a doplňkového prodeje 

Příjem z prodeje je další částí, která může pomoci finančnímu výsledku sportovního 

centra. Z uskutečněného průzkumu vyšlo najevo, že by klienti uvítali částečnou změnu 

nabídky. Provozovatel rozšíří nabídku občerstvení o energetické tyčinky a energetické nápoje, 

které využijí sportovci. V odpoledních hodinách bude areál nabízet párky v rohlíku a zařadí 

do nabídky ochucené pivo, které poslední dobou zejména u žen roste v oblibě. Z nabídky se 

odstraní sortiment, který nepřináší znatelný zisk. Jde o sekt 0,25l, nápoj Aloe Vera, arašídy, 

žvýkačky, tenisové míče Tretorn.  

 

 Propagace možnosti sportování do 16.00 za zvýhodněné studentské ceny 

 

Přímo několik desítek metrů od Vršasportcentra se nacházejí vysokoškolské koleje 

VŠE, VŠCHT a LFUK, na kterých bydlí několik tisíc studentů. Sportovní centrum sice nabízí 

možnost sportování s kartou ISIC za zvýhodněné vstupné, ale studenti o této možnosti příliš 

nevědí. Provede se akce s cílem oslovit tyto potencionální zákazníky, kteří by vyplnili 

prázdné místo v denních hodinách zejména na badmintonových hřištích. Vylepí se letáky 

v okolí studentských kolejí s nabídkou možností hrát v uvedené časy za výhodnějších 

podmínek, dále přijde na řadu domluva s provozovateli menzy a dvou restaurací o možnosti 

propagace sportovišť v prostorách těchto podniků, které navštěvují studenti. 

 

Na závěr této kapitoly budou shrnuty další možnosti vylepšení služeb v návaznosti na 

uskutečněné šetření:  

 

 Pořádání badmintonových turnajů 

 Přidání košťátka na odstranění písku z těla u hřišť na plážový volejbal 

 Možnost rezervovat si více dvorců najednou 
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 Udržování čistoty ve sprchách 

 Kontrolování dostatečného množství toaletního papíru zejména na dámských 

toaletách 

 Provozovat masérské služby 

 Zavedení flexi passů 

 Od hlavní silnice umístit pár směrovek k areálu 

 Vylepšit prostředí před hlavní budovou – nové lavičky a stoly, přidat květiny 
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6 DISKUZE 

 Jedním z cílů práce bylo potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy před začátkem 

výzkumu. Na základě získaných dat z výzkumu vyhodnotíme a ověříme stanovené hypotézy. 

 První hypotéza byla tato: „Více než sedmdesát pět procent zákazníků je spokojeno 

s kapacitou jednotlivých sportovišť.“ Vzhledem k tomu, že padesát osm procent respondentů 

odpovědělo, že s kapacitou jednotlivých sportovišť jsou spokojeni a zbylé odpovědí byly 

rovněž kladné, hypotéza je potvrzena. Znamená to, že není potřeba přemýšlet nad případnými 

změnami s ohledem na rozšíření hřišť a kapacita je naprosto vyhovující. Majitelé v posledních 

měsících uvažovali o možnosti vybudování sedmého dvorce na tenis, v místě, 

kde momentálně leží hřiště na malou kopanou. Není příliš jasné, zda by se investice 

do budoucna vyplatila a také by se změnila tvář areálu.  

 Druhá hypotéza zněla: „Muži budou s čistotou v šatnách spokojenější nežli ženy.“ 

Pouze jedna žena uvedla, že je nespokojena s čistotou v prostoru šaten. Více než polovina žen 

je maximálně spokojena a dalších třicet devět procent je spíše spokojeno. Jen tři procenta žen 

jsou nespokojena s čistotou v šatnách. Jelikož u mužů je nespokojeno šest procent a 

maximálně spokojeno jen 35% – hypotéza je vyvrácena. Jedním z důvodů, proč nebyla 

hypotéza potvrzena, může být fakt, že průzkum byl prováděn v letních měsících. Nánosy 

zejména bláta a sněhu znepříjemňují ženám pocit v šatnách zvláště během zimních měsíců. 

Druhým faktem je také statistika, která ukazuje, že tenis hrají více muži než ženy 

ve Vršasportcentru. To má za následek častější problémy s antukou v mužských šatnách. 

Nic to nemění na faktu, že otázkou čistoty se musí vedení areálu zabývat. Třetím a také 

podstatným faktem je dozajista znalost prostředí. Lidé jsou zvyklí na to, jak to ve sportovním 

areálu chodí a po pár měsících již některé nedostatky nevnímají. Pro nově příchozí ale může 

nečistota na podlahách v prostorách zázemí způsobit dojem, že se vedení areálu touto 

problematikou nezabývá a příště již nepřijde.  

 Třetí hypotéza byla stanovena, že „Více než sedmdesát pět procent zákazníků 

navštěvuje sportovní centrum kvůli příznivé ceně.“ Také třetí hypotéza byla vyvrácena. 

Nejdůležitější pro návštěvníky je lokalita, kde se areál nachází, příznivou cenu jako hlavní 

motiv uvedlo „jen“ třiapadesát procent dotazovaných. Hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Jedna z nejpodstatnějších hypotéz pro majitele areálu. Výsledek může být zkreslen tím, že 

respondenti mohli uvést více variant a průzkum byl prováděn v létě. Právě cena dvorců 
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v zimních měsících je výrazně nižší oproti krytým halám v okolí. Každopádně je jasné, že 

ačkoliv jsou pronájmy sportovišť nižší než v podobných sportovních centrech v okolí, není 

primárním hnacím motorem k návštěvnosti tohoto areálu minimálně v letních měsících cena 

za poskytované služby. Pro provozovatele sportovního centra to znamená, že i případné 

zdražení v hladině několik málo procent by neodradilo větší množství klientů a neposlalo je 

ke konkurenci. Další závěr, který z této hypotézy vyplývá, je takový, že by nebylo od věci 

zaměřit se při hledání nových klientů na okolí sportovního centra. Z vlastní zkušenosti vím, že 

někteří návštěvníci i přes bydliště nedaleko centra o areálu nevědí. Stálo by za zvážení 

umístění alespoň menšího poutače k blízké vozovce, který by informoval zákazníky o cestě ke 

sportovištím a případně přilákal klienty nové.  

 Předposlední hypotéza zněla: „ Sportcentrum navštěvují více muži než ženy.“ 

Z výsledků ankety vychází najevo, že mužů je o dvacet čtyři procent více mezi návštěvníky. 

Tato hypotéza se tedy potvrdila. Výsledky jsou ve shodě s průzkumem z roku 2011 

(http://www.kardio-cz.cz), který si nechala vypracovat Česká kardiologická společnost, který 

ukázal, že v České republice pravidelně sportuje (minimálně 2x týdně) 30% mužů a jen 15% 

žen. Výzkum dokonce ukázal, že 40% žen v ČR vůbec nesportuje. Získaná data se tedy 

potvrdila i ve Vršasportcentru.  

 Poslední hypotéza se týkala informací ohledně Vršasportcentra na sociálních sítích a 

zněla: „Více než polovina klientů by měla zájem o informace ohledně sportcentra 

na sociálních sítích.“ Pouhých osmnáct procent respondentů si přeje, aby mohli získávat 

aktuální informace a novinky na sociálních sítích. V tomto případě byla hypotéza vyvrácena. 

Ačkoliv patří zejména Facebook mezi nejpopulárnější stránky a také nejnavštěvovanější, jen 

každý pátý návštěvník by uvítal facebookový profil Vršasportcentra. Jedním z hlavních 

faktorů je věk návštěvníků. Sociální sítě jsou stále ještě doménou zejména mladší generace, 

sportovní centrum Vršasportcentrum navštěvují zejména lidé středního a vyššího věku.  

Na druhou stranu 20% je i tak číslo vysoké a vzhledem k finanční nenáročnosti považuje 

autor práce za základní marketingový a komunikační kanál s klienty. Dnes existuje pouze 

minimum firem působících v sektoru služeb, které jsou úspěšné a tuto možnost prezentace 

nevyužívají.  

 Jak již bylo avizováno, výzkum byl prováděn v období letních prázdnin, ale na chodu 

areálu se prázdniny výrazně nepodepsaly. V odpoledních a večerních hodinách byla 

sportoviště zaplněna až na pár výjimek stoprocentně, nebylo tedy obtížné oslovovat 



62 

 

respondenty. Při získávání dat nenastal žádný problém, což se dá vysvětlit jednak volbou 

přání o vyplnění dotazníku až po skončení sportovní aktivity, kdy se většina zákazníků 

občerstvuje v prostorách recepce, vědomím, že případná nespokojenost s nějakou službou 

nebo nabídkou se na základě dotazníkového šetření může vyřešit a také osobní znalostí autora 

práce. Velkou pomoc během samotného výzkumu obstarala rovněž obsluha na recepci, která 

v nepřítomnosti výzkumníka žádala návštěvníky o spolupráci. Samotný výzkum představoval 

poměrně dlouhé časové období, přesto nebyl nijak finančně náročný.  

Jak jsme si uvedli v teoretické části, podle Lošťákové (2007) je pro firmy působící 

v oblasti firem stále těžší a těžší získávat zákazníky nové a k tomu si udržet stávající klientelu. 

Najít potřeby zákazníků, pochopit je, je životně důležité pro úspěšné provozování firem. 

Podle evropského modelu spokojenosti zákazníka se loajalita klientů projevuje v opakovaném 

nákupu zboží či služby. Rovněž Kotler (2000) uvádí, že drtivá většina příjmů tvoří příjem 

od současných zákazníků.  

Z výzkumu bylo zjištěno, že celkem 75% zákazníků navštěvuje sportovní centrum 

Vršasportcentrum minimálně jeden rok. Tato primární data jednoznačně dokazují spokojenost 

klientů, kteří pravidelně opakují své návštěvy a k tomu doporučují areál i svým přátelům. 

To je patrné z výsledku, jenž ukázal, že více než polovina současných návštěvníků se 

o možnosti využívat Vršasportcentrum dozvěděli od svých známých. Bude tedy nesmírně 

důležité stále zkvalitňovat své služby, aby se zákazníci rádi vraceli a nemuseli se poohlížet 

případně po jiných variantách vlastního sportovního vyžití.  

Důležitý je rovněž fakt, že se dalo předpokládat, že zákazníci budou se službami 

ve velké míře spokojeni, v opačném případě by areál nenavštěvovali. Proto by bylo na místě 

získat data také od zákazníků, kteří sportovní centrum již nenavštěvují a udělat průzkum také 

jako srovnání s konkurencí. 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo zjistit spokojenost návštěvníků sportovního areálu 

Vršasportcentrum a na základě zjištěných dat navrhnout provozovatelům sportovního centra 

změny, které by vedly k ještě větší spokojenosti stávajících zákazníků a přivedly klienty nové. 

Respondenti odpovídali ve velké míře kladně, a tak bylo zapotřebí každou výtku brát v úvahu 

a přikládat jí váhu.  

Nejdůležitějším poznatkem práce pro celkové zhodnocení a pro majitele areálu je fakt, 

že zákazníci jsou s nabízenými službami převážně spokojeni. Na druhou stranu jsou zde 

podněty, na které by provozovatel měl brát zřetel a pokusil se je v nejbližší době a 

v návaznosti na tuto práci vyřešit.  

Nejvíce negativních ohlasů bylo směrem k dodržování pořádku v prostorách šaten a 

sociálních zařízení. Navrhnuté změny by měly minimálně z velké části námitky klientů 

odstranit. Ani další návrhy na změny v areálu směrem k ještě větší spokojenosti stávajících 

klientů nejsou finančně náročné. Pořízení stojanu na kola, částečné obměnění nabídky 

občerstvení a sportovních doplňků, založení účtu na sociální síti je investicí, která se rozhodně 

vyplatí.  

Časově a finančně nejnáročnějším úkolem vzhledem k navrženým změnám je tak 

informační akce spojená s přilákáním nových zákazníků na zaplnění volných hodin mezi 11 – 

15 hodinou.  

Dosažené výsledky byly konzultovány s majitelem sportovního centra a na změnách 

se začalo intenzivně pracovat. Stojan na kola byl pořízen v zápětí, o zprovoznění 

facebookového profilu jsem byl požádán. Také čistota v prostoru nejen šaten, ale celého 

zázemí je diskutována a promýšlí se co nejefektivnější varianta. Vymýšlí se také akce, jak 

přilákat na prázdné hodiny nové zákazníky, zejména studenty. Plán je takový, že oslovování 

studentů začne koncem února, když skončí zimní zkouškové období na vysokých školách. 

Na formě prezentace se také pracuje.  

Provedený výzkum probíhal bez komplikací, za což patří velké poděkování na jedné 

straně zákazníkům areálu a také nadměrné ochotě zaměstnanců Vršasportcentra v čele 

s majitelem, panem Lubomírem Vršeckým. Věřím, že navrhnuté změny splní svůj účel a 
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výsledek se odrazí kladně. Na závěr je doporučeno, aby v časovém horizontu jednoho roku – 

tj. zimní a letní sezóny byl proveden výzkum nový s ohledem na provedené změny.  
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10.1 Příloha číslo 1 – Dotazník  

Spokojenost zákazníků sportovního areálu Vršasportcentrum 

 

Vážený návštěvníku, do ruky se Vám dostává dotazník týkající se Vaší spokojenosti v areálu. 

Rád bych Vás poprosil o jeho vyplnění. Získané informace poslouží jako zdroj dat pro 

provozovatele sportcentra s následující možností vylepšení nabízených služeb k Vaší 

maximální spokojenosti a také k sepsání diplomové práce. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas – Bc. Libor Basík, student UK FTVS 

 

1. Jak hodnotíte nabídku sportovního vyžití v areálu sportcentra? 

 

výborná  –  dostačující  –  malá  –  nedostačující 

 

2. Jste spokojen/a s kapacitou jednotlivých sportovišť? 

 

ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

 

3. Jste spokojen/a s přístupem a ochotou personálu? 

 

ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

 

4. Jste spokojen/a s čistotou v areálu?  

 

v hale na badminton:   ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

na tenisových dvorcích:  ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

na beachvolejbalových kurtech: ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

u fotbalového hřiště:   ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

v šatnách:    ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

ve sprchách a na WC:   ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  nemohu posoudit 

 

5. Co říkáte na nabídku občerstvení a ostatního sortimentu ve sportcentru? 



 

 

 

občerstvení :   výborná     -     dostačující     -     malá     -     nemohu posoudit 

 

ostatní sortiment: výborná     -     dostačující     -     malá     -     nemohu posoudit 

 

6. V případě, že jste uvedl/a variantu MALÁ, které produkty Vám v nabídce schází?  

 

 

7. Jste spokojen/a s otevírací dobou areálu?  

 

ANO  –  NE  

v případě odpovědi NE  – kdy byste rádi navštěvovali areál: 

 

8. Jak často navštěvujete areál?  

 

několikrát týdně  –  1-2x týdně  –  1-2x měsíčně      

méně než 1x za měsíc  - jsem zde poprvé  

 

9. Pokud chodíte pravidelně, platíte hodiny jednotlivě nebo využíváte předplatného? 

platím hodiny jednotlivě  –  mám předplatné 

 

10. Které sporty navštěvujete? Můžete zaškrtnout i více variant 

Tenis  –  badminton  –  plážový volejbal  –  fotbal 

 

11. Vyhovuje Vám kapacita parkovacích míst? 

ANO -  NE 

 

12. Navštěvujete internetové stránky sportcentra? 

ANO –  NE 

 



 

 

13. Využíváte systém rezervací on-line nebo si rezervujete hodiny telefonicky případně 

osobně: 

on-line   –  telefonicky  –  osobně 

 

14. Měl/a byste zájem o informace o sportcentru na sociálních sití jako jsou Facebook či 

Twitter? 

ANO  –  NE 

 

15. Odkud jste se o sportcentru dozvěděl/a?  

Internet  –  doporučení přátel  –  bydlím nebo pracuji v blízkosti 

centra     –  billboardy - jinak  

……………………………………………………………………….. 

 

16. Jak dlouho navštěvujete sportovní areál? 

Déle než 2roky    –    1-2roky    –    méně než rok  –   jsem zde poprvé 

 

17. Z jakého důvodu navštěvujete právě toto sportcentrum? Můžete zvolit více variant 

příznivá cena  – vhodná lokalita  –    příjemná atmosféra  –  chodím 

s přáteli  –  jiné 

 

V případě možnosti jiné vypište: 

 

 

18. Přál/a byste si něco v areálu vylepšit? 

 

 

 

 

19. Jste   muž   –   žena 

 



 

 

10.2 Příloha číslo 2 – Ceník letní sezóna 2012 

Ceník pro letní sezónu 2012 

 (16.4.2012 – 30.9.2012) 

 

TENIS ANTUKA (venkovní kurty) A UMĚLÝ POVRCH (přetlaková hala) 

 

Časové pásmo Cena 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 160 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 200 Kč 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 160 Kč 

Studenti s ISIC 7:00 - 16:00 130 Kč 

Světlo v přetlakové hale   50 Kč 

 

TENIS ANTUKA (venkovní kurty) A UMĚLÝ POVRCH (přetlaková hala) 

PŘEDPLATNÉ 24 týdnů 

 

Časové pásmo Cena / hodina Cena celkem 

Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00 150 Kč 3.600 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 180 Kč 4.320 Kč 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 160 Kč 3.840 Kč 

 

 



 

 

TENIS UMĚLÝ POVRCH (pevná hala) 

 

Časové pásmo Cena 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 220 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 250 Kč 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 200 Kč 

Studenti s ISIC 7:00 - 16:00 190 Kč 

 

TENIS UMĚLÝ POVRCH (pevná hala) – PŘEDPLATNÉ 24 týdnů 

 

Časové pásmo Cena / hodina Cena celkem 

Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00 200 Kč 4.800 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 230 Kč 5.520 Kč 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 200 Kč 4.800 Kč 

 

BADMINTON 

 

Časové pásmo Cena 

Pondělí – Pátek 7:00 – 22:00 210 Kč 

Sobota a Neděle 8:00 – 20:00 190 Kč 

Studenti s ISIC 7:00 - 16:00 180 Kč 

 

 



 

 

BADMINTON – PŘEDPLATNÉ 

 

Časové pásmo Platnost Cena 

10 hodin 2 měsíce 1.900Kč 

20 hodin 4 měsíce 3.600Kč 

 

 

BEACH VOLEJBAL 

 

Časové pásmo Cena 

Pondělí - Neděle 8:00 - 15:00 180 Kč 

Pondělí - Neděle 15:00 - 20:00 220 Kč 

 

 

MALÁ KOPANÁ 

 

Časové pásmo Cena 

Pondělí až Neděle, 8.00 – 20.00 600 Kč 

  

 

 

 

 



 

 

10.3 Příloha číslo 3 – Ceník zimní sezóna 2012/2013 

10.4 Ceník pro zimní sezónu 2012/2013 (1.10.2012 - 14.4.2013) 

10.4.1 TENIS UMĚLÝ A ANTUKOVÝ POVRCH (přetlaková hala) 

Časové pásmo Cena 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 290 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 360 Kč 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 280 Kč 

Studenti s ISIC kartou 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 
250 Kč 

TENIS UMĚLÝ POVRCH (přetlaková hala) – PŘEDPLATNÉ 28 týdnů 

Časové pásmo Cena / hodina Cena celkem 

Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00 270 Kč 7560 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 340 Kč 9520 Kč 

TENIS ANTUKOVÝ POVRCH (přetlaková hala) – PŘEDPLATNÉ 27 týdnů 

Časové pásmo Cena / hodina Cena celkem 

Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00 270 Kč 7290 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 340 Kč 9180 Kč 

TENIS UMĚLÝ POVRCH (pevná hala) 

Časové pásmo Cena 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 350 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 420 Kč 



 

 

Sobota - Neděle 8:00 - 20:00 320 Kč 

Studenti s ISIC kartou 

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 
320 Kč 

TENIS UMĚLÝ POVRCH (pevná hala) – PŘEDPLATNÉ 28 týdnů 

Časové pásmo Cena / hodina Cena celkem 

Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00 330 Kč 9240 Kč 

Pondělí - Pátek 16:00 - 22:00 400 Kč 11200 Kč 

BADMINTON 

Časové pásmo Cena 

Pondělí – Pátek 7:00 – 16:00 210 Kč 

Pondělí – Pátek 16:00 – 22:00 230 Kč 

Sobota a Neděle 8:00 – 20:00 200 Kč 

Studenti s ISIC kartou  

Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 
180 Kč 

BADMINTON - PŘEDPLATNÉ 

Časové pásmo Cena 

10 hodin  2000 Kč 

20 hodin 3800 Kč 

  

 


