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1 ÚVOD
Kvalita nabídnuté sluţby či produktu hraje podle mého názoru v poslední době tu
nejdůleţitější roli v rozhodování zákazníka o příštím dalším jednání. Doba, kdy byl
nedostatek zboţí i sluţeb, je uţ dávno pryč. Konkurence ve většině odvětví je tvrdá, a proto
na trhu zůstávají jen ti nejkvalitnější. V dnešním stavu ekonomiky platí dvojnásob, ţe vlastní
zákazníky si je potřeba chránit a dávat jim pocit, ţe u nás dostávají „něco navíc“. Pokud tento
pocit nedostávají, nemají důvod se k nám vracet, či dokonce nás doporučit. Jednoduše si
stejný, či podobný produkt půjdou koupit ke konkurenci. Otázkou tedy zůstává, co musí
zákazník „dostat“, aby u konkurence nehledal, aby se vţdy obrátil po daném produktu na nás.
Jak by tedy mělo vypadat ideální chování zákazníka? Podle mého názoru by se takový
zákazník měl nejen opakovaně vracet za poskytnutou sluţbou, ale i všem ve svém okolí
nabízenou sluţbu doporučit. Jak toho ale dosáhnout, této „neplacené a přitom velmi účinné“
reklamy? To je zásadní „know how“ společností, které si ho střeţí velice bedlivě a podle
mého názoru je toto kritérium rozhodujícím bodem mezi úspěšnou a neúspěšnou společností.
Pokud někteří nesouhlasí o tomto vyskytujícím se jevu ve všech odvětví, v oblasti sportovních
sluţeb, cestovního ruchu a volného času, to platí podle mého názoru neoddiskutovatelně. Tyto
sluţby jsou vyuţívány v jejich volném času a zákazníci se mohou svobodně rozhodnout, zda
chtějí takto trávit svůj volný čas. Je to jednoduché, pokud nebudou spokojeni se sluţbou, proč
by dobrovolně ji opět vyhledávali? K přeţití, či uspokojení základních potřeb lidé nepotřebují
tyto sluţby, takţe je nic nenutí vyuţívat špatnou sluţbu. To je rozdíl například třeba od
nákupu potravin, kde i přesto, ţe někteří nejsou spokojeni s kvalitou, tyto potraviny kupují musejí. Nemají z hlediska finančního, či lokálního na výběr a nákup potravin je prostě
nutností a samozřejmostí jejich ţivota.
V této diplomové práci bych rád přispěl k získání informací ohledně spokojenosti
zákazníka ve vybraném outdoorovém centru, které se zaměřuje na volnočasové aktivity
převáţně v období letní sezony. Co je pro zákazníka důleţité před, během či po aktivitě, jaké
má pocity a jaké potřeby. V oblasti sluţeb hraje důleţitou roli u kvality sluţby tzv. měkká
kvalita (moţná je dokonce rolí nejdůleţitější), která je neodmyslitelně spjata s lidským
faktorem. Proto ve výzkumu budu pracovat i se zaměstnanci outdoorového centra pro
porovnání názorů z „obou břehů řeky“. Od zaměstnanců budu získávat pocity a představy,

které oni předpokládají, ţe zákazníci, kteří jim „projdou rukama“ mají. A tím samozřejmě své
chování a styl komunikace upravují podle tohoto očekávání.

Získané informace bych rád

vyuţil v praxi, kde by tyto informace byly pouţity ke zdokonalení sluţeb spojené
s outdoorovým centrem. Zaprvé se mohou zlepšit atributy sluţby, které nejsou přímo spojeny
s měkkou kvalitou sluţby (hmotné zajištění, otevírací doba, prostředí). A zadruhé se
samozřejmě můţe zlepšit přístup zaměstnanců, kteří mohou svůj přístup upravit na základě
zjištěných pocitů návštěvníků. Po zjištění problému (rezerv), které by poté byla tendence
napravit a upravit pro potřeby návštěvníka, by mohlo být dosaţeno i větší návštěvnosti, která
by vedla k lepšímu vyuţití prostředků pro volnočasové centrum.

CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY
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Hlavním cílem této diplomové práce je analýza spokojenosti návštěvy zákazníka ve
volnočasovém centru pomocí upraveného dotazníku Servqual a názorů zaměstnanců centra.
Informace těchto dvou subjektů budou vzájemně porovnány a analyzovány. Díky této
komparaci vzniknou určité „mezery“ v poskytovaných sluţbách, které by měly být odstraněny
či alespoň zmenšeny na minimum k dosaţení maximální spokojenosti návštěvy zákazníka.
Dílčí úkoly:


Charakterizovat teoretická východiska týkajících se sluţeb, volného času a zákazníka



Přizpůsobit stávající Servqual dotazník pro potřeby volnočasového centra



Provést pilotáţ a korekci dotazníku



Distribuce, sběr dat a analýza



Vytvořit polostrukturované rozhovory s instruktory



Provést polostrukturované rozhovory a následně analyzovat obsah



Analyzovat informace získané z dotazníků



Potvrdit či vyvrátit hypotézy



Porovnat výsledky Servqual dotazníků a informace získané z polostrukturovaných
rozhovorů



Vyvodit změny ze získaných informací

Hypotézy
Hypotézy jsou předpoklady, které se stanoví před samotným výzkumem. Úkolem
výzkumu je tyto hypotézy potvrdit či vyvrátit. Hypotézy jsou klíčovou částí kaţdého
empirického výzkumu, protoţe výzkumník nikdy neověřuje izolovaná data, ale naopak
jednotlivé vztahy mezi těmito daty.

Určení výzkumných hypotéz:


Návštěvníci od 26 let kladou větší důraz na bezpečnost.



Pocit jistoty ve volnočasovém centru je důleţitější pro ţeny neţ pro muţe.



Individuální přístup instruktorů je více preferován návštěvníky lanového parku neţ
návštěvníky terénních koloběţek.



Ti, kteří navštěvují Offpark 1x za rok, vyţadují více péče podle jejich potřeb.



Muţi vyţadují poskytnutou sluţbu bez prodlení s větším důrazem neţ ţeny.

Instruktoři Offparku si myslí, ţe:


ţeny vyţadují více individuální pozornosti (péče).



pro zákazníky je nejdůleţitější atribut sluţby pocit jistoty.



se dostatečně věnují potřebám zákazníka.



není třeba informovat zákazníky o veškerých informacích spojených s poskytovanou
sluţbou.



profesionálně reprezentují Offpark.

3

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V této kapitole jsou shrnuty a vysvětleny základní pojmy, které se dotýkají daného

tématu. V jednotlivých subkapitolách jsem se zaměřil na oblast sluţeb a volného času,
zákazníka, jeho chování, komunikaci se zákazníkem a v neposlední řadě na kvalitu
poskytovaných sluţeb. Tyto subkapitoly by měly být uţitečnou platformou pro celou
problematiku výzkumu a základním kamenem pro analytickou část.

3.1 Sluţby
Terciární sektor neboli sluţby zaznamenal v posledních dekádách neuvěřitelný pokrok
v ekonomice a stal se ve vyspělých zemích základním kamenem národního hospodářství
jednotlivých zemí. Sluţby jsou nejdynamičtěji se rozvíjející se sektor a do tohoto sektoru
můţeme řadit především poskytování práce, znalostí, finančních prostředků, infrastruktury,
výrobků, či jejich vzájemná kombinace. (Vaštíková, 2008)
Terciární sektor se vývojem lidské společnosti dostal na vedoucí pozici ve tvorbě HDP
většiny zemí světa. Ne jinak je tomu i u České republiky – podíl terciárního sektoru na
hrubém národním produktu je 60%. Velice podobné procento, 58% všech pracujících lidí, je
zaměstnáno právě v sektoru sluţeb. Tyto dva fakty neoddiskutovatelně ukazují na sílu
terciárního sektoru v nynější ekonomice České republiky. (Central Intelligence Agency, 2013)
Jak uţ jsem napsal v předešlých dvou odstavcích, postavení sluţeb nebylo vţdy tak
dominantní jako dnes. Uznávaný ekonom Adam Smith dokonce definoval sluţby, jako statky,
které neprodukují ţádnou hodnotu, toto tvrzení je v dnešní době úsměvné, přesto za doby
Adama Smithe pravdivé. Tento pohled na sluţby převládal aţ do začátku 90. let, kdy se sektor
sluţeb začal rozvíjet dynamickým tempem. Kotler a Armstrong (2009) definují sluţbu jako
jakoukoliv činnost, kterou jedna strana nabídne straně druhé, aniţ by tím druhá strana nabyla
vlastnictví, protoţe se jedná o činnost zásadně nehmotnou.
Vlastnosti sluţeb

Definicí autorů se dostáváme k vlastnostem sluţeb, podle kterých můţeme sluţby
identifikovat. Kotler (2007) udává pět základních vlastností. První vlastnost, a to
nejstěţejnější, od které se odvíjejí ostatní vlastnosti, autor zmiňuje nehmotnost. „Čistou
službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem – nelze si ji před koupí prohlédnout a jen
v málo případech ji lze vyzkoušet.“ (Janečková a Vaštíková, 2000: 13). Negativním dopadem
této vlastnosti je větší míra nejistoty při koupi, tento jev je ovšem moţné převést na svoji
silnou stránku. Pokud splníme očekávání zákazníka, ba ho ještě překročíme, tak jsme na
nejlepší cestě k doporučení dalším potencionálním zákazníkům, coţ je výtečná neplacená
reklama.
Druhou vlastností sluţeb je neoddělitelnost sluţby. „Služba je produkována v jeho
přítomnosti, to znamená, že zákazník se zúčastní poskytování služby, je tedy neoddělitelnou
součástí její produkce.“ (Janečková a Vaštíková, 2000: 15). Zákazník se tak velice často
podílí na vytváření sluţby spolu s ostatními zákazníky či zaměstnanci. V tomto okamţiku se
otevírá skvělá moţnost pro producenta, který právě v dodání, či za přítomnosti zákazníka,
můţe získat rozhodující náskok před konkurencí.
Třetí vlastností je heterogenita. Tato vlastnost je dána hlavně přítomností lidského
faktoru v procesu sluţby. Díky tomuto je naprosto vyloučené, aby sluţba byla vţdy naprosto
totoţná, ale producent by se měl snaţit o co nejmenší výkyvy v nabídnuté sluţbě. (Kotler,
2007) Chování a nálada lidí zapojených do sluţby nelze předvídat a i zákazníci jsou pokaţdé
jiní. „Nelze provádět výstupní kontroly kvality před dodáním služby tak, jako tomu bývá u
zboží. Proto je možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to dokonce i v jedné
firmě.“ (Janečková a Vaštíková, 2000: 16). Tuto vlastnost sluţeb by si měli producenti
uvědomit velice dobře, protoţe zákazník si díky této vlastnosti velice těţko vybírá
z nabídnutých sluţeb, proto je ho potřeba přesvědčit (reklama, PR…).
Předposlední vlastností sluţeb je jejich zničitelnost. Sluţby nelze skladovat či
uchovávat na pozdější vyţití. „Pro daný okamžik jsou ztracené, zničené“ (Janečková a
Vaštíková, 2000: 17). Tato vlastnost vede k horším reklamačním podmínkám, kdy většina
sluţeb se velice špatně reklamuje. Tím, ţe nejde sluţby naskladnit dopředu, je pro
management společnosti klíčové vyuţití kapacity, regulace, plánování poptávky a nabídky.
Poslední vlastností sluţeb je jejich nemoţnost vlastnictví. Tato vlastnost je
principiálně výsledkem vlastností nehmotnost a nezničitelnost. Těţko můţete vlastnit něco, co

je nehmotné a po průběhu sluţby zničené - neexistuje. Zákazník si tedy kupuje právo na
poskytnutí sluţby, nikoliv sluţbu jako takovou. (Kotler, 2007)

3.1.1 Klasifikace sluţeb
Sluţby jsou v dnešním světě natolik rozsáhlé odvětví, ţe samotná klasifikace je
zaloţena na základě různých kritérií. Uvedu pouze ty základní, abychom si mohli udělat
představu, v jaké sféře se pohybujeme, co všechno můţeme zařadit do sektoru sluţeb.
Třídění sluţeb dle odvětví


Terciární: restaurace, hotely, kadeřnictví, prádelny, kosmetické sluţby či domácí
sluţby.



Kvartérní: obchod, komunikace, dopravu, správu a finance. Cíl těchto sluţeb je
zefektivnění činností.



Kvintový: zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. Hlavní charakteristikou je změna a
zdokonalení příjemce poskytovanou sluţbou. (Foot, Hatt in Vaštíková, 2008)

Trţní versus netrţní sluţby
Tato klasifikace v podstatě dělí sluţby na veřejné sluţby, coţ jsou sluţby produkované
vládou a místní správou, popřípadě neziskovými organizacemi, a sluţby trţní, za které si
zákazník platí dle svého uváţení. To je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy sluţeb. Zatímco
u veřejných sluţeb nemůţeme nikoho vyloučit ze spotřeby této sluţby, u druhého typu sluţeb
se jednotlivec můţe rozhodnout o sluţbě na základě vlastního uváţení.
Existuje další dělení na základě jiných kritérií či podle jiných autorů. Nicméně tato
práce si neklade za cíl popsat různé druhy a typ dělení sluţeb, důleţité je pochopit podstatu
sluţeb a postavení, které zaujímají sluţby na trhu.

3.1.2 Outdoor, outdoorové vzdělávání
Pojem outdoor a outdoorové vzdělávání je relativně mladý, podstata tohoto pojmu
sahá aţ do samé historie lidstva. Proč je tomu tak? Odpověď je celkem jednoduchá. V historii
byl outdoor či outdoor vzdělávání nedílnou součástí lidstva. Lidé byly spjati s přírodou,

suverénní většina obyvatel pracovala venku a tudíţ se pobyt v přírodě a vzájemný soulad
povaţoval za něco naprosto přirozeného. Modernizací společnosti a zvýšení technologické
úrovně společnosti se tento fakt pomalu začal vytrácet a objevil se na scéně fenomén jménem
outdoor. Základní myšlenka podstaty outdoorového vzdělávání v České republice je
přisuzována „učiteli národa“, který zdůrazňoval edukaci kompletního člověka. Tím mám na
mysli: mysl, duševní zdraví, tělo a komunikaci. Komenský v ţádném případě nebyl odpůrce
moderní techniky, naopak pokrokem lidstva byl fascinován, ale tento pokrok chtěl vyuţít jako
prolínání se s přirozeným vzděláváním přírodou. Jeho představa o vzdělání byla jakási
symbióza těchto dvou světů. (Dahlin, 2006)
Mnozí věří, ţe místo (outdoor = venku) hraje klíčovou roli pro vzdělávání lidí, protoţe
je odlišné od prostředí vnitřního. Naopak odborní autoři povaţují místo (outdoor = venku)
jako neutrální a zjednodušený prostor, kde jsou lidé schopni vnímat zkušenosti skutečněji či
smysluplněji neţ je tomu uvnitř - indoor. (Zink a Burrows, 2004)
Studium na Fakultě tělesné výchovy mi otevřelo pohled na svět outdooru a
outdoorového vzdělávání, v českém pojetí se vše točí okolo teambuildingu, outdoor
aktivitách, outdoor hrách, který mají docílit určitého hlubšího přínosu pro účastníky těchto
aktivit. Měl jsem to štěstí, ţe jsem mohl strávit jeden akademický rok na Linköpings
Universitet, kde jsem mimo jiné studoval obor outdoorové vzdělávání. Ve Švédsku na
outdoorové vzdělávání nahlíţí zase z úplně jiného úhlu. Outdoorové vzdělávání je
v severských zemích obecně globálnější. Toto vzdělávání je propojeno více s psychologií,
etikou, ekologií, ochranou přírody či biologií.
Outdoorové vzdělávání je vzdělávání, které probíhá venku, pod širým nebem. Wilson
(1994) se domnívá, ţe outdoor vzdělávání má dvě sloţky. První sloţkou je téma vzdělávání,
coţ se neliší od vzdělávání indoor. Druhá sloţka ovšem specifikuje právě outdoorové
vzdělávání. Jedná se o místo, autor povaţuje tento atribut vzdělávání jako stejně důleţitý jako
téma samotné. Vliv prostředí působí dle autora jako nadstavba ke společnému atributu téma
pro oba druhy vzdělávání.

3.1.3 Oblasti volnočasových sluţeb v ČR
Oblast volnočasových sluţeb v České republice je úzce spjata s cestovním ruchem.
Pokud se zaměřím na outdoorová a volnočasová centra, jsou pochopitelně vybudovány v

turisticky zajímavých oblastech či v jejich těsné blízkosti. Právě okolní prostředí patří mezi
jeden z článků sluţby. Outdoorová, volnočasová sluţba by se měla odehrávat v příjemném,
přírodním prostředí, kde se člověk dokáţe uvolnit a relaxovat.
Centra, která provozují právě volnočasové outdoor aktivity, byly vybudovány do
zajímavých turistických oblastí jako další sloţka nabídky produktů v dané oblasti. Převáţně se
jedná v České republice o příhraniční oblasti (Lipensko, Šumava, Krušné hory, Jizerské hory,
Krkonoše či Jeseníky). Ve většině případů velice úzce spolupracují s obcemi, kde jsou
vystavěny. Zvyšují atraktivitu a samozřejmě návštěvnost daného regionu.

3.2 Volný čas, vyţití
Tato kapitola zahrnuje veškeré informace o volném čase, chápání volného času, vývoji
a postavení volného času ve společnosti.
Collin (2007: 213) popisuje volný čas jako „čas, kdy si můžeme dělat, co chceme“.
Tato definice je sice hodně široká a kaţdý si pod ní můţe představit něco jiného, ale volný čas
je přesně takový. Někdo můţe luštit kříţovku, druhý jít na kafe s přáteli, další vylézt
Annapurnu a jiný zase meditovat. Slepičková (2005) definuje volný čas jako „dobu, časový
prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze
na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti
ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“
(Slepičková, 2005: 14)
K aktivitám svého volného času buď nepotřebujeme nikoho (luštění kříţovky), nebo
kamaráda/y (hraní scrabble) anebo k tomu potřebujeme lidi, firmy, kterým zaplatíme za to,
aby se postarali o náš volný čas. Tento trend se v posledních letech rozmohl a můţeme
evidovat mnoho společností, které podnikají v oblasti volnočasových aktivit. Collin (2007:
214) je opět definuje velice jednoduše a široce: „Firmy poskytující zboží a služby využívané
lidmi během jejich volného času (dovolená, kina, divadla, zábavní parky atd.)“ Určitě
můţeme mluvit o trendu poslední doby, kdy stejně jako celé sluţby se rozvíjí i oblast
společností, které se snaţí uspokojit zákazníka v oblasti jeho volného času.
Mezi hlavní důvody vzniku těchto společností jednoznačně řadím tyto důvody. Zaprvé
je to dostatek peněz, i kdyţ si lidé neustále stěţují na opak - na jejich nedostatek, či

ekonomickou krizi, v porovnání s dobou 90. let minulého století a dřívější mají nyní občané
mnohem více volných prostředků. Zadruhé je to trend společnosti, mnoho lidí má sedavé
zaměstnání, chybí jim pohyb, a to se projevuje na potřebě uvolnit přebytečné napětí,
přebytečnou energii. Posledním hlavním důvodem vidím existenci stresu ve společnosti,
mnoho lidí je pod neustálým tlakem v práci, který je potřeba vyváţit, a proto tito lidé inklinují
k volnočasovým aktivitám, aby dokázali vyrovnat rovnováhu vlastního těla.

3.2.1 Úloha volného času
Volný čas samozřejmě působí na kaţdého jedince ve většině případů pozitivně. Důvod
je prostý, ve volném čase si sami vybíráme činnost, které se budeme věnovat, a tudíţ jsme
pozitivně naladěni na tuto činnost. Samotné rozpoloţení našeho organismu samo o sobě
působí blahodárně. Pokud se na funkci volného času podíváme detailněji, zjistíme, ţe
Slepičková (2005) udává tři hlavní skupiny funkce volného času.
První úloha volného času se dá shrnout do skupiny instrumentální. Instrumentální
neboli nástrojová funkce začala společnost vnímat na začátku 19. století v období rozvoje
kapitalismu. Změna stylu řízení práce ukázala, ţe pokud má být efektivita práce co moţná
nejvyšší, je potřeba dopřát pracujícímu lidu dostatečnou regeneraci jejich sil. Pracující ve
svém volném čase měli zregenerovat, utuţit vlastní zdraví a své tělo, aby dokázali opětovně
podat maximální výkon v práci.
Druhou úlohou volného času je úloha humanizační. Do této skupiny patří oblasti
výchovné, vzdělávací a socializační. Jiţ ve starém Řecku si uvědomovali důleţitost rozvoje
osobnosti kaţdého jedince, kalokaghatia – rozvoj jak duševní, tak fyzický byl stavebním
kamenem filosofie starého Řecka. Humanizační sloţka udává důleţitost volného času jako
času, kdy se jedinec zdokonaluje ve svém vědění. Proces učení je zde nezanedbatelný a
naprosto stěţejní. Zde si můţeme všimnout paralely s velikánem světové pedagogiky Johnem
Deweym, který navrhoval, aby si děti mohly sami vybrat aktivitu. Věřil, ţe pokud si dítě
samostatně rozhodne, věnovanému předmětu (aktivitě) bude věnovat maximální pozornost a
úsilí, které mu jen prospěje. (Dewey, 1915) To samé, lehce modifikované, můţeme rozhodně
pouţít pro celou společnost.
Třetí úlohou je skupina zábavná. Tato úloha je pro veřejnost nejvíce zřetelná a jasná,
předchozí dvě úlohy volného času si někteří neuvědomují. „Volný čas dává prostor pro

oproštění se od povinností a problémů každodenního života a povinností, dává prostor pro
věnování se osobním zájmům a zálibám. Naplnění osobních přání a potřeb navozuje pocity
uspokojení, navozuje příjemné prožitky. Radost, prožitek zábava představují jedny z nosných
znaků volného času“ (Slepičková, 2005: 22) Autorka k této úloze volného času poukazuje na
moţné negativní dopady spojené právě s dnešní konzumní dobou, kdy nabídka trávení
volného času je někdy velice pasivní a neformující.
Pokud aplikujeme tři výše uvedené skupiny na model volnočasového centra,
uvědomíme si, ţe pro sluţby Offparku definitivně platí druhá a třetí skupina, z části určitě i
první. Hlavním cílem volnočasových center je de facto umoţnit lidem zábavu. O tom není
pochyb. Nezanedbatelná úloha těchto volnočasových center (dle mého názoru dokonce na
stejné úrovni jako úloha zábavy) je sloţka humanizační. Během aktivity ve volnočasovém
centru dochází velice pravidelně k určité socializaci návštěvníků. Dokonce díky
nestandardním podmínkám (adrenalin, nadšení, vzrušení) jedinci ztrácí klasické zábrany a
stud mnohem jednodušeji neţ za standardních okolností komunikují s ostatními lidmi. Další
můj poznatek je ten, ţe lidé, kteří navštěvují aktivity volnočasového centra, přicházejí ve
většině případů v dobré náladě a jsou velice pozitivní, coţ aplikují i na lidi okolo sebe.
Posledním důleţitým faktorem humanizační úlohy je i proces učení. Například u aktivity
lanový park, samozřejmě ţe hlavní viditelnou překáţkou či výzvou pro jedince je výška,
někteří si ale vůbec neuvědomují, ţe v lanovém parku rozvíjí své myšlení, kdy zákonitě
musejí přemýšlet o překonání překáţky. U dětí to platí dvojnásob, děti vyuţívají svoji fantazii
a schopnost myšlení.
První úlohu můţeme dnes chápat trošku zdeformovanou, ale myšlenka je stále platná.
Na začátku 19. století většina lidí pracovala manuálně, proto se uvaţovalo o volném čase jako
protiváze, kdy by si tělo mělo hlavně odpočinout od fyzické námahy. Dnes je tomu v hodně
případech naopak. Lidé mají sedavé zaměstnání a málo pohybu. Tuto disbalanci se snaţí opět
vyrovnat například fyzickou aktivitou. Dochází k nahromadění energie, která potřebuje
z člověka ven. Právě proto je trendem posledních let absolvování adrenalinových záţitků, i
například tak paradoxních jako den v šachtě, kde jedinec si zaplatí za jeden den strávený jako
dělník v dole. Pro naše předky, kteří ve valné většině zastávali těţkou manuální práci, by toto
bylo naprosto nepochopitelné.
Tento trend podporuje Němec ve svém příspěvku předneseném na vědeckém
symposiu. Podle autora ztrácíme kontakt s reálným světem – mezi společnosti a reálným

prostředím (přírodou) vyrostla hradba, která nás izoluje od naší podstaty. Autor poukazuje na
skutečnost, ţe co bylo dříve naprosto automatické a součástí našich ţivotů, je dnes uměle
vytvořeno, abychom si vůbec dokázali představit dřívější skutečnost. Příkladem můţou být
ekologická zahrady s domácími zvířaty, aby děti viděly, jak vypadá králík. (Hodaň, 2002)

3.2.2 Odcizení přírodě a postupný návrat
Poměr fyzické práce a psychické práce či času stráveného uvnitř a venku se stále mění.
V dnešní společnosti převládá práce psychická nad tou fyzickou a čas trávíme spíše uvnitř
objektů. Je to pro lidstvo přirozené? Lidstvo se vyvíjí, nové technologie, nové léky nás stále
posouvají, postupná robotizace nahrazuje těţkou fyzickou práci. Kam nás tahle modernizace
ale posouvá, vpřed, vzad či neurčitým směrem?
Robertson (2008) poukazuje na pobyt v přírodě, mimo uzavřených místností jako na
prospěšnou část lidského organismu. Hladina stresových hormonů klesne při pravidelném
pobytu, koncentrace organismu se také zlepšuje, organismus bude zdravější a vyrovnanější.
„Venku se činnost mozku stimuluje vnějšími podněty – zvukem, světlem, tvary a barvami,
kterých je v přírodě nekonečné množství.“ (Robertson, 2008: 12)
Výzkum Hartiga (2003) udává, ţe pobyt v přírodě zlepšuje jak zdraví fyzické, tak
psychické. Jedincům, kteří strávili určitý čas v přírodě, se krevní tlak sníţil, naopak jedincům,
kteří strávili následně ten samý čas ve městě, se tlak opět zvýšil.
Lidstvo kráčí ve výzkumu, úrovni ţivota (materiálně) jasně vpřed, o tom není pochyb,
ale kráčíme vpřed také jako bytosti, zdokonalujeme se psychicky, mentálně, fyzicky? Na tuto
otázku odpověď neznám. Jistý je ovšem určitý přerod, kdy lidstvo bude zpátky tíhnout více
k přírodě, duševnímu blahu. Návrat k přírodě. Zda ovšem tento přerod nastal, či nikoliv, zatím
nedokáţeme s jistotou říci. Já osobně doufám, ţe ano.

3.3 Zákazník
Subkapitola se věnuje zásadnímu článku řetězce v činnosti společností, firem a
podniků, a to zákazníku, jeho specifikace, chování, procesy při koupi a další. Vnímání
zákazníka prošlo v posledních letech zajisté určitými změnami. Od dob, kdy zákazník byl
brán jako jeden z článků řetězce, kterému se dostávalo zhruba stejné váhy jako článkům

ostatním, se tento článek dostal do pozice naprosto vedoucí. Ideologie „zákazník = náš pán“,
která dříve platila hlavně v oboru pohostinství, se pomalu začala aplikovat na celý trh,
v sektoru sluţeb vlastní zákazník ještě dominantnější postavení.
V posledních dekádách můţeme zaznamenat mnoho prohlášení, sloganů, mott, které
pojednávají o zaměření se firmy na zákazníka. Cochran (2006) ovšem udává veliký rozpor
mezi těmito vyjádřeními a realitou. Poukazuje na skutečnost, ţe mnoho společností mentoruje
takto: „Pozorně si všímejte Vašich zákazníků“, ale převedení těchto slov do reality je většinou
ztraceno kdesi. Tento trend-orientace na zákazníka můţe někdo vnímat jako novodobý, ale
opak je pravdou.
Úspěšné organizace chápaly spokojenost zákazníka jako alfu omegu jejich činnosti jiţ
dávno. Collin P. Huntigton, zakladatel Newport News Shipbuilding and Dry Docks Company
jiţ v roce 1886 při zaloţení firmy uvedl motto celé organizace: „Budeme tu stavět dobré lodě,
se ziskem – pokud to půjde, se ztrátou – pokud nebude vyhnutí, ale vždy dobré lodě.“
(Whiteley, 1991: 21). Těţko předpokládat, ţe pan Huntigton nechtěl vydělávat peníze ve své
činnosti výroby lidí, ale uţ v roce 1886 si uvědomoval obrovskou sílu zákazníka a jak by se o
něj měl starat, co by jeho zákazník měl dostávat, aby byl spokojen. Tak jako firma na výrobu
lodí se kaţdá organizace snaţí cílit na své zákazníky, ale ne všem se to úspěšně daří. Problém
nastává také v tom, ţe tento jev se společnostem těţko vyhodnocuje a můţe být řádně
zkreslen, nebo výsledky tohoto cílení značně nečitelné. Zabývat se ale touto problematikou je
zcela na místě, zvláště v této velice těţké ekonomické době. Cochran (2007) udává tři zásadní
body, které by měly přesvědčit kaţdou společnost právě o tomto jevu a jeho důleţitosti.
Zaprvé je to fakt, ţe kaţdá společnost má své zákazníky. Zadruhé to, ţe organizace mají
přirozenou tendenci se zahledět do vlastních problémů a pocitů a nevnímat tak pocity a
problémy zákazníků. A hlavně zatřetí, ţe kaţdá organizace má několikero konkurentů, kteří ji
nahradí v momentě, kdy se organizace přestane zabývat vlastními zákazníky.
Vlastní zákazníci. Kdo vlastně do této skupiny lidí patří, je potřeba nahlíţet na
všechny stejným okem, pouţívat stejný přístup? Celá řada podniků si uvědomuje zákazníka
jako člověka, který přijde „z ulice“ a zaplatí nám za určitý výrobek či sluţbu. Tento záběr je
ovšem příliš úzký, osobně se přikláním k rozdělení podle Whiteley (1991), který rozděluje
zákazníka na tři základní skupiny. První skupinu tvoří koneční zákazníci, lidé, kteří budou
pouţívat naše výrobky či sluţby v kaţdodenním ţivotě, neboli koneční uţivatelé. Druhou
skupinu představují prostředníci, kteří jsou vlastně distributoři či dealeři, kteří zaštiťují

výrobek či sluţbu pro konečné zákazníky. A poslední neméně důleţitou skupinu tvoří vnitřní
zákazníci, coţ jsou veškeré osoby uvnitř podniku. Je nesmírně nutné, aby druhá a třetí skupina
„věřila“ kvalitě produktu, na kterém se jakýmkoliv způsobem podílí. Pokud se třetí skupina
neztotoţňuje s kvalitou a filosofií produktu, dříve nebo později tuto nesrovnalost uvnitř
společnosti pocítí zákazník.
Gretz a Drozdeck (1992) se zabývají mimo jiné i klasifikací zákazníka, zda lze tzv.
jednotlivé zákazníky „zaškatulkovat“ podle jejich chování. U této klasifikace vychází autoři
z klasické typologie člověka. Autoři uvádějí 4 základní typy zákazníků:
1) Sociální typ zákazníka – přátelský, laskavý, snadno se nechá ovlivnit prodávajícím,
má problémy s vlastní iniciativou a rozhodováním, prodávající musí „chápat“ situaci
kupujícího a „rozhodnout za něj“.
2) Byrokratický typ zákazníka – na první pohled souhlasí s prodávajícím, ale ve
skutečnosti si není tak jistý. Rozhodnutí mu trvá delší dobu, proto je nutné, aby
kupující byl trpělivý.
3) Diktátorský typ zákazníka – egocentrický, který se nejradši rozhoduje sám, na
základě vlastního přesvědčení, je si jistý svou pravdou, podezíravý na rady
prodávajícího.
4) Výkonný typ zákazníka – rychle se rozhodující zákazník na základě faktů, má
jasnou představu o svých potřebách, zároveň je ovšem otevřen radám a instrukcím,
vřelý a klidný.

(Gretz a Drozdeck, 1992)

3.3.1 Strategie podniku – spokojený zákazník
Cíl všech, či alespoň většiny podniků, je mít co nejvyšší zisk. Podniky, které toho
dosahují, si uvědomují, ţe zisk a spokojený zákazník jsou spojité nádoby, které k sobě
neodlučitelně patří. V dnešní době informací existuje velice málo společností, které ovládají
celý trh a nemusejí se bát konkurence. Drtivá většina společností můţe být lehce nahrazena, a
proto v rámci hospodářského cyklu zůstávají jen ti nejlepší. Jak poznáme velice jednoduše ty
nejlepší? Jsou to ty společnosti, které mají spokojené zákazníky a ti se k nim vracejí. To
znamená, ţe můţeme směle nahradit cíl firmy - maximální zisk cílem - mít spokojené
zákazníky. Na veřejnost tedy můţou firmy razit své cíle právě v tomto duchu: „Náš cíl je
spokojený zákazník“ či „Hlavní je spokojený zákazník“ mezi řádky ovšem můţeme v kaţdém

tomto heslu číst „Náš cíl je maximální zisk“ či „Hlavní je mít zisk“. Není to ovšem nic
zkaţeného, pesimistického, je to prostě jediná cesta, která vede ke spokojenosti obou stran.
Jaká cesta tedy vede ke spokojenému zákazníkovi? Jaký servis by měl zákazník
dostávat, abychom ho mohli označit za spokojeného? Podle mého názoru se hranice stále
posouvají a těţko určit hranici, či limit, kde můţeme tvrdit, ţe naše sluţby jsou 100%. Donald
L. Beaver Jr., zakladatel firmy na čistící mechanismy, tvrdí, ţe miluje stíţnosti zákazníků.
„Stížnosti byste měli milovat mnohem více než chválu. Stížností vám kdosi dává najevo, že
s vámi ještě není spokojen. Vyvažujte ji zlatem.“ (Whiteley, 1991: 35) Profesor Theodore
Levitt z Harvard Business School dokonce razí teorii: „Průmysl je proces uspokojování
zákazníků a nikoliv proces výroby“ (Whiteley, 1991: 36).
K přesvědčení udává Wellingon (2010) statistiku: Pokud je podnik schopen eliminovat
alespoň 5% zákazníků, kteří odejdou ke konkurenci, ziskovost se zvýší o 25 aţ 85%. Můţeme
si všimnout exponencionálního nárůstu zisku, coţ jako přesvědčovací prvek je lákavé i pro
největší pesimisty v tomto oboru.
Whiteley (1991) udává čtyři základní otázky, na které si musí odpovědět kaţdá firma,
která se má v úmyslu prosadit na trhu.
1. Jaké jsou potřeby a očekávání zákazníka a na kterých z nich mu nejvíce záleží?
2. Jak dobře umíme splnit tato očekávání?
3. Jak dobře je umí splnit naši konkurenti?
4. Jak můžeme překročit tu hranici, za níž stojí spokojený zákazník a kdy bude tento
zákazník nadšen? (Whiteley, 1991: 39)
Jak si lze lehce všimnout, pořadí otázek je naprosto logické a všichni, kdo se začnou
zabývat myšlenkou vstupu na trh, by se měli drţet tohoto pořadí. Jednoduše by se dal tento
model 4 otázek shrnout do určitého cyklu, kdy se nejdříve rozhodujeme, co můţeme
poskytnout zákazníkovi k jeho spokojenosti, jak to uděláme, či jak to umíme. Dále se musíme
zeptat, zda jiţ tu není někdo, kdo nabízí stejnou sluţbu či výrobek a ve finále jak posunout náš
výrobek či sluţbu na úroveň, která převálcuje konkurenci.

3.3.2 Chování zákazníka
Chováním zákazníka se začaly zabývat společnosti z prostého důvodu, chtěly být o
krok napřed, chtěly rozumět jeho procesům v rozhodování, jeho jednání před koupí, během
koupě. Zkrátka se společnosti snaţí hodnotit trţní situace a následně je předvídat.
Samozřejmě není zákazník jako zákazník, ale jisté modely chování se u jednotlivých
zákazníků opakují. Vysekalová (2011) mluví v tomto případě o spotřebním chování.
Samozřejmě zákazník se liší nejenom na základě různých modelů, ale musíme si
uvědomit, ţe český zákazník modelu A, můţe být naprosto odlišný od australského zákazníka
modelu A. Vţdy je nezbytné si uvědomit, kdo jsou naši zákazníci. Uvádím rozdílnost
největšího charakteru, ale v menším měřítku můţeme tuto rozdílnost pozorovat všude. Kotler
(2007: 309) udává jednu velice zajímavou statistiku „celosvětový trh zahrnuje asi 6,3 miliard
lidí, avšak miliarda obyvatel severní Ameriky, západní Evropy a Japonska tvoří asi 70%
světové kupní síly“ Ne, ţe by v mém případě zahrnoval výzkum takový objem zákazníků, ale
chci ukázat na této statistice, ţe je důleţité si uvědomit nejenom mnoţství zákazníků, ale brát
v potaz i objem investovaných prostředků tohoto mnoţství.
Spotřebitelské chování má svůj určitý vzorec, které je rozděleno na několik fází,
kterými si postupně kaţdý zákazník prochází. Intenzita a délka jednotlivých fází se můţe
diametrálně lišit, ale tyto fáze zůstávají. Kotler (2007) udává „model spotřebitelského
chování“, který je zaloţen na vzájemném vztahu podnětu a reakce. První část celého procesu
Kotler nazývá podněty, marketingové a ostatní. Mezi marketingové podněty patří všeobecně
známé 4P, tedy produkt, prize, place a promotion. Mezi ostatní podněty patří podněty
ekonomické, politické, kulturní či technologické. Obecně tato první část je známa a nijak
těţko rozpoznatelná. Největší neznámá (know how marketingových společností) se odehrává
v části druhé, kterou Kotler nazývá „černou skříňkou spotřebitele“, ze které reakcí podnětů a
právě černé skříňky spotřebitele vychází reakce kupujícího.
Obrázek 1: Model spotřebitelského chování

Zdroj: Kotler (2007)
Pochopení „černé skříňky spotřebitele“ se stává tím rozhodujícím elementem
v úspěchu v boji o zákazníka. Jednou částí této fáze je charakteristika kupujícího a druhou
částí jsou rozhodovací procesy kupujícího.
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
Zákazník si ve finále produkt koupí anebo nikoliv, existují pouze dvě moţnosti. Tudíţ
se tento proces můţe zdát velice jednoduchý, opak je pravdou. Do procesu vstupuje tolik
faktorů, které na zákazníka působí, ţe vyznat se v této problematice není vůbec jednoduché.
Kotler (2007) udává čtyři základní skupiny faktorů, které můţou působit na zákazníka.
Obrázek 2: Faktory ovlivňující chování

Zdroj: Kotler (2007)
Většina z nás si můţe uvědomovat třeba pouze skupiny osobní a psychologické, které
zaţíváme sami při nákupu, ale jen někteří z nás jsou si schopni uvědomit i faktory kulturní, či
společenské. Ty se totiţ nemění tak často, některé dokonce vůbec. Tím uţ si působení těchto
faktorů ani neuvědomujeme, ale v rozhodování zákazníka mohou být v některých případech
zásadní. Kultura, náboţenství, či rodina utvářejí naše hodnoty a celkové vnímání velice
důrazně a my si většinou toto neuvědomuje, připadá nám to přirozené, normální. Naopak
faktory osobní a psychologické patří mezi faktory, které se mění v čase, některé párkrát za
ţivot, některé několikrát během jediného roku. Některé faktory můţe i prodávající ovlivnit,
některé ovšem nikoliv. Například motivaci či vnímání vám můţe prodávající změnit během
procesu koupě, ovšem faktory typu kultura či rodina jen těţko můţe ovlivnit. To znamená, ţe
prodávající by se měl samozřejmě zaměřit na všechny faktory, ale některé by měl pouze brát

v úvahu (kultura, rodina) a nesnaţit se je ovlivnit, ale na některé se můţe zaměřit a částečně je
ovlivnit ve prospěch prodeje produktu.
Společenské faktory
Chování zákazníka je ovšem ovlivněno ještě jinými faktory, člověk jako tvor ţije
v komunitách, skupinách a má potřebu být součástí určitého celku, není samotář. A právě tato
vlastnost ovlivňuje spotřebitelské chování významnou měrou. „Skupiny, které mají přímý vliv
na člověka a do nichž osoba přímo patří, se nazývají členské skupiny. Někdy jde o primární
skupiny, kde dochází k pravidelné, ale neformální interakci – příkladem je rodina, přátelé,
sousedé a spolupracovníci. Zejména děti jsou citlivé na tlaky skupiny, což je vidět na měnící
se oblíbenosti určitých hraček mezi dětmi.“ (Kotler, 2007: 314)
V dnešním světě se kaţdý chce nějak vyhranit, udělat si vlastní postoj k ţivotu. Je to
dáno také tím, ţe se pro lidi otevírají nepřeberné moţnosti. Dříve tolik moţností nebylo a lidé
se tedy nemuseli tolik „tvarovat“. Zda je tento trend pozitivní či negativní je otázka úplně
jiného charakteru, nicméně tento trend je potřeba vnímat a pracovat s ním. Uvádím pouze dvě
členské skupiny, které povaţuji za nejdůleţitější. Referenční skupiny – „Skupiny, které mají
přímý (tváří v tvář) nebo nepřímý vliv na názory nebo chování člověka.“ Aspirační skupiny –
„Skupiny, ke kterým si člověk přeje patřit“ (Kotler, 2007: 314).
Právě aspirační skupiny jsou vyuţívány v poslední době velice hojně hlavně u
mládeţe, kdy jsou vyuţívány vzory či idoly. Můţe se jednat o zpěváky, herce, sportovce či
modelky. Marketingové týmy pracují na celé image těchto lidí, která je poté „následována“
členy skupiny. Jedná se o široký záběr, od oblečení, přes aktivity ve volném čase, druhu
kavárny či značkou zubní pasty.

3.3.3 Rozhodovací procesy zákazníka při koupi
V této subkapitole se pokusím popsat celý proces, kdy se člověk stane zákazníkem.
Jde prioritně o model, kterým prochází kaţdý člověk, pokud se rozhodne koupit nějaký
produkt. Vysekalová (2011) udává pět etap, které se podílejí na celém procesu.


Poznání problému – nastane jakýkoliv problém a naší přirozeností je tento problém
začít řešit. Koupí produktu se tento problém pokoušíme vyřešit. Samozřejmě

momentální potřeby u různých lidí jsou odlišné, nicméně existuje určitá hierarchie
potřeb, která určuje aktuální zájem (Maslowova pyramida).


Hledání informací – po poznání problému se snaţíme získat informace, abychom se
dokázali rozhodnout pro správnou koupi a tím eliminovali problém. Informace o
produktu jsou samozřejmě široké téma a kaţdý hledá jiné typy informací (Komárková:
2008)



Zhodnocení alternativ – po získání informací nám vyvstávají určité alternativy, které
právě na základě informací a vlastních potřeb, musíme vyhodnotit.



Rozhodnutí o nákupu – poté co máme vybraný produkt, se rozhodujeme, kdy tuto
koupi provedeme.



Vyhodnocení nákupu – po nákupu nastává vyhodnocení, které v některých případech
trvá delší dobu.
Prodejcovým zájmem by mělo být účelné působení na všechny tyto etapy.

Samozřejmě by měl nabízet sluţby, které „řeší problém zákazníka“, nemá smysl nabízet
produkty, které ţádné problémy neřeší. Měl by dozajisté poskytnout informace, aby se
zákazník řešící problém mohl k těmto informacím dostat. Při zhodnocení alternativ by náš
produkt měl mít nějakou přidanou hodnotu, která převáţí pomyslné misky vah. Prodejce musí
nabídnout dostatečné moţnosti pro kupujícího při samotném prodeji. A závěrem by
samozřejmě zákazník měl vyhodnotit tento nákup kladně, jelikoţ nás můţe doporučit
ostatním potencionálním zákazníkům nebo vyuţije produkt při opětovném „řešení svého
problému“. Nicméně v obou případech dochází k přeskočení, či částečné eliminaci druhé a
třetí fáze, která nás dělí od konkurence. Cíl prodejce v tomto procesu by měl být: pokud
zákazník bude mít určitý druh „problému“, rovnou se obrátí na nás, nebude zjišťovat
jakékoliv informace o moţnostech.
Lehtinen (2007) udává základní argumenty, proč bychom se měli starat o spokojenost
našich zákazníků. Jinak samozřejmě tito zákazníci odejdou ke konkurenci a to s sebou nese
tyto aspekty:


předpoklad budoucího cash-flow



spokojený zákazník mluví o svých zkušenostech výjimečné, či jen ve velice blízkém
okolí, zato zákazník nespokojený se dělí o svou zkušenost mnohem častěji a
v mnohem širším okolí



tři čtvrtiny zákazníků po změně dodavatele o tom informuje své okolí



náklady na zákazníky stávající (péče o ně) jsou větší neţ náklady, které musíme
vynaloţit na získání zákazníků nových
U některých společností právě toto je největší chyba, kdy společnosti se zapomenou

starat o své stávající zákazníky. Orientace jejich marketingu je zaměřena pouze na získání
zákazníků nových. Sice tento marketing můţe být velice úspěšný a získá x % nových
zákazníků, ale pokud o stejné procento zákazníků zase přijdou, tak se společnost vlastně zmítá
stále na místě.

3.4 Komunikace se zákazníkem
„Komunikace se zákazníkem a dalšími zájmovými skupinami je ze všech složek
marketingového mixu nejméně pochopena a pravděpodobně nejvíce zneužívána.“ (Kenny a
Dyson, 1989: 128) Definice britských autorů z konce 90. let nám jasně ukazuje důleţitost této
kapitoly. Tato myšlenka je dle mého názoru lehce nadčasová, protoţe se naplňuje
s přibývajícími lety. Stále více jsou rozhodující informace a kdo tyto informace má, má i
velký náskok před ostatními.
Tuto kapitolu bych chtěl zaměřit na dva diametrálně odlišné komunikace, obě dvě
komunikují se zákazníkem, přesto principy jsou naprosto odlišné. První kategorií je
marketingová (masová) komunikace, kdy se společnost snaţí komunikovat s celým spektrem
svých zákazníků, snaţí se samozřejmě cílit na „své“ zákazníky, nicméně tato komunikace je
také přezdívaná jako neosobní. Nevíme přesně, kdo je přesně cíl této komunikace.
Druhou kategorií je komunikace během samotné sluţby. Existuje velké mnoţství
sluţeb, kde hraje významnou roli lidský element, lidský prvek. Právě tento prvek bývá
v oblasti volnočasových aktivit jeden ze stěţejních. V této kapitole se budu zabývat jak
komunikovat se zákazníky během samotné sluţby, tak aby odcházeli naprosto spokojení,
s pocitem, ţe jim sluţba poskytla maximum a oni se cítili během sluţby velice komfortně a
v příjemné atmosféře.

3.4.1 Proces komunikace
Ať uţ se jedná o komunikaci k velké mase lidí, či komunikaci „face to face“, vţdy
dochází ke stejným krokům procesu komunikace. Při neúspěšné komunikaci se detailně

rozebere tento proces a cílem je definování špatného článku komunikace a následné zaměření
se na vylepšení tohoto článku. Komárková (2008) vysvětluje proces komunikace následujícím
způsobem.
Odesílatel (komunikátor)
První článek celého procesu, tady vzniká první impuls. Jedná se o osobu nebo skupinu
osob, která vysílá určité informace. Buď odesílatel můţe být přímo iniciátor myšlenky,
vědomosti, nebo to můţe být osoba pověřená.

Zpráva (sdělení)
Souhrn informací, které chce odesílatel předat. U příjemce by tyto informace měly
vyvolat psychické procesy, ideálně by tyto změny měly korespondovat se záměrem
odesílatele. „Každá zpráva je složena z materiálu, který je nositelem ostatních vrstev (barvy,
tóny). Další vrstvu tvoří obsah a forma projevu. Nejdůležitější je ovšem smysl vysílané
zprávy.“ (Komárková a Vysekalová, 2008: 21)
Médium (informační kanál)
Prostřední článek celého procesu, odesílatel se rozhoduje pro druh média. Výběr závisí
na kýţeném účelu komunikace. Důleţitým aspektem v tomto případě je, kdo je příjemce.
Jednotlivec, malá skupina, či třeba celá populace. V případě reklamy je vhodné vyuţívat
kombinaci kanálů pro lepší zásah cílové populace. Zvolené médium má větší sílu, neţ si
většina příjemců myslí. „Média mají bezesporu vliv na to, jak příjemce vnímá vysílané
poselství, ovlivňují nejen svobodu jeho vnímání tím, že ho připoutávají ke zdroji projevu
(např. televize, tisk), ale i svobodu časovou.“ (Komárková a Vysekalová, 2008: 21)
Příjemce (cílová skupina)
Člověk jako příjemce zprávy od odesílatele můţe být ve třech základních pozicích.
První jako osobnost, kdy „každý člověk v roli příjemce sdělení má již předem stanovené
individuální postoje, názory a kritéria hodnot, která ovlivňují příjem komunikovaného
sdělení.“ (Komárková a Vysekalová, 2008: 21)

Druhá pozice: člověk jako člen skupiny. Kaţdá bytost je členem určité sociální skupiny, která
formuje kaţdého jednotlivce. Názory a normy poté jednotlivec uplatňuje při posuzování okolí
i sebe.
Třetí pozice: člověk jako člen společnosti. Kaţdá společnost utváří jistou hierarchii hodnot či
norem. Většina členů společnosti se drţí těchto hodnot či norem.

Komunikační šum
Během celého komunikačního procesu dochází ke komunikačním šumům, které
můţou deformovat zprávu. Komunikační šum můţe být způsoben vnějším prostředím,
osobností odesílatele, osobností příjemce, špatně zvoleným médiem. Důleţité při procesu
komunikace zůstává „naladění na stejnou vlnu“ všech částí procesu komunikace.

3.4.2 Marketingová komunikace
Marketingová neboli masová komunikace zajímá stále větší procento z celkové
komunikace lidí. Moţná si to někteří ani neuvědomují, ale puštěná televize, či poslech rádia,
anebo komunikace skrz počítač, to vše je masová komunikace – nepřímá komunikace, kde
nedojde k osobnímu setkání. Urban, Dubský a Murdza (2011) udávají dva důleţité trendy,
které napomáhají k šíření tohoto druhu komunikace:


šíření sdělení v prostoru nedosažitelným osobním stykem



postupného růstu intenzity komunikace v čase
(Urban, Dubský a Murdza, 2011: 35)
Vaše produkty můţou být prvotřídní, náklady můţete mít nejniţší, či personál můţete

mít skvěle vyškolený, ale pokud se tyto informace nedostanou k zákazníkovi, celé výhody
postrádají právě tu přidanou hodnotu. Tyto informace se musejí dostat k zákazníkům, ideálně
k „našim“ cílovým zákazníkům. Pokud prodávám skateboardy, prioritní cíl mé komunikace
by měli být teenageři. Pokud prodávám lék na zvýšení kloubní pohyblivosti, cílovou skupinou

by měli být lidé staršího věku. Komunikace bez cílové skupiny je většinou neúčinná, či
vysoce nákladná, někdy obojí.
Pod marketingovou komunikací si stále velké mnoţství lidí představí pouze samotnou
reklamu. Realita není ovšem tak jednoduchá. Do optimální komunikace s veřejností spadá
mnohem více atributů neţ jen samotná reklama. Specialisté na marketing mluví o tzv.
marketingovém mixu. Geuens, Bergh a Pelsmacker (2003) uvádí tyto základní kategorie,
které lze zařadit do masové komunikace – reklama, podpora prodeje, sponzorování, public
relations, výstavy a veletrhy, interaktivní marketing.
Autoři charakterizují jednotlivé aspekty marketingové komunikace takto:
Reklama
S reklamou se setkáme dnes a denně, reklama se dostala do našich ţivotů tak nastálo,
ţe uţ ji ani nevnímáme jako cílenou reklamu. Přijímáme ji naprosto automaticky, a i kdyţ
spousta lidí tvrdí, ţe na ně reklama nepůsobí, není to pravda, ona totiţ působí zcela
automaticky na všechny. Stala se neodmyslitelnou součástí našeho ţivota, ať chceme nebo ne.
„Nástroj neosobní masové komunikace využívající média (televize, rozhlas, noviny, časopisy,
billboardy apod.). Obsah reklamy zadává objednatel (firma, organizace), který také reklamu
platí.“ (Geuens, Bergh a Pelsmacker, 2003: 26)
Na definice autorů z roku 2003 výše si můţeme všimnout, ţe do médií nezahrnují
internet, či zahrnují do zkratky apod. Přitom reklama na internetu zaujímá momentálně čelní
místo společně s televizí.
Definice podle Tellise (2000) vystihuje velice jasně a jednoduše podstaty reklamy.
„Sdělení firemní nabídky zákazníkům prostřednictvím placených médií.“ (Tellis, 2000: 24)
Následující tabulka ukazuje, jakou roli převzala televize v posledních letech na
českém území. Důleţitý je hlavně nárůst a tím dopad na diváka = zákazníka. Internet si
myslím, ţe jde v naprosto stejných šlépějích, a to exponenciální nárůst v čase.

Obrázek 3: Postavení televize ve volném čase

Zdroj: McQuail, (2010: 35)
Můţeme si všimnout ohromného nárůstu právě u České republiky, u rozvinutých zemí
západní Evropy a Spojených států převaţuje stagnace či lehké sníţení. Lehké sníţení je právě
nahrazováno internetem.
Podpora prodeje
Jedná se o kampaň stimulující prodej, můţe to být sníţení ceny, soutěţe, poukazy,
ochutnávky, vzorky apod.
Sponzorování
Sponzorování zaujímá ve sportu, kultuře či v sociální oblasti velice silnou pozici. Ani
jedna z těchto oblastí by nemohla být tak rozvinuta jako je tomu dnes nebýt firem, které je
sponzorují. Firmy samozřejmě poskytují prostředky, aby dosáhli lépe svých cílů.
„Termín sponzorování se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných
s produktem nebo akcí s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah
k dosažení svých propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů.“ (Mullin,
Hardy, Sutton, 2000: 254)

Pokud má sponzorování fungovat jako vybraný komunikační prostředek, musejí se
otázkou sponzorování zabývat velice aktivně obě strany. Je mylně rozšířen názor či pohled na
sponzorování jako o aktivitě pouze jednosměrné. Jedná se o symbiózu, která nikdy nemůţe
fungovat výborně, pokud jedna strana nevykládá patřičné úsilí.
Public relations
PR znamená v překladu vztahy s veřejností, můţeme si pod tím představit všechny
činnosti, jimiţ společnost komunikuje s veřejností. Společnost samozřejmě díky tímto
aktivitám usiluje o dobré mínění o firmě, buduje si dobrou pověst. Nástroji public relations
můţou být tiskové konference, diskuze v médiích. Společnost prezentuje de facto svoji
nabídku i jinak neţ prodejem. (Tellis, 2000)
Výstavy a veletrhy
Klasické marketingová komunikace hlavně pro produkty průmyslového sektoru, kdy
společnost můţe prezentovat svoji tvorbu a firma také vyuţívá získané kontakty ať uţ
s koncovými zákazníky, dodavateli či odběrateli.
Interaktivní marketing
Sloţka marketingové komunikace, která v posledních letech získává stále větší prestiţ.
Vyuţívá novodobá média – prioritně internet. Nabídka produktů ve většině obchodů jiţ je
online. Začátkem 90. let se rozmohla vlna sítě e-shopů, kde zákazník si můţe v klidu
z domova vybrat zboţí, coţ v dnešní uspěchané době preferuje stále více zákazníků.
V poslední řadě přichází na scénu tzv. virální marketing, který vyuţívá sociálních sítí
– Facebook, Google+, Twitter. Celá řada společností se zaměřuje právě na tento druh
komunikace. Výhodou je samozřejmě vysoký dopad této komunikace. Náklady a úsilí
nebývají u tohoto druhu komunikace tak vysoké, ale výsledný efekt převyšuje jiné druhy.
Vţdy ovšem záleţí na cílech komunikace.

3.4.3 Verbální komunikace
U sluţeb, jak uţ bylo výše napsáno, hraje obrovskou roli lidský faktor. Lidský faktor
rozhoduje i u sluţeb, u kterých bychom si to nemuseli myslet. Například pokud kadeřnice
obslouţí svoji zákaznici a uspokojí ji účesem, který vypadá přesně podle představ,

automaticky to neznamená, ţe si udrţí tuto zákaznici. Zákazník se musí během sluţby cítit
komfortně, musí se cítit „u nás“ dobře. Pokud si tedy zákaznice s kadeřnicí nesednou lidsky,
je velice pravděpodobné, ţe si zákaznice najde nového kadeřníka. Jednoduše můţeme situaci
ve sluţbách popsat známým konstatováním: „Je to o lidech“.
Čáslavová (2009) uvádí statistiku odchodu zákazníků od dané společnosti z důvodu:


1 % zákazníků zemře



3 % zákazníků se přestěhují



5 % zákazníků přijme nové zvyky



9 % zákazníků povaţuje cenu za příliš vysokou



14 % zákazníků je nespokojeno s kvalitou produktu



68 % zákazníků je nespokojeno s postojem personálu
Personál hraje neuvěřitelně silnou roli a zaměstnavatelé špičkových společností jsou si

toho vědomi. Školení personálu či teambuildingové akce pro personál jsou dnes jiţ standardní
sloţkou úspěšných firem na trhu. Zaměstnavatelé si uvědomují jaké citlivé místo je personál,
a proto výběru a školení věnují velkou pozornost. Zároveň ovšem poţadují vysoké standardy
právě od svých zaměstnanců, kteří reprezentují jejich produkty.
DeVito (2008) definuje verbální sdělení jako „balík informací“ sloţený z verbálních a
neverbálních projevů. Tyto sloţky se vzájemně podporují a doplňují. Velkou roli na
posluchače hrají úplně jiné aspekty neţ samotný obsah mluveného slova. Tyto aspekty
bravurně ovládali významní panovníci či osoby, které předávali myšlenky velkému davu
posluchačů. Adolf Hitler byl jedním z nejlepších rétoriků v historii lidstva. A Mehrabien
(citováno podle Mikulaštíka, 2010) říká, ţe vyvolat sympatii, či naopak antipatii jde několika
způsoby. Řazeno dle účinnosti:


faciální chování, mimika a pohyby očí (55 %)



svrchní tóny řeči (melodie hlasu, rytmus, hlasitost, výška… 38 %)



verbální obsah (7 %)

Prezentace
O verbální komunikaci je popsána spousta teorie, já se zaměřím jen na malou část,
která je podstatná pro další část této práce. Jedná se o prezentaci před skupinou lidí. Před

kaţdou takovou prezentací bychom si měli uvědomit, co je cíl naší mluvy. I kdyţ se jedná
například o prezentaci produktu, nemusí být obsah pokaţdé stejný. Obsah by se měl
modifikovat podle účastníků, tím spíše ve sluţbách. Důleţitá je znalost skupiny posluchačů, či
schopnost odhadu osobností ve skupině, podle kterého můţeme prezentaci upravit.
„Důležitým bodem informativní řeči je snaha o to, aby posluchači dovedli nové informace
spojit se svými dosavadními informacemi a zkušenostmi do nového dynamického celku.“
(Mikulaštík, 2010: 183)
Není snadné prezentovat poutavě a zároveň obsahově správně dané téma, zvláště
pokud známe posluchače velice krátkou dobu a můţeme si udělat obrázek o jejich prioritách
jen zběţně. Hierhold (2008) uvádí otázku, kterou by si měl člověk, který přednáší publiku
poloţit před výkladem: Jaký to má pro ně význam? Co je pro ně nejdůleţitější? Pokud tuto
myšlenku vztáhnu na sluţby ve volnočasovém centru, je jasné, ţe výklad pro školní třídu,
rodinu s malými dětmi, či skupinu přátel, by měl vypadat rozdílně. Základní obsah by měl
zůstat stejný, ale forma projevu definitivně jiná. Jak jsem jiţ psal lidský faktor (prezentace)
hraje ve sluţbách tohoto typu důleţitou roli, a proto je nesmírně důleţité, aby kaţdý typ
zákazníka dostal ideální prezentaci pro jeho samého. Můţeme s nadsázkou říci, ţe ti, kteří
prezentují sluţbu, by měli být jakýmisi „prezentačními chameleony“.
Orientace na cílovou skupinu je tedy základ úspěšné prezentace našeho produktu.
Heirhold sepsal základní pozitiva a negativa, které se prezentující můţe dopustit.

Obrázek č. 4: Pozitiva a negativa verbální prezentace

Zdroj: Heirhold, (2008).
Z tabulky můţeme vyčíst základní atributy, které by naše prezentace měla obsahovat a
zároveň, čemu bychom se měli vyhnout. Pro spokojenost publika bychom se měli vyjadřovat
jednoduše, nezbytné odborné výrazy vysvětlit. Respektovat publikum a spolupracovat s nimi,
otázky neznamenají, ţe jste neuspěli v prezentaci, naopak znamenají, ţe jste dokázali udrţet
publikum ve střehu. Naopak prezentující by se měl vyvarovat přílišné nadřazenosti v projevu.
Známé informace by měl vynechat a prezentace by měla mít „hlavu a patu“ – přehledně
rozdělit obsah prezentace. Kapitolou samo o sobě jsou aspekty prezentace jako poloha
publika, hlasitost našeho projevu, dobrá artikulace. Posluchače by jednoduše nemělo nic
vyrušovat od kvalitního příjmu informací, svoji pozornost by měli zaměřit pouze na obsah
projevu, nikoli na překonávání překáţek.

3.5 Spokojenost zákazníka
Kdy je zákazník spokojen? Kdy můţeme říci, ţe je zákazník spokojen? Jak vůbec
poznat tuto spokojenost, jak ji dokonce měřit a porovnávat? Spokojenost je velice subjektivní
parametr, který lze jen těţko objektivně hodnotit. Závisí to především s přímou spojitostí
s lidskou bytostí. Kaţdá bytost je naprosto unikátní a její pocity a cítění také, proto

spokojenost kaţdé osoby můţe být diametrálně odlišná. Přesto někteří autoři se snaţí o
objasnění tohoto hodnocení. Jak jsem jiţ psal, spokojený zákazník by měl být pro kaţdou
společnost prioritou, protoţe spokojený zákazník je vracející se zákazník.
Spokojenost zákazníka je pocit, který zákazník má, pokud jsou splněny všechny jeho
potřeby. Toto spojení očekávání je základní kamenem k celkové spokojenosti se sluţbou.
(Javadein, 2008)
Nový (2006) se snaţí zjednodušit tuto subjektivnost rozdělením celého pojmu
spokojenost na určité atributy, sloţky. Autor tedy spokojenost zákazníka určuje v těchto
základních oblastech:
a)

ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se sluţbou spojena
Kaţdý zákazník, který se rozhodne pro koupi má více či méně jasnou představu o tom,

jak by měl výrobek či zakoupená sluţba vypadat. Pro prodávajícího je tedy důleţité vědět,
znát tuto představu a očekávání. Pokud náš výrobek či sluţba je vyrobena na základě zjištění
právě představy a očekávání zákazníka, eliminujeme tím velké mnoţství nedorozumění
způsobené rozdílností očekávání a realitou.
b)

ve vztahu k předchozím zkušenostem
Tuto oblast můţeme rozdělit na dva základní případy. Zákazník, který byl spokojen a

vrací se za výrobkem či sluţbou. Zde má prodávající výhodu, jelikoţ zná očekávání tohoto
zákazníka a jeho úkolem je toto očekávání naplnit. V reálu to znamená poskytnout výrobek či
sluţbu minimálně na stejné úrovni jako při dřívější zkušenosti. Druhý případ vystihuje
zákazníka, který byl naopak nespokojen s výrobkem či sluţbou většinou u prodávajícího
jiného. Úkolem prodávajícího je zanalyzovat dřívější zkušenost a nynější očekávání.
c)

ve vztahu k ceně
Cena hraje asi nejdůleţitější roli při rozhodování kupujícího, v České republice toto

platí dvojnásob. S cenou jde podle očekávání zákazníka ruku v ruce kvalita výrobku či sluţby.
Pokud je tento poměr podle zákazníka špatný, zákazník cítí nespokojenost. Příkladem můţe
být zaplacení nadstandardních sluţeb, které nejsou realizovány či jen v minimálním měřítku.
d)

ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám či standardům

Kaţdý člověk je členem určitých sociálních skupin, které mu vytvářejí normy či
standardy. Jedná se o skupiny obrovských rozměrů jako je stát aţ po skupiny velice malé jako
rodina. Tyto skupiny utváří naše mínění, naše názory i na výrobky či sluţby. Pokud se naše
očekávání, které máme převzaté právě z těchto skupin, neztotoţňuje s realitou, býváme jako
zákazníci nespokojení.
e)

ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb
Podle teorie potřeb Maslowa, člověk ve svém ţivotě neustále se snaţí uspokojovat

potřeby. Od naprosto základních fyziologických potřeb aţ po potřeby seberealizace. Potřeby
nás vedou k jednání, coţ v našem případě znamená ke koupi.
f)

ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení
V ţivotě se nejednou potkáme s nějakým problémem, který samozřejmě můţeme řešit

různě. Jedna z moţností je koupě určitého výrobku či sluţby, která by tento problém
eliminoval.
g)

ve vztahu k druhým lidem
Poslední kategorie je zaloţena na ryze lidské vlastnosti, kdy samotný zákazník

zvaţuje, jak na jeho koupi bude reagovat okolí. Tento atribut se můţe jevit jako velice
triviální a bezpředmětný, ale v některých případech hraje dokonce tu nejdůleţitější roli.
Tsitskari a kol. (2006) uvádí ohromující čísla pro všechny prodávající. Ze 100 %
nespokojených zákazníků si přijde stěţovat jen 4% menšina, zbylých 96 % vám nesdělí svoji
nespokojenost, ale z těchto 96 % znovu pro výrobek či sluţbu nepřijde celých

90 %.

Samozřejmě zde funguje klasické šíření pověsti, kdy nespokojený zákazník se podělí o své
zkušenosti s dalšími šesti lidmi.

3.6 Kvalita sluţeb
Kvalita sluţeb je úzce spojena s kapitolou předešlou - spokojeností zákazníka. Těţko
můţe být zákazník spokojen, pokud nedostane očekávanou kvalitu výrobku či sluţby. Celý
hospodářský cyklus ekonomiky zaloţený na přirozené selekci výrobců a poskytovatelů je toho
důkazem. V období hospodářské recese, kdy dochází k redukci počtu společností na trhu,

hraje kvalita poskytovaných výrobků a sluţeb důleţitou roli. Ti, kteří nedokáţou konkurovat
ostatním společnostem na trhu, zanikají. Naopak na trhu zůstávají jen ti nejlepší (kvalita,
cena, spolehlivost).
Na ekonomickém trhu se vyskytují společnosti, které se orientují především na cenu
svých výrobků či sluţeb. Snaţí se udrţet své náklady na co nejniţší úrovni za kaţdou cenu.
Na trhu existují i společnosti, pro které je nejdůleţitějším kritériem kvalita jejich výrobků a
sluţeb. Zákazníci se vracejí za těmito výrobky či sluţbami právě díky této očekávané kvalitě.
Kotler (2007) udává kvalitu výrobku jako „schopnost produktu plnit své funkce, zahrnuje jeho
celkovou trvanlivost, spolehlivost, přesnost, snadné ovládání a opravy a další oceňované
vlastnosti.“ (Kotler, 2007: 624)
Z Kotlerovy definice kvality můţeme cítit jakýsi standard. Standard, který by měl být
součástí kaţdého produktu. Javadein (2008) se jiţ přímo zaměřuje na kvalitu sluţeb: kvalita
sluţeb je definována poměrem dodávané sluţby a odpovídajícímu očekávání zákazníka o této
sluţbě. Jinými slovy zákazník očekává jistou úroveň sluţby, pokud je toto očekávání
naplněno, zákazník hodnotí sluţbu jako kvalitní a naopak.
Vaštíková (2008) poukazuje u sluţeb na kvalitu jako nástroj v boji s konkurencí.
„Kvalita je při nehmotnosti služby a její heterogenitě zároveň faktorem, který představuje
významnou konkurenční výhodu určité služby a odlišuje ji tak od produktu konkurence.“
(Vaštíková, 2008: 196) V dnešní situaci, kdy probíhá neuvěřitelný boj o zákazníka, se snaţí
společnosti vyuţívat jakýchkoliv lákadel pro udrţení stálého zákazníka a získání zákazníků
nových. Se sluţbou spojují různé doplňkové aktivity, které v podstatě nejsou součástí samotné
sluţby, ale můţou hrát rozhodující roli při posuzování kvality sluţby. Proto se v dnešní době
můţeme setkat s nadstavbovými prvky sluţby, které by měli odlišit kvalitu sluţby od
ostatních. Tyto nadstavbové prvky ovšem nesmějí být na úkor sluţby a její kvality jako
takové.
Kotler (2007) dále poukazuje na dvě základní sloţky kvality, které je potřeba od sebe
rozlišovat. První sloţkou je kvalita technická. Tato sloţka je pro zákazníka snáze měřitelná a
rozpoznatelná. Váţe se k relativně měřitelným prvkům sluţby. Pokud vztáhnu technickou
kvalitu pro případ této diplomové práce, můţe se jednat dobu strávenou na aktivitě, na úrovni,
čistotě a bezpečnosti zapůjčeného materiálu nebo se můţe jednat o věnování se instruktora při
aktivitě. Druhou sloţkou kvality je kvalita funkční. Zákazník se zajímá, jakým způsobem je

mu sluţba poskytována. U této sloţky hraje velikou roli subjektivní hodnocení. Pokud opět
vztáhneme tuto sloţku na zkoumaný případ, můţe se jednat o dobu čekání v kanceláři, ochotu
personálu, komunikativnost, či chování instruktorů přímo během aktivity. Autorka ovšem
poukazuje na rozdílnost vnímání sluţby jednotlivých zákazníků, které je potřeba brát v úvahu.
Dokonce samotné vnímání stejného zákazníka v jiném časovém období můţe být rozdílné.
Nicméně úroveň těchto dvou základních sloţek kvality určuje podnikovou image, která se šíří
v podvědomí zákazníků. Právě za image značky či firmy se dnes platí, zářným příkladem
tohoto jevu můţe být image společnosti Red Bull.

4

METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
V metodologické části se zaměřím na základní dvě metody, které byly pouţity v mém

výzkumu. První metodou je Servqual dotazník, který se vyuţívá k zjištění spokojenosti
zákazníků s kvalitou poskytovaných sluţeb. Druhá metoda jsou polostrukturované rozhovory,
které byly prováděny s instruktory volnočasového centra, neboli „druhou stranou“
poskytované sluţby. Základním cílem je objevit rozdíly, jak uţ mezi očekávanou a reálnou
kvalitou sluţby, tak i rozdíl v pohledu na poskytovanou sluţbu mezi zaměstnanci a zákazníky.

4.1 Servqual dotazník
Název této výzkumné metody je sloţeninou dvou anglických slov: „service“ a
„quality“ neboli sluţba a kvalita. Tato metoda se tedy zaměřuje na kvalitu nabízených sluţeb.
Vaštíková (2006) tuto techniku dokonce povaţuje za nejvíce propracovanou metodou
hodnocení kvality sluţeb. Servqual byl standardizován na vyuţití u fittness center, ale
s lehkou obměnou se dá pouţít pro účel jakékoliv organizace zabývající se sluţbami, coţ pro
volnočasové centrum definitivně platí.

Autory Servqual metody jsou Parasuraman, Zeithamlová a Berry. Autoři povaţují za
naprosto rozdílný trh s klasickým hmotným zboţím a trh se sluţbami. K trhu se sluţbami je i
nutno jinak přistupovat. Princip šetření metody spočívá dle autorů v očekávané a reálné
kvalitě sluţeb. Na jedné straně vstupuje do porovnání očekávaná kvalita určitého atributu
sluţby, na straně druhé je to kvalita atributu reálná, u zvolené sluţby. Jednotlivé atributy
sluţby zákazník ještě ohodnotí váhou, neboli jaký význam pro něj mají jednotlivé atributy.
(Chang, 2002) „Tento koncept je založen na Diferenčním modelu kvality služeb a vytváří tak
výstižnou vícerozměrnou stupnici. Tato stupnice slouží k měření očekávání a vnímání
spotřebitelů vzhledem k poskytování služeb.“ (Kala, 2010: 46)

Hodnocení kvality sluţeb z pohledu zákazníka
Parasuraman, Zeithamlová a Berry (1985), autoři Servqual metody po dlouholetém
výzkumu uváděli v původní verzi Servqual metody 10 kritérií (hmatatelnost-dostupnost,
spolehlivost, vstřícnost, kompetence, zdvořilost, důvěryhodnost, jistota, přístup, komunikace a
pochopení). Později byl tento model 10 kritérií zúţen na 22 poloţek (otázek) v 5 základních
kritérií:


Hmotné prvky – technický stav, vzhled



Spolehlivost – přesnost výkonu sluţby, naplnění očekávaného uţitku



Schopnost reakce – schopnost reagovat na poţadavky zákazníka



Jistota – klasifikace, zdvořilost, úroveň personálu, bezpečnost



Empatie, pochopení – pochopení zákazníka, komunikace, vyslechnutí potřeb zákazníka,
vcítění se do něj (Chang, 2002)
Právě těchto pět bodů se také stane základním kamenem i v mém výzkumu. Servqual

dotazník pro účel tohoto výzkumu byl lehce upraven pro potřeby zjištění kvality
volnočasového centra. Druhé kritérium spolehlivost jsem rozšířil o bezpečnost, coţ je
významný prvek v kvalitě sluţeb ve volnočasovém centru. Samozřejmě i jednotlivé tvrzení
v jednotlivých kapitolách byly upraveny, ale snaha byla, aby podstata tvrzení zůstala velice
podobná.

Výsledky by měly zanalyzovat poţadavky zákazníka, které bych měl konfrontovat
s představami druhé strany – majitel, šéfinstruktor, instruktoři. Výsledným rozdílem by měli
vzniknout mezery, nedostatky, na kterých je potřeba zapracovat pro větší spokojenost
zákazníka.
Vaštíková (2006) udává tři základní moţnosti výsledku zjišťované kvality sluţeb.
První moţností je soulad očekávané a reálné kvality sluţeb, kdy zákazník dostává přesně tu
kvalitu, kterou očekává. Druhou variantou je, ţe očekávaná kvalita je niţší neţ kvalita reálná.
Zákazník tedy dostává kvalitu sluţby, kterou ani neočekával. Tento trend ovšem nemůţe
vydrţet příliš dlouho, protoţe v příštím případě uţ bude zákazník automaticky očekávat
kvalitu sluţby z předešlé zkušenosti, jednoduše řečeno bude očekávat více, neţ očekával
v předešlé zkušenosti, a tudíţ se dostane do prostoru první varianty. U třetí moţnosti zákazník
očekává vyšší kvalitu sluţby, neţ dostává, zde nám vzniká prostor na zlepšení kvality sluţeb.
Třetí varianta je zřejmě nejčastější. Je to logické, trh donutil subjekty k větší konkurenci a lidé
tím pádem mají z čeho vybírat a chtějí stále více.
Právě výsledný rozdíl mezi očekávanou a reálnou kvalitou sluţby je ten kýţený efekt
pro budoucí potřeby společnosti. Na dnešním, silně konkurenčním trhu se snaţí společnosti
minimalizovat nedostatky ve svých sluţbách. Problém ovšem nastává v úhlu pohledu na
jednotlivé atributy sluţby. Z pozice zaměstnance, majitele vidíme danou sluţbu jinak, neţ ji
vidí zákazníci. Autoři Servqual metody Parasuman a kol. proto definovali 5 základních
rozdílů, které mohou nastat v poskytované sluţbě. Tento model výzkumu nazývají „gap
model“ neboli model mezer.
Mezera 1 – Rozdíl v očekávání zákazníka vs. vnímání managementu
Tento rozdíl je definován jako nepochopení managementu očekávání zákazníka. Management
společnosti má určitou představu, co zákazník od jejich sluţby očekává. Toto očekávání se
ovšem můţe diametrálně lišit od reálného očekávání zákazníka o sluţbě. V tomto případě
společnost nabízí atributy sluţby, které nejsou zákazníkem vůbec očekávány.
Mezera 2 – Rozdíl při specifikaci kvality sluţeb – poskytování sluţeb
Tato mezera nastává v případě, kdy si vedení společnosti sice uvědomuje, jaké jsou očekávání
zákazníka, ale z určitého důvodu jimi stanovené specifikace očekávání neodpovídají realitě.
Mezera 3 – Rozdíl při specifikaci kvality sluţeb – poskytování sluţeb

Do procesu sluţby vstupují činitelé jako lidský faktor, technologie a proces. I kdyţ pro
většinu sluţeb existují určité standardy, právě činitelé, popsaní výše, sluţbu mohou
diferencovat. Nastává poté situace, kdy opakovaná sluţba nemusí nutně být úplně totoţná.

Mezera 4 – Poskytování sluţeb – vnější komunikace
Rozdíl mezi tím, co společnost vlivem vnější komunikace šíří do podvědomí potencionálním
zákazníkům o poskytované sluţbě a realitou, kterou tento ovlivněný zákazník ve finále
dostane. Nastávají dvě základní varianty, kdy očekávání zákazníka je buď díky této
komunikaci přehnané, nebo zákazník nemá dostatek informací s komunikovanou sluţbou.
Mezera 5 – Rozdíl v očekávání a vnímání zákazníka
Mezera pátá je výsledkem rozdílů předešlých mezer 1-4. Rozdíly prvních 4 mezer jsou
sčítány a výsledným rozdílem je mezera pátá.
V mém případě kvality sluţeb volnočasového centra se ve výzkumu zabývám mezerou
číslo 5 neboli souhrnným rozdílem veškerých atributů kvality sluţby. V poskytovaných
sluţbách volnočasového centra hraje velice důleţitou roli lidský faktor, instruktoři provádí
zákazníky po celou dobu vybrané sluţby. Zákazníci ve velkém případě během poskytované
sluţby vystupují ze své komfortní zóny. A právě pro zákazníka úplně nový člověk v podobě
instruktora by měl být v době tohoto vystoupení z komfortní zóny tou „spřízněnou duší“,
která vyvolá pocit jistoty či určité sympatie. Proto jsem se ve svém výzkumu zaměřil také na
vnímání situace z pohledu zákazníka na instruktory, jaká jsou jejich očekávání a jak se
dokáţou vcítit do situace zákazníka.

4.2 Polostrukturované rozhovory
Pro získání informací ze strany zaměstnanců – instruktorů jsem si vybral
polostrukturované rozhovory. Představa o tématech rozhovorů byla vcelku jasná, ale
potřeboval jsem určitý prostor pro případné doplňující otázky, a proto jsem zvolil
polostrukturované rozhovory. Hendl (1999) udává, ţe polostrukturovaný rozhovor má několik
témat, kterých se výzkumník drţí. Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje „definovaným

účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací.“ (Hendl,
1999, 164) Pro výzkumníka je tento typ rozhovoru snazší neţ neformální interview, protoţe
se můţe drţet základních bodů ve výzkumu, čímţ minimalizuje riziko, ţe se nedozví
informace, které jsou pro jeho výzkum stěţejní. Sám Hendl

(1999) označuje

polostrukturované rozhovory jako „střední cestu“ mezi dotazníky a volnými rozhovory.
Negativem dotazníkové šetření, v mém případě, by byla přílišná „svázanost“ otázek
respektive odpovědí respondentů, od instruktorů bych se nemusel dozvědět veškeré
informace, které oni sami mohou vnímat. U volného rozhovoru by naopak mohla výsledná
data být značně zkreslená vzájemnou komunikací.
Nevýhodou polostrukturovaných rozhovorů je bezpochyby jejich časová náročnost.
Dalším negativem je role výzkumníka, který můţe svým postojem silně ovlivnit výsledky. Na
schopnosti výzkumníka, jako jsou profesionalita a předchozí zkušenosti, je kladen silný důraz.
Hendl (1999) dále zdůrazňuje nutnou kvalitní přípravu výzkumníka, bez které jen těţko můţe
provést kvalitní šetření.

4.3 Plán výzkumného projektu
V této kapitole bych se chtěl zaměřit na vlastní metodologii v této diplomové práci.
Jak vznikal upravený Servqual dotazník pro moji potřebu, na jaká témata jsem se chtěl
zaměřit v polostrukturovaných rozhovorech a samozřejmě jak tyto data budu vyhodnocovat a
dávat do vzájemné komparace.

4.3.1 Metoda, měřící technika, zkoumaný vzorek
Metoda
V tomto výzkumu půjde o sběr primárních dat, která budou získána jak od zákazníků
volnočasového centra, tak od zaměstnanců tohoto centra. S tím rozdílem, ţe u zákazníků
půjde o kvantitativní průzkum, kdeţto u zaměstnanců půjde o výzkum kvalitativní. Je to
logické, zatímco návštěvníků projde volnočasovým centrem mnoho a lze získat velké
mnoţství respondentů, zaměstnanců je v porovnání s návštěvníky velmi malé mnoţství, a
proto se musím opřít o kvalitativní výzkum.

Technika
Základním kamenem pro výzkum byl modifikovaný Servqual dotazník, který zjišťoval
úroveň kvality sluţeb ve vybraném volnočasovém centru. Tento dotazník byl distribuován
elektronickou cestou v podobě newsletteru na uvedené emailové adresy od návštěvníků
volnočasového centra. Dotazník byl rozposlán online, tudíţ pro respondenty odpadly
jakékoliv potíţe. Samozřejmě, ţe velkou nevýhodou této distribuce, je vnímání newsletteru
dnešní společností. Mnoho společností doslova „masíruje“ záplavou emailů své uţivatele a ti
v častém případě tuto poštu vůbec nečtou a přesouvají rovnou do koše. Na druhé straně
vyplnění Servqual dotazníku v mém případě bylo bez jakéhokoliv nátlaku, a tudíţ respondenti
vyplňovali dotazník podle mého názoru velice svědomitě. Jednoduše by výsledkem
z dotazníku měla vyjít očekávaná a reálná úroveň (kvalita) sluţeb volnočasového centra.
Jako

doplňující

primární

data

mi

měly

poslouţit

informace

získané

z polostrukturovaných dotazníků se zaměstnanci – instruktory. Tyto doplňující informace
jsem zvolil z důvodu moţného rozdílného pohledu z pozice návštěvníka aktivity
volnočasového centra a z pozice instruktora, toho, který má na starost bezproblémové
proběhnutí této aktivity.
Vzorek
Zkoumaný vzorek pro dotazník Servqual byla databáze emailových adres návštěvníků
volnočasového centra. Pro polostrukturované rozhovory to byli všichni zaměstnanci
volnočasového centra.

4.3.2 Sběr dat
Dotazník byl upraven z české verze pro fittness centra vytvořený kolektivem pod
vedením Mgr. Jana Šímy. Základní oblasti dotazníku byla tendence ponechat v podobné
formě, s výjimkou oblasti druhé, kde byla doplněna k oblasti „spolehlivost“ i „bezpečnost“.
Jednotlivé otázky byly samozřejmě upraveny pro potřeby volnočasového centra. Dotazník má
určit očekávanou kvalitu určitého atributu sluţby a kvalitu reálnou. V praxi to znamenalo, ţe
první část otázky se ptala na kvalitu sluţby v obecném volnočasovém centru a druhá část
otázky se ptala na situaci přímo v Offparku. K dispozici měli škálu 7 bodů, kdy 1 znamenala

naprostý nesouhlas a 7 naprostý souhlas s otázkou. Respondenti také hodnotili jednotlivé
atributy a přiřazovali jim váhu, neboli jak jsou jednotlivé atributy sluţby pro ně důleţité. Mezi
5 základních oblastí měli moţnost rozdělit 100 bodů podle vlastního uváţení. Na konci
dotazníků byly otázky i uzavřené pro částečnou identifikaci respondenta.
Sběr dat proběhl v listopadu 2013 v jedné vlně. Po měsíci následovala druhá a třetí
vlna rozesílání. Newsletter je pro lidi velice citlivé téma a je potřeba vyuţívat tento
marketingový nástroj obezřetně. Výsledná návratnost dotazníku činila 43%, kdy v prvním
kole byla návratnost 29%, ve druhém poté 11% a v posledním kole pouze 3%.
Ve výzkumu kvalitativním, polostrukturovaných rozhovorech, jsem vytvořil základní
oblasti, které korespondovaly s oblastmi Servqual dotazníku. Cílem tohoto dotazování bylo
zjistit, jakou mají představu zaměstnanci Offparku o pocitech a potřebách návštěvníků.
Polostrukturované rozhovory byly provedeny osobně postupně se všemi zaměstnanci. Zde se
objevila velká rozdílnost. U některých zaměstnanců jsem měl jednoduchou úlohu, kdy jsem
figuroval de facto v roli posluchače a rozhovor jsem nemusel skoro korigovat. U některých
jsem musel více vést rozhovor správným směrem, abych získal uţitečné informace. Tento fakt
jsem ovšem očekával a byl na něj připraven, zaměstnanci Offparku jsou v rozmezí věku 18-26
let, a proto v některých případech potřebovali větší impuls z mé strany.

4.3.3 Pilotní studie
Pilotní studie dotazníku byla provedena na vzorku 8 osob, po kterém jsem na základě
následné diskuze s respondenty udělal drobné změny.

4.3.4 Rozsah platnosti
Vymezení
Výsledky výzkumu budou pouţity pro další činnost Offparku, na základě výsledků
z dotazníků mohou být provedeny změny v celkové nabídnuté sluţbě. Na základě komparace

názorů návštěvníků a zaměstnanců budou doporučeny stěţejní oblasti, na které se má
zaměstnanec zaměřit při komunikaci s návštěvníkem Offparku.
Omezení
Získané výsledky lze pouţít jedině pro Offpark, určitě nelze výsledky generalizovat na
ostatní volnočasová centra, protoţe rozdílnost těchto center je značná. Princip fungování
jednotlivých center se zásadně liší a i návštěvníci jednotlivých volnočasových center mají
odlišnou charakteristiku.

4.3.5 Analýza dat dotazníkového šetření
V této kapitole se zaměřím na vysvětlení vyhodnocování získaných informací
z dotazníku. Upravený Servqual dotazník pro potřeby volnočasového centra obsahoval 7
identifikačních otázek, které mi pomohou zjistit relace mezi určitými skupinami návštěvníků
a jejich názory a očekávání. Ve druhé části dotazník obsahoval celkem 44 tvrzení. Půlka se
zaměřila na obecnou představu o volnočasovém centru, druhá půlka se zaměřila na konkrétní
představu o Offparku. S těmito tvrzeními měli respondenti vyjádřit jejich míru souhlasu.
Nabízená škála byla od 1 (naprosto nesouhlasím) aţ po 7 (naprosto souhlasím). Vţdy bylo za
sebou jedno tvrzení obecné týkající se představě o vynikajícím volnočasovém centru a druhé
tvrzení týkající se přímo volnočasového centra Offpark. Pokud například odpovědi týkajícího
se obecně volnočasového centra přiřadil respondent 6 bodů a odpovědi týkající se tvrzení pro
Offpark přiřadil body 4, vznikla záporná mezera - 2 (4 – 6 = - 2). Tento stav znamená, ţe
konkrétnímu volnočasovému centru právě v tomto tvrzení chybí pomyslné 2 body do naprosté
spokojenosti zákazníka. Pokud v některých případech zaznamenala mezera kladných hodnot,
znamená to, ţe jsou zákazníci s daným tvrzením naprosto spokojení s realitou v Offparku,
dokonce zřejmě překonává jejich očekávání.
Takto se tedy zhodnotí veškeré odpovědi jednotlivých respondentů, pouţitím
aritmetického průměru se určí průměrná mezera, a tím se odhalí nejslabší místa
v poskytované sluţbě. Zároveň ovšem na konci dotazníku respondenti přiřazovali jednotlivým
sekcím (celkem 5 sekcí – hmotné zajištění, bezpečnost a spolehlivost, odpovědný přístup
zaměstnanců, pocit jistoty a empatie) dotazníku váhu. Měli za úkol rozdělit 100 bodů mezi
jednotlivé sekce dle významu, který jim přiřazují. Například pokud je pro někoho naprosto
zásadní hmotné zajištění, přiřadil mu bodů 60, zatímco ostatním sekcím po bodech deseti.

Tyto zprůměrované hodnoty jednotlivých sekcí zaprvé určí váhu jednotlivých aspektů sluţby,
zadruhé hodnotou příslušné sekce se násobí vzniklá mezera z tvrzení v sekci. Pokud vznikne
v určité sekci nejvyšší mezera, automaticky to nemusí znamenat, ţe pro respondenty je
nejdůleţitější odstranit chyby v této sekci. Pokud bych uvedl extrémní případ, vzniklá mezera
v jedné sekci můţe být v průměru nejvyšší, ale pokud respondenti přiřadí celé sekci 0 bodů
dle důleţitosti, nemá vůbec smysl se touto částí zabývat. Protoţe respondenti sice poukazují
na fakt, ţe očekávaná kvalita je vyšší neţ reálná, ale na druhou stranu nám ukazují, ţe tento
atribut sluţby je pro ně naprosto nezajímavý a nedůleţitý. Pouze s hodnotami mezer
vynásobenými vahou celé sekce lze vyvozovat závěry a vzájemně tyto hodnoty (nedostatky)
měřit vzájemně.

4.3.6 Analýza dat polostrukturovaných rozhovorů
Informace z polostrukturovaných rozhovorů byly nahrávány na diktafon. Tyto
jednotlivé záznamy byly poté přepsány do tištěné podoby. Analýza tohoto textu spočívala
v procházení textového materiálu, kde byly hledány totoţné, či podobné principy odpovědí.
Kategorie byly vytvořeny před samotným sběrem dat. (Bryman, 2004)

5 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA
5.1 Obecná charakteristika vybraného volnočasového centra
Outdoorové centrum Offpark má sídlo ve městě Sušice na předhůří Šumavy. Centrum
funguje od roku 2008, kdy proběhla první sezona. Outdoorové centrum nabízí svým
zákazníkům volnočasové aktivity, které jsou určeny pro širokou veřejnost.
Časová působnost
Offpark funguje od jarních měsíců aţ po měsíce podzimní, na jaře a podzim otevírá
pravidelně o víkendech, o státních svátcích a školním volnu pro děti. Během léta je provoz
nepřetrţitý. Volnočasové aktivity jsou samozřejmě vázané na roční období, a proto je
otevřeno v tomto rozsahu.
Cílová skupina
Cílovou skupinou Offparku je široká veřejnost, rodiny s dětmi, přátelé. Motto
společnosti „Adrenalin bezpečnou cestou“ doslova vystihuje zaměření společnosti. V ţádném
případě se nejedná o adrenalinové záţitky, které jsou vyhledávány malým procentem
populace, která hledá extrémní adrenalinový sport. Cílem je, aby aktivity dokázal zvládnout
skoro kaţdý.
Volnočasové aktivity
Offpark nabízí aktivity, které jsou na denním pořádku a aktivity, které
zprostředkovává. Mezi aktivity Offparku, které probíhají kaţdý den, bez předchozího
objednání, patří: lanový park, dětský lanový park, tarzaní skok, terénní koloběţky, rafting,
paintball a inline brusle. Výchozím místem pro všechny tyto aktivity je areál přímo v Sušici
na břehu řeky Otavy. Jednotlivé aktivity mají své startovací časy, kdy opakovaně začínají
programy. Druhá skupina aktivit funguje na principu zakoupení dárkového poukazu, kdy
absolvování aktivity probíhá později neţ samotný nákup aktivity. Jedná se převáţně o tyto
aktivity: let balonem, let kluzákem, vyhlídkový let, let vrtulníkem, paragliding a potápění.

Tyto aktivity zaštiťují externí instruktoři společnosti. Výzkum byl proveden mezi zákazníky
první skupiny aktivit, která je pro výzkum stěţejní.
Princip volnočasových aktivit
Kaţdá sluţba by měla mít svůj proces, který by měl být dodrţován, alespoň jednotlivé
body procesu. Nemůţe se stát, ţe prodávané sluţby stejného typu, budou naprosto odlišné.
Samozřejmě modifikace jednotlivé aktivity podle účastníků je přímo ţádoucí, ale podstatu
sluţby by měl dostat kaţdý zákazník stejnou.
Proces v centru má také svoje pravidla. První kontakt probíhá s osobou zodpovědnou
za kancelář, můţe se jednat o telefonní kontakt, emailovou komunikaci, či přímo osobní
kontakt přímo v kanceláři. Zde zodpovědná osoba seznámí zákazníka s činností centra a
vysvětlí proces a veškeré informace důleţité k vybrané aktivitě. Poté začíná program aktivity,
který má na starost instruktor, v některých případech instruktoři. Probíhá základní instruktáţ
nezbytná k aktivitě (představení, bezpečnost, materiál, průběh aktivity), během této
instruktáţe samozřejmě dochází na otázky z řad zákazníků. Po instruktáţi probíhá samotná
aktivita, při které je instruktor nedílnou součástí. Po aktivitě dochází ke krátké konverzaci,
ohledně spokojenosti a rozloučení.

5.2 Zpracování dat z dotazníku Servqual
V této kapitole se zaměřím na zpracování získaných výsledků z vyplněných Servqual
dotazníků. Tyto výsledky by měly lépe pochopit očekávání, pocity a potřeby zákazníků
Offparku. Volnočasové centrum neposkytuje ţádné hmotné produkty, tudíţ jsou právě tyto
získané atributy od návštěvníků směrodatné pro nabízenou kvalitu sluţeb.
V první části se zaměřím na výsledky identifikačních otázek pro představení vzorku
respondentů. Výsledky z této části by měly lépe představit respondenty – návštěvníky
volnočasového centra Offpark. Ve druhé části se zaměřím právě na názory těchto
návštěvníků.

5.2.1 Demografické a ekonomické údaje
V této části interpretuji výsledky z identifikačních otázek.

1) Jaké je Vaše pohlaví?
Na otázku ohledně pohlaví odpovědělo všech 98 respondentů. V odpovědích bylo
celkem 58 respondentů muţského pohlaví a 40 pohlaví ţenského. Tato skladba přibliţně
odpovídá i realitě návštěvníků Offparku. Zatímco zhruba do 30 let věku navštěvují aktivity
obě skupiny vyrovnaně, s přibývajícím věkem návštěvníků muţská část převaţuje.
Tabulka č. 1: Pohlaví respondentů
Pohlaví

Počet respondentů

Vyjádření v %

muţ
ţena

58
40

59,2 %
40,8 %

celkem

98

100,0 %

Z tabulky vyplývá, ţe se mezi respondenty objevilo zhruba o 20 % více muţů neţ ţen.
Tato skutečnost odpovídá realitě dle mých zkušeností.
Graf č. 1: Pohlaví respondentů
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2) Do jaké věkové kategorie patříte?
Otázku týkající se věku vyplnilo také všech 98 respondentů. Z následující tabulky a
grafu jasně vyplývá hlavní cílová skupina Offparku, na kterou by se volnočasové centrum
mělo zaměřit. Lehce odlišná určitě bude realita v kategorii do 15 let. Z reality vím, ţe tato
skupina také hojně navštěvuje Offpark, ale samozřejmě v naprosté většině za doprovodu

rodičů, kteří jsou zařazeni do emailové databáze, zatímco děti do 15 let zřejmě v databázi
příliš nefigurují.
Tabulka č. 2: Věková kategorie respondentů
Pohlaví

Počet respondentů

Vyjádření v %

do 15 let
16-20
21-25
26-35
36-50
51 a víc

1
6
29
38
22
2

1,0 %
6,1 %
29,6 %
38,8 %
22,4 %
2,0 %

celkem

98

100,0 %
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Celých 91 % respondentů bylo ve věkovém rozmezí od 21 do 50 let. Tento trend je
naprosto jasný. Zábavu tohoto druhu vyhledávají především mladí lidé či rodiny s dětmi.
Největší podíl odpovědí spadá do kategorie mezi 26 aţ 35 rokem věku (39 % respondentů).
Věková rozmezí skupin byla vybrána s ohledem na ţivotní situaci, neřídila se striktně věkem
jako číslem. Rozdělení do věkových kategorií je proto následující: první kategorie – základní
škola, druhá kategorie – střední škola, třetí kategorie – vysoká škola či osoba začínající na
trhu práce, čtvrtá kategorie – mladí rodiče, pátá – respondenti s rodinami, šestá – respondenti
s dospělými dětmi.

3) Jste?
Další otázka se ptala na postavení respondentů na trhu práce. Odpovědi vymezily
návštěvníky Offparku z cca ¾ jako zaměstnané osoby (respektive ekonomicky aktivní
jedince) a zhruba z ¼ jako studenty. Tato ¼ respondentů – studentů - můţe být v realitě
zřejmě trochu niţší. Tento fakt přisuzuji vyplňování dotazníku online, k čemuţ mají studenti
zřejmě větší předpoklady neţ ostatní respondenti (čas strávený na internetu, připojení doma,
ve školách, v kavárnách).
Tabulka č. 3: Postavení na trhu práce
Postavení na trhu práce

Počet respondentů

Vyjádření v %

zaměstnaný/á
student

72
25

73,5 %
25,5 %

důchodce

1

1,0 %

celkem

98

100,0 %
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Ostatní odpovědi (v domácnosti, nezaměstnaný a na mateřské) nebyly vybrány ani
v jednom případě. Důvody jsou zřejmě nasnadě, osoba na mateřské těţko bude vyhledávat
adrenalinové aktivity, osoba nezaměstnaná zřejmě nemá dostatek finančních prostředků
k tomu, aby si tyto aktivita mohla dovolit. Pro osobu v domácnosti zřejmě platí podobný
případ jako pro případ osob na mateřské.
4) Jaký je Váš čistý finanční příjem za jeden měsíc?
Čtvrtá otázka se ptala na finanční příjem jednotlivých respondentů.

Tabulka č. 4: Finanční příjem respondentů
Čistý měsíční příjem

Počet respondentů

Vyjádření v %

do 9 999 Kč
10 000 – 19999 Kč

22
31

22,4 %
31,6 %

20 000 – 29999 Kč
30 000 Kč a víc

29
16

29,6 %
16,3 %

celkem

98

100,0 %
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Skupiny finančních příjmů a jejich četnost lze povaţovat za velice vyrovnané.
Z výsledků nemůţeme jasně určit, ţe aktivity Offparku navštěvují lidé s určitým příjmem.
Počet respondentů první skupiny do 9999 Kč koresponduje s počtem respondentů studentů.
Další dvě skupiny určují střední třídu společnosti. V poslední kategorii jsou respondenti nad
příjmem 30 000 Kč za měsíc.
5) Jak často navštěvujete za kalendářní rok volnočasové centrum Offpark?
Otázka měla za úkol zjistit četnost návštěv jednotlivých návštěvníků. Zda se do
volnočasového centra vrací, či si pouze vyzkouší jednotlivé aktivity a více se za záţitkem jiţ
nevrací.

Tabulka č. 5: Počet návštěv za rok
Četnost návštěvy

Počet respondentů

Vyjádření v %

1 x za rok
2-3 x za rok

59
35

60,2 %
35,7 %

6 x a vícekrát za rok

4

4,1 %

celkem

98

100,0 %
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60 % respondentů navštěvuje volnočasové centrum Offpark pouze jednou za
kalendářní rok. 36 % se v kalendářním roce jednou či dvakrát vrátí a pouze zhruba 4 % lidí
chodí do Offparku 6 x a vícekrát. Odpověď 4 - 5 x nevyplnil nikdo. Přimět návštěvníky, aby
navštěvovaly centrum 6 x a vícekrát je dle mého názoru velice nereálné. Kouzlo aktivit je
z velké části ve vyzkoušení něčeho nového, coţ se po dalším absolvování aktivity lehce
vytrácí.
Naopak si myslím, ţe cíl centra by měl být zvýšit počet respondentů, kteří navštíví
centrum 2 – 3 x za rok. Na výběr je více aktivit, které mohou návštěvníci vyzkoušet. Proto
bych doporučil centru se zaměřit právě na tyto návštěvníka a aktivně s nimi pracovat.
6) Jaké aktivity?

Šestá otázka byla doplňující otázkou k předešlé, kdy respondenti odpovídali právě na
to, jaké aktivity navštěvují.
Tabulka č. 6: Navštěvované aktivity
Aktivita

Počet respondentů

Vyjádření v %

lanový park
terénní koloběţky

87
62

88,8%
63,3%

dětský lanový park

21

21,4%

rafty

12

12,2%

tarzaní skok
potápění

8
6

8,2%
6,1%

letecké aktivity

5

5,1%

celkem

201
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Z grafu a tabulky vyplývá naprosto zásadní dominance dvou aktivit, které jsou tímto
postavení pro Offpark stěţejní. Necelých 89 % respondentů, kteří navštíví toto volnočasové
centrum, vyzkoušelo aktivitu lanový park. U terénních koloběţek jsou to zhruba dvě třetiny
respondentů. Třetí nejnavštěvovanější aktivitou je dětský lanový park s 21 %, toto číslo bude
v reálu zřejmě vyšší, přeci jen respondenti ve výzkumu mohou být jejich rodiče, nikoliv
šestileté děti.
Z výsledků můţeme vyčíst, ţe kaţdý návštěvník vyzkouší zhruba dvě aktivity, coţ je
samozřejmě velice pozitivní. Do budoucna by mělo být cílem toto číslo ještě zvýšit, tak aby
návštěvníci strávili v centru třeba celý víkend a tím vyzkoušeli i čtyři aktivity. Aby centrum
udrţelo atraktivitu lanového parku a terénních koloběţek, mělo by dojít k jistým změnám,
novinkám, tak aby tyto dvě aktivity návštěvníci stále vyhledávali.
7) Jak jste se dozvěděli o Offparku (moţnost označit více odpovědí)?
Poslední identifikační otázka měla za cíl zjistit, kde se návštěvníci dozvěděli o
volnočasovém centru. Jaké komunikační kanály jsou nejúčinnější, kde lidé získávají
informace o volbě volného času.

Tabulka č. 7: Informace o Offparku
Informace o Offparku

Počet respondentů

%

přátelé a rodina
internet
letáky
informační centra
billboardy
rozhlas
hotely a penziony
tisk

42
39
23
22
14
11
8
4

43 %
40 %
23 %
22 %
14 %
11 %
8%
4%

televize

1

1%
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Výsledky této otázky byly díky nabízeným moţnostem více rozděleny mezi jednotlivé
odpovědi. Nejvíce získali lidé prvotní informaci od přátel či rodiny (43 %) a z internetu (40
%). Z výsledků je patrné, ţe Offpark má mezi návštěvníky kvalitní jméno, protoţe lidé
doporučují toto centrum svým známým. I z tohoto důvodu byl proveden tento výzkum, udrţet
kvalitní povědomí o centru, zjistit případné nedostatky a odstranit je, nebo je aspoň
minimalizovat. Druhé místo internetu jakoţto média této doby asi zřejmě nikoho nepřekvapí.
Na dalších místech přibliţně se stejným počtem respondentů vidíme letáky a
informační centra. Tyto dvě odpovědi jsou částečně spojeny, protoţe samozřejmě návštěvníci,
kteří dostanou informace o Offparku z informačního centra, dostanou také leták. 14 %
respondentů navštíví centrum na základě billboardu a 11 % respondentů slyšelo o Offparku
v rozhlase. Z výsledků můţeme vyvodit jasné komunikační kanály, které jsou pro návštěvníky
stěţejní. Kvalitní povědomí o centru, internet a distribuce letáků do míst s koncentrací turistů
jako jsou informační centra či ubytovací zařízení.

5.2.2 Údaje o funkční a technické kvalitě
Převáţná část dotazníku se zaměřila na funkční a technickou kvalitu sluţeb. Cílem této
části bylo zjistit, jaké mají respondenti názory a očekávání obecně o volnočasovém centru a
porovnat to s názory a očekáváním přímo v Offparku. Dotazník byl rozdělen do pěti

základních subkapitol – hmotné zajištění, bezpečnost a spolehlivost, odpovědný přístup
zaměstnanců, pocit jistoty a empatie. Kaţdá subkapitola obsahovala čtyři nebo pět otázek na
obecné volnočasové centrum a stejný počet otázek týkající se Offparku.
Důleţitost jednotlivých subkapitol

Tato

otázka byla na úplném konci dotazníku, ale pro lepší interpretaci výsledků ji zanalyzuji hned
na úvod. Úkolem respondentů bylo rozdělit pomyslných 100 bodů mezi jednotlivé
subkapitoly dle důleţitosti, jakou pro ně jednotlivé kapitoly mají. Samozřejmě se objevilo
několik odpovědí po 20 bodech, kdy respondenti udávají jednotlivým subkapitolám stejnou
váhu, coţ výsledky statisticky „zplošťuje“. Nicméně i tak můţeme z výsledků vyvodit pořadí
důleţitosti jednotlivých aspektů sluţby.

Graf č. 8: Důleţitost vlastností
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Nejvíce bodů dle důleţitosti dostala subkapitola bezpečnost a spolehlivost (přes 26 %).
Zákazník se cítí v rámci moţností bezpečně během aktivit a servis je poskytován v inzerované

kvalitě. Výsledek na prvním místě pro mě není nijak překvapující. Aktivity volnočasového
centra jsou zaloţeny na lehkém adrenalinu, který zaţívají účastníci během aktivity. Není proto
tedy překvapením, ţe návštěvníci se chtějí cítit bezpečně, respektive chtějí mít jistotu, ţe i
přes jejich strach a obavy, je vše v naprostém pořádku a oni jsou v bezpečí.
Na druhém místě zařadili lidé odpovědný přístup zaměstnanců. Připravenost pomoci
zákazníkovi a poskytnout mu pohotový servis a obsluhu. Potvrdilo se tedy známé pravidlo, ţe
„sluţby dělají lidé“. Můţete mít sebelepší sluţbu, ale pokud nebudete mít ty správné lidi,
nikdy nemůţete dosáhnout maxima. To samé samozřejmě platí i o volnočasovém centru, lidé
si jezdí do těchto center uţít svůj volný čas, strávit zde třeba dovolenou. Proč by dobrovolně
měly utrácet vlastní peníze a volný čas někde, kde jim nebude příjemně? Z toho vyplývá jasná
snaha Offparku o správně vyškolený a příjemný personál.
Třetí a čtvrté místo dělí pouhá desetina procenta, proto nepovaţuji rozdíl za zásadní.
Pocit jistoty, záruka poučeného a zdvořilého personálu, který vzbuzuje důvěru, dobré zázemí
firmy. A hmotné zajištění, to, co zákazník vidí a s čím přichází do styku.
Právě u hmotného zajištění si můţeme všimnout, ţe pro návštěvníka jsou důleţité
právě ty nehmotné aspekty sluţby, neţ hmotné aspekty. Zákazník se chce prostě cítit
příjemně, být v příjemném prostředí, čímţ nepovaţuje nejmodernější materiál za záruku
tohoto prostředí a atmosféry. Nejméně procent zbylo na subkapitolu empatii, poskytování
pečlivého a individuálního přístupu k zákazníkovi.
Princip hodnocení výsledků
Kaţdá subkapitola obsahovala čtyři nebo pět tvrzení, které měli respondenti ohodnotit
na škále od 1 do 7, kdy 1 znamenala, ţe s tímto tvrzením naprosto nesouhlasí a 7 znamenala
naprostý souhlas. První část tvrzení se zaměřila na obecné volnočasové centrum, druhá část
tvrzení na konkrétní centrum Offpark. Výsledky jednotlivých tvrzení se poté porovnají a
vznikají mezery. Pokud očekávaní ohledně obecného volnočasového centra jsou vyšší neţ je
reálná hodnota pro Offpark, v grafu převládá černá barva nad barvou červenou. Z grafu lze
snadno vypozorovat, kde realita neodpovídá představám návštěvníků. Mezery u jednotlivých
tvrzení jsou ukázány v tabulce, výsledná váha mezery je zprůměrování jednotlivých mezer a
vynásobením důleţitostí celé subkapitoly.
Hmotné zajištění
Hmotné zajištění - to, co zákazník vidí a s čím přichází do styku. Tato subkapitola
obsahovala pět tvrzení.

Tvrzení 1
a) Vynikající volnočasové centra pouţívají moderně vypadající vybavení/materiál.
b) Offpark je podle mého názoru moderně vybaven.
Tvrzení 2
a) Vynikající volnočasové centra jsou umístěny do příjemného prostředí.
b) Offpark je podle mě umístěn v příjemném prostředí.
Tvrzení 3
a) Zaměstnanci ve vynikajících volnočasových centrech jsou lehce identifikovatelní.
b) Zaměstnance Offparku poznáte na první pohled.
Tvrzení 4
a) Vynikající volnočasové centra mají přitaţlivé a poutavé propagační materiály.
b) Informační materiály a internetové stránky Offparku jsou zpracovány.
Tvrzení 5
a) Zaměstnanci ve vynikajících volnočasových centrech jsou čistí a upravení.
b) Zaměstnanci Offparku mají sportovní a profesionální vzhled.
Tabulka č. 8: Hmotné zajištění
Hmotné zajištění
moderní materiál
příjemné prostředí
zaměstnanci jsou lehce identifikovatelní
přitaţlivé a poutavé propagační
materiály
zaměstnanci jsou čistí a upravení

očekávaná
hodnota

reálná
hodnota

mezera váha
tvrzení mezery

5,12
5,84
5,39

5,00
5,82
5,04

- 0,12
- 0,02
- 0,35

5,28

4,63

- 0,64

5,40

5,66

0,27

- 3,28
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Největší mezera (- 0,64) vznikla ve tvrzení číslo 4 o propagačních materiálech centra.
Jedná se o celkově druhou největší mezeru z celého dotazníku. Zatímco očekávaná hodnota je
v přibliţně podobné výši jako ostatní hodnoty jednotlivých tvrzení, reálná hodnota pro
Offpark je naopak silně podprůměrná. Hodnota 4,63 je dokonce úplně nejniţší, coţ poukazuje
na první závaţnou mezeru a moţnost zlepšení do budoucího působení.
Průměrná hodnota očekávání jednotlivých tvrzení hmotného zajištění (5,40) je také
nejniţší, coţ podtrhuje fakt, ţe hmotné zajištění volnočasového centra není nejdůleţitější
aspekt. Druhá největší mezera (- 0,35) vznikla ve tvrzení ohledně identifikovatelnosti
zaměstnanců Offparku. V areálu Offparku se přes sezonu pohybuje velké mnoţství lidí, tudíţ

pro některé návštěvníky je obtíţné se rychle orientovat mezi jednotlivými osobami orientovat.
Tvrzení týkající se moderního materiálu ohodnotili respondenti nejniţším číslem a výsledná
mezera s realitou není nijak výrazná. Toto tvrzení nám opět podtrhuje fakt, ţe materiál není
pro návštěvníky na prvním místě. Většina návštěvníků zřejmě nemá přehled ohledně jistících
lan, či druhů brzd na terénních koloběţkách, takţe těţko i můţe ohodnotit, zda je materiál
moderní či nikoliv. Jedná se o osobní pocity dle vzezření. Z hmotného zajištění je
nejdůleţitější pro respondenty příjemné prostředí (5,84). Zde vznikla skoro absolutní shoda (0,02), Offpark tak v tomto případě vyhovuje poţadavkům návštěvníků.
V tvrzení ohledně čistoty a upravenosti zaměstnanců dokonce vznikla mezera kladná,
coţ znamená, ţe realita převaţuje nad očekáváním návštěvníků. Určitě se jedná o dobrou
vizitku a není radno podcenit tento aspekt a udrţet úroveň na stejné úrovni i po další sezony.
Váha mezery neboli zprůměrování jednotlivých mezer a vynásobení koeficientem důleţitosti
celého hmotného zajištění, je - 3,28. Tato hodnota není nijak závratná a ukazuje, ţe celková
hmotná zajištěnost Offparku je shodná s očekáváním ohledně obecného volnočasového
centra. Mnohem více bych se zaměřil do budoucna na jednotlivé aspekty, v tomto případě
hlavně na zlepšení propagačních materiálů, kde vznikla mezera největší. A na druhém místě
na zlepšení identifikace zaměstnanců.
Bezpečnost a spolehlivost

Bezpečnost a

spolehlivost - zákazník se cítí v rámci moţností bezpečně během aktivit. Servis je poskytován
v inzerované kvalitě. Tato subkapitola obsahovala čtyři tvrzení.
Tvrzení 6
a) Vynikající volnočasové centrum informují své zákazníky o aktivitách podle skutečnosti.
b) Offpark poskytne zákazníkům veškeré informace o aktivitách.
Tvrzení 7
a) Vynikající volnočasová centra poskytují sluţby bez nedostatků, na které je potřeba
upozorňovat
b) Sluţby Offparku jsou mi vţdy poskytnuty bez nedostatků, na které bych musel
upozorňovat

Tvrzení 8

a) Vynikající volnočasová centra obeznámí své zákazníky o moţných rizikách.
b) Offpark obeznámí své zákazníky o moţných nebezpečích během aktivity.
Tvrzení 9
a) Vynikající volnočasová centra poskytují zákazníkům bezchybné sluţby.
b) Mé předchozí zkušenosti s Offparkem byly vţdy pozitivní.

Tabulka č. 9: Bezpečnost a spolehlivost
Bezpečnost a spolehlivost
informují dle skutečnosti
sluţby bez nedostatků
obeznámení s moţnými
riziky
bezchybné sluţby

očekávaná reálná mezera váha
hodnota hodnota tvrzení mezery
5,58
5,39

5,70
5,78

0,12
0,39

5,63

5,80

0,16

5,38

5,99

0,61
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Bezpečnost a spolehlivost jako jediná ze subkapitol dopadla ve prospěch reality
v Offparku. Ve všech tvrzení respondenti odpovídali v průměru vţdy ve prospěch reality neţ
obecnému očekávání. V průměru o 0,3 bodu. Největší „náskok“ v poskytovaných sluţbách
byl zaznamenán ve tvrzení 9, kde jsem se ptal na bezchybné sluţby. Vzniklá mezera 0,61 je
největší v kladných hodnotách. Tento fakt přisuzuji samozřejmě vysoké úrovni sluţeb a také
faktem, ţe spokojených návštěvníků je mnohonásobně více neţ nespokojených. Otázkou
zůstává, zda ti případní nespokojení vůbec vyplnili dotazník.
Obecně realita v Offparku u jednotlivých tvrzení byla velice hodnotově podobná
(rozmezí 5,70 aţ 5,99). V očekávaných hodnotách ţádnou velkou anomálie také neshledávám
(rozmezí hodnot 5,38 aţ 5,63). Proto zhodnocení výsledků v této subkapitole zkrátím, neboť
bezpečnost a spolehlivost určitě není problémem Offparku, naopak je to aspekt sluţby, který
je na vysoké úrovni.
Odpovědný přístup zaměstnanců
Odpovědný přístup zaměstnanců - připravenost pomoci zákazníkovi a poskytovat mu
pohotový servis a obsluhu. Tato část obsahovala čtyři tvrzení.
Tvrzení 10

a) Zaměstnanci vynikajících VC se vţdy snaţí komunikovat se všemi zákazníky ve
skupině.
b) Instruktoři Offparku se věnují kaţdému členu ve skupině.
Tvrzení 11
a) V kanceláři se zaměstnanci vynikajících VC se věnují zákazníkům podle jejich potřeb.
b) Zaměstnanci v kanceláři Offparku se věnují kaţdému zákazníkovi podle jeho potřeb.
Tvrzení 12
a) Zaměstnanci vynikajících VC jsou vţdy ochotni pomoci a poradit svým zákazníkům.
b) Personál je vţdy ochoten mi pomoci.
Tvrzení 13
a) Zaměstnanci vynikajících VC okamţitě (bez prodlení) obsluhují své zákazníky.
b) Sluţba je mi vţdy poskytnuta bez prodlení.

Tabulka č. 10: Odpovědný přístup zaměstnanců
Odpovědný přístup
zaměstnanců
komunikace se všemi ve skupině
v kanceláři věnují podle potřeb
ochotni poradit a pomoci
obsluha bez prodlení

očekávaná reálná
hodnota
5,90
5,61
6,19
5,27

mezera

váha

hodnota tvrzení mezery
5,43
5,47
5,98
5,32

- 0,47
- 0,14
- 0,21
0,05
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V této části se objevilo tvrzení s nejvyšší hodnotou obecného očekávání. Ochotu
poradit a pomoci ocenili respondenti průměrnou hodnotou 6,19. Z toho plyne jasný závěr, ţe
návštěvníci volnočasového centra vyţadují pozornost při jejich „problémech“. Realita
v Offparku u tohoto tvrzení byla 5,98, coţ nám ukazuje mezeru u tohoto tvrzení - 0,21.
Z tohoto výsledku bych mnohem více pozornosti věnoval právě tak vysokému číslu očekávání
neţ na samotnou výši mezery.
Celkově bych tuto část výzkumu povaţoval pro Offpark za uspokojivou aţ na
parametr tvrzení ohledně komunikace se všemi ve skupině. U tohoto tvrzení vznikla mezera 0,47, která uţ určitě stojí za povšimnutí. Toto tvrzení odráţí realitu, kterou jsem očekával.
Návštěvníci absolvují jednotlivé aktivity často ve skupině a je na instruktorovi, aby vedl celý
program tak, aby kaţdý dostal dostatek individuální pozornosti. Samozřejmě někteří
návštěvníci vyţadují této pozornosti více, jiní méně. Adekvátně odhadnout toto očekávání
povaţuji za přidanou hodnotu instruktora, který by měl fungovat částečně jako dobrý
psycholog, měl by správně odhadnout jednotlivé návštěvníky a jejich pocity.

Naopak mě překvapil výsledek u tvrzení obsluhy bez prodlení. Dle výsledků
návštěvníci volnočasových center výrazně nelpí na okamţité obsluze. Opět vidím hlavní
důvod ve volbě svého volného času, kdy lidé chtějí trávit čas v příjemném prostředí a bez
zbytečných stresových situací. Respondenti raději chvíle počkají, pokud dostanou kvalitní
sluţbu a zaměstnanci se jim během aktivity budou věnovat, neţ aby dostali sluţbu okamţitě,
ale ne na takové úrovni, jakou by předpokládali. Celková váha mezery (- 3,96) není příliš
vysoká, opět bych se zaměřil ve zlepšení na jednotlivé atributy a uvědomění se
nejdůleţitějších aspektů pro návštěvníky.

Pocit jistoty
Pocit jistoty - záruka poučeného a zdvořilého personálu, který vzbuzuje důvěru. Dále
sem patří dobré zázemí firmy. Tato subkapitola obsahovala také čtyři tvrzení.
Tvrzení 14
a) Zaměstnanci vynikajících VC si svým chováním získají zákazníkovu důvěru.
b) Zaměstnanci Offparku ve mně vzbuzují pocit důvěry.
Tvrzení 15
a) Zaměstnanci vynikajících volnočasových center jsou vţdy zdvořilí ke svým zákazníkům
b) Zaměstnanci Offparku jsou vůči mně vţdy zdvořilí.
Tvrzení 16
a) Zaměstnanci vynikajících VC mají dostatečné znalosti k zodpovězení všech otázek.
b) Personál Offparku dokáţe vţdy kompletně zodpovědět mé dotazy.

Tvrzení 17
a) Zaměstnanci vynikajících VC dokáţou adekvátně reagovat při jakémkoliv problému.
b) Zaměstnanci Offparku dokáţou vyřešit jakýkoliv problém.

Tabulka č. 11: Pocit jistoty
Pocit jistoty

očekávaná reálná

mezera

váha

hodnota
důvěra v zaměstnance
zdvořilost zaměstnanců
zaměstnanci mají dostatečné znalosti
zaměstnanci dokáţou reagovat při
problému

hodnota tvrzení mezery

5,99
5,92
5,67

5,56
5,83
5,45

- 0,43
- 0,09
- 0,22

5,87

5,42

- 0,45

- 5,67
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Tato subkapitola se ocitla v záporných číslech mezer ve všech čtyřech tvrzení. Ţádné
vysoké číslo mezery tu sice není, ale obecně zde spatřuji jisté nedokonalosti v kvalitě sluţby.
Podobné hodnoty mezer (- 0,45 a - 0,43) můţeme vidět u tvrzení ohledně reakce zaměstnance
při problému a důvěře v zaměstnance. Výsledkem prvního tvrzení bych doporučil kvalitnější
školení pracovníků, které by se zaměřilo i na moţné kritické situace či vzniklé problémy.
Důvěru v zaměstnance lze ovlivnit dle mého názoru hůře, nicméně věřím, ţe důvěra
v zaměstnance je spojena i se znalostmi a dovednostmi. Pokud je zaměstnanec perfektně
vyškolen na určitou práci, jeho projev je více sebejistý a klidný a tím i pro návštěvníky

pravděpodobně důvěryhodnější. Samozřejmě zde hraje roli i osobnost zaměstnance, ale tu
těţko změníme. Pouze je potřeba dávat větší důraz na tento aspekt zaměstnance při přijímání
nových zaměstnanců.
Průměrná hodnota očekávání (5,86) je nejvyšší hodnotou mezi očekávanými, coţ
poukazuje na fakt, ţe návštěvníci povaţují tento atribut sluţby za velice podstatný. Váha
celkové mezery je - 5,67, coţ nabádá k zaměření se personálu nad touto částí sluţby. Zde
bych doporučil zlepšit oblast jako celek, protoţe se jedná o přístup zaměstnanců a věřím, ţe
lepší práce se zaměstnanci (školení, reporty či testování) povedou ke zlepšení v celé šíři
těchto tvrzení. Dle mého názoru se jedná o spojité nádoby, které mají společný základ, a tím
je lidský faktor.

Empatie
Empatie - poskytování pečlivého a individuálního přístupu k zákazníkovi. Tato
subkapitola obsahovala čtyři tvrzení.
Tvrzení 18
a) Vynikající volnočasová centra dokáţou věnovat kaţdému zákazníkovi individuální
pozornost.
b) Personál Offparku dokáţe individuálně přistupovat k mým potřebám.
Tvrzení 19
a) Vynikající volnočasová centra jednají v nejlepším zájmu svých zákazníků.
b) Zaměstnanci Offparku jednají v mém nejlepším zájmu.
Tvrzení 20
a) Zaměstnanci vynikajících volnočasových center se zajímají o potřeby svých zákazníků.
b) Personál Offparku se zajímá o mé potřeby.
Tvrzení 21
a) Zaměstnanci vynikajících VC se dokáţou přizpůsobit specifickým potřebám svých
zákazníků.
b) Personál Offparku rozumí mým potřebám.
Tvrzení 22

a) Vynikající VC mají vhodně zvolenou otevírací dobu.
b) Otevírací doba Offparku mi vyhovuje.

Tabulka č. 12: Empatie
očekávaná reálná

Empatie

mezera

váha

hodnota tvrzení mezery

hodnota

individuální pozornost

5,58

5,20

- 0,38

jednají v nejlepším zájmu zákazníků
zajímají o potřeby zákazníků
přizpůsobení specifickým potřebám
vhodná otevírací doba

5,94
5,58
5,40
6,05

5,82
5,18
5,06
5,24

- 0,12
- 0,40
- 0,34
- 0,81

- 6,27
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V poslední části - empatie - se objevují nejvyšší mezery. Výsledná váha mezery (6,27) je také nejvyšší ze záporných hodnot. I z grafu můţeme vyčíst, ţe ve všech tvrzeních
je minimálně mezera - 0,1, coţ u ţádné jiné subkapitoly doposud nebylo. Největší mezera (0,81) mezi jednotlivými mezery v celém dotazníku byla u otázky ohledně otevírací doby. Po
tvrzení ohledně ochoty poradit a pomoci se jedná o jedinou hodnotu, která skončila nad
hranicí šesti bodů, coţ jen podtrhuje důleţitost tohoto aspektu. Návštěvníci Offparku by

zřejmě poţadovali prodlouţení otevírací doby do pozdních večerních hodin, coţ je změna,
která nevyţaduje ţádné přípravy, lze ji udělat z minuty na minutu.
Jediným negativem by novinka byla pro personál, který samozřejmě musí být déle ve
sluţbě. Ostatní tvrzení jsou celkem vyrovnané, s průměrnou mezerou - 0,3 aţ -0,4. Pokud by
tedy měly být provedeny určité změny ohledně celé sluţby, zřejmě v této části. Z druhého
pohledu ovšem tato subkapitola dostala nejmenší ohodnocení dle důleţitosti. Například za
bezpečností a spolehlivostí zaostala tato část o celých 10 bodů.

Tabulka č. 13: Nejvyšší jednotlivé mezery
Tvrzení č.

Jednotlivé mezery

Vlastnost

22
4
10
17
14
20
18
3
21

- 0,81
- 0,64
- 0,47
- 0,45
- 0,43
- 0,4
- 0,38
- 0,35
- 0,34

Empatie
Hmotné zajištění
Odpovědný přístup zaměstnanců
Pocit jistoty
Pocit jistoty
Empatie
Empatie
Hmotné zajištění
Empatie
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Závěrem jsem vybral veškeré tvrzení, které měly zápornou mezeru nad hodnotou - 0,3.
Niţší hodnoty mezer nepovaţuji za tak důleţité a plně vypovídající. Tyto větší hodnoty mezer
jiţ vypovídají o jistém trendu, který jen těţko můţe být ovlivněn například špatným výběrem
respondentů. Mezery s touto hodnotou stojí jiţ za důkladnější prozkoumání a zváţení
následných opatření či změn pro volnočasové centrum Offpark. Z grafu a tabulky si můţeme
všimnout, ţe z vlastnosti empatie jsou ve výběru čtyři tvrzení z celkově pěti moţných.
Z hmotného zajištění a pocitu jistoty po dvou tvrzeních, odpovědný přístup zaměstnanců
pouze tvrzení jedno a co se týče bezpečnosti a spolehlivosti se do výběru nedostalo tvrzení
ţádné.

5.2.3 Potvrzení či vyvrácení hypotéz
V této části se zaměřím na potvrzení či vyvrácení hypotéz týkajících se návštěvníků
volnočasového centra Offpark.
Hypotéza 1 - nepotvrzena


Návštěvníci od 26 let kladou větší důraz na bezpečnost.

Tabulka č. 14: Hypotéza 1

Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

do 25 let

35

931

26,60

nad 26 let

58

1514

26,10

Hypotéza 1

Z tabulky lze vyčíst velmi malý rozdíl mezi výsledky obou kategorií, jak u
respondentů do 25 let, tak u osob starších 26 let. Dokonce mladí do 25 let povaţují
bezpečnost a spolehlivost o 0,5 bodu významnější neţ osoby starší 26 let. Tuto malou nianci
bych povaţoval za bezpředmětnou. Závěr z této hypotézy – mezi návštěvníky volnočasového
centra nejsou rozdíly mezi vnímáním důleţitosti bezpečnosti podle věku. Obě dvě skupiny ji
povaţují za nejdůleţitější mezi ostatními nabízenými vlastnostmi, ale rozdíl ve vnímání výše
atributu není.
Hypotéza 2 - nepotvrzena


Pocit jistoty ve volnočasovém centru je důleţitější pro ţeny neţ pro muţe.

Tabulka č. 15: Hypotéza 2
Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

muţ

53

1065

20,09

ţena

40

703

17,58

Hypotéza 2

Druhá hypotéza předpokládala fakt, ţe pro ţeny bude důleţitější pocit jistoty více neţ
pro muţe. Z výsledků je patrné, ţe tomu tak rozhodně není. Dokonce je rozdíl takový, ţe lze
mluvit o částečném opaku. Průměrná hodnota, kterou muţ přiřazuje pocitu jistoty je 20,09,
zatímco u ţen je tato hodnota 17,58. Hypotéza tedy nebyla potvrzena a opět není potřeba
přistupovat k jednotlivým skupinám (v tomto případě dle pohlaví) rozdílně.
Hypotéza 3 – potvrzena



Individuální přístup instruktorů je více preferován návštěvníky lanového parku neţ
návštěvníky terénních koloběţek.
Tabulka č. 16: Hypotéza 3

Počet
Celková
Hypotéza
hodnota 3
respondentů
tvrzení 10
lanový park
terénní
koloběţky

Celková
hodnota tvrzení 18

Průměr na
Průměr na
respondenta - respondenta
10
- 18

87

527

503

6,06

5,78

62

349

332

5,63

5,35

U tvrzení číslo 10 „Zaměstnanci vynikajících volnočasových center se vţdy snaţí
komunikovat se všemi zákazníky ve skupině“ se hypotéza potvrdila. Respondenti lanového
parku ohodnotili toto tvrzení hodnotou 6,06. Zatímco respondenti terénních koloběţek jenom
hodnotou 5,63. Rozdíl je tedy 0,43 bodu.
U tvrzení číslo 18 „Vynikající volnočasová centra dokáţou věnovat kaţdému
zákazníkovi individuální pozornost“ se také hypotéza potvrdila. Rozdíl mezi odpověďmi byl
dokonce naprosto stejný 0,43. Pouze s tím rozdílem, ţe toto tvrzení ohodnotili respondenti
celkově zhruba o tři desetiny bodu méně. Hypotéza se tedy potvrdila.
Pokud hypotézu 3 vztáhneme na příklad Offparku, dojdeme ke stejnému závěru.
Tabulka č. 17: Hypotéza 3
Počet
Hypotéza 3
- Offpark respondentů
lanový park
terénní
koloběţky

Celková
hodnota tvrzení 10 b

Celková
hodnota tvrzení 18 b

Průměr na
Průměr na
respondenta respondenta
– 10 b
– 18 b

87

489

467

5,62

5,37

62

328

310

5,29

5,00

Pokud vezmeme do porovnání ta samá tvrzení, jen jejich druhou část, týkající se přímo
konkrétního volnočasového centra Offpark, dojdeme k podobným závěrům. Rozdíl mezi
tvrzeními jsou 0,33, respektive 0,37 bodu, coţ jenom potvrzuje předešlé potvrzení hypotézy,
ţe návštěvníci lanového parku vyţadují více individuální pozornosti neţ návštěvníci terénních
koloběţek.

Hypotéza 4 - nepotvrzena


Ti, kteří navštěvují Offpark 1x za rok, vyţadují více péče podle jejich potřeb.
Tabulka č. 18: Hypotéza 4
Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

1x za rok

59

314

5,32

2x a vícekrát

39

233

5,97

Hypotéza 4

Tato hypotéza se zakládala na domněnce, ţe návštěvníci, kteří jsou ve volnočasovém
parku jen jednou za rok, budou potřebovat více péče podle jejich potřeb, protoţe zákonitě
znají prostředí volnočasového centra méně neţ návštěvníci, kteří navštíví volnočasové
centrum vícekrát za rok. Tato domněnka se ukázala jako mylná, rozdíl mezi jednotlivými
hodnotami je 0,65 bodu, coţ povaţuji za dostatečný rozdíl.

Tento fakt si vysvětluji

naopak tedy tím, ţe návštěvníci, kteří navštěvují volnočasové centrum častěji za rok, přesně
ví, co poţadují, a právě díky aspektům jako je péče podle jejich potřeb se vracejí do
volnočasového centra. Pokud by nebylo pečováno právě o ty jejich potřeby, návštěvníci by se
pravděpodobně nevraceli.
Pokud se na stejné tvrzení podíváme z hlediska Offparku, opět můţeme výsledek
hypotézy potvrdit, byť rozdíl není tak markantní jako u obecného tvrzení.
Tabulka č. 19: Hypotéza 4

Hypotéza 4 - Offpark
1x za rok
2x a vícekrát

Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

59
39

301
207

5,10
5,31

Hypotéza 5 - nepotvrzena


Muţi vyţadují poskytnutou sluţbu bez prodlení s větším důrazem neţ ţeny.

Tabulka č. 20: Hypotéza 5
Hypotéza 5
muţ
ţena

Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

58
40

298
218

5,14
5,45

Tato hypotéza byla zaloţena na určitém předsudku, ţe muţi jsou méně trpěliví.
Hypotéza opět nebyla potvrzena, naopak ţeny vyplnily u tohoto tvrzení zhruba o tři desetiny
vyšší hodnotu neţ muţi. Vysvětlení této skutečnosti můţe mít více variant.

Tabulka č. 21: Hypotéza 5
Hypotéza 5 - Offpark
muţ
ţena

Počet

Celková

Průměr na

respondentů

hodnota

respondenta

58
40

293
228

5,05
5,70

U případu tvrzení týkajícího se konkrétně Offparku dokonce je tento rozdíl mnohem
markantnější. Zatímco ţeny ohodnotily toto tvrzení průměrnou hodnotou 5,70, tak muţi
pouze hodnotou 5,05. Rozdíl činí 0,65, coţ povaţuji za dostatečný rozdíl, abych mohl
dokonce potvrdit opak hypotézy. Ţeny poţadují poskytnutou sluţbu mnohem větším důrazem
neţ muţi.
Z celkových pěti hypotéz se tedy potvrdila pouze jediná. Ukazuje to na fakt, ţe
z pozice zaměstnance volnočasového centra, máte rozdílný úhel pohledu a jsou situace, které
odhadujete špatně.

5.3 Zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů
V této části se zaměřím na informace z polostrukturovaných rozhovorů s instruktory
Offparku. Budu vycházet ze základních pěti hypotéz, které jsem si určil před výzkumem.
Mým cílem bude získat z rozhovorů určité shody a zákonitosti, které jsou pro vnímání kvality
sluţeb pro instruktory zásadní. Polostrukturované rozhovory byly provedeny s 9 instruktory
volnočasového centra Offpark. Rozhovory byly provedeny v přátelském duchu, kdy
instruktorům byla vysvětlena podstata těchto rozhovorů, za jakým účelem jsou tázáni. Proto si
myslím, ţe získané informace jsou vysoce relevantní, neboť instruktoři neměli ţádnou příčinu
neodpovídat dle skutečnosti a jejich pocitů. Veškeré rozhovory byly nahrávány na diktafon,
přepsány a poté zanalyzovány.
Hypotéza 1 - nepotvrzena


Instruktoři Offparku si myslí, ţe ţeny vyţadují více individuální pozornosti (péče).
Tato hypotéza se u názorů instruktorů naprosto nepotvrdila. Při tématu individuální

pozornosti jednotlivých návštěvníků volnočasového centra dokonce dělení návštěvníků dle
pohlaví nebylo v ţádném případě na předních místech. Většina (celkem) instruktorů ani dělení
dle pohlaví neuvedla. Dva instruktoři odpověděli kladně dle hypotézy, ale u obou případů byl
dovětek ţeny „s dětmi“. Jeden instruktor si naopak myslí, ţe více individuální pozornosti je
potřeba věnovat muţům – „Dle pohlaví asi muži – málo poslouchají a dělají věci podle
sebe.“
Pokud bychom měli určit skupiny s větší pozorností dle názoru instruktorů, zařadil
bych sem děti a návštěvníky méně fyzicky zdatné, nebo tuto kombinaci. „Dítě, které zná jen
počítač, nešikovné na sport.“ Tyto odpovědi se opakovaly v nadpoloviční většině
dotazovaných. „Nejvíce pozornosti by mělo patřit dětem a mladistvým. Ti většinou nemají
téměř žádné zkušenosti a navíc často přecení své síly.“ Instruktoři uvedli pro tento svůj názor
tyto důvody: děti v zápalu boje mohou zapomínat na rizika, nemají ţádné zkušenosti,
přeceňují své síly a lidé, kteří nesportují.
Pokud tedy můţeme z názorů (zkušeností) instruktorů vyvodit závěr pro praxi, více
individuálnější pozornosti by instruktoři měli věnovat dětem a lidem, kteří nejsou fyzicky
příliš zdatní. Nejhorší skupinou je zřejmě kombinace těchto dvou faktorů – dítě se špatnou
fyzickou schopností, které většinou nedokáţe odhadnout vlastní moţnosti.

Hypotéza 2 - nepotvrzena


Instruktoři Offparku si myslí, ţe pro zákazníky je nejdůleţitější atribut sluţby pocit
jistoty.
Úkolem instruktorů bylo seřadit základních pět atributů ze Servqual dotazníků dle

důleţitosti pro návštěvníka podle jejich názoru. Pořadí jednotlivých atributů se velice lišilo,
není moţné vyvodit jasný názor instruktorů jako celku. Kaţdopádně nejčastěji na prvních
místech instruktoři uvedli bezpečnost a spolehlivost a na druhém místě pocit jistoty. „Za
nejdůležitější bych považoval bezpečnost a spolehlivost. Je důležité, aby se během aktivit
zákazníkovi nic nestalo. Téměř za stejně důležité bych považoval zákazníkovu sebejistotu.
Pokud si není jistý tím, že personál je dostatečně poučený a vše proběhne v pořádku, je to
velký problém. To, že je kvalitní personál dělá potom kvalitní i celé volnočasové centrum.“
Nicméně pořadí jednotlivých atributů u jednotlivých odpovědí bylo natolik různorodé a
výsledné rozdíly naopak zase tak malé, ţe si neodvaţuji z tohoto vyvozovat jakýkoliv závěr.
Z osobní zkušenosti i během rozhovorů jsem slyšel odpověď typu: „To je strašně těţký,
všechno je důleţitý“ aţ příliš mnohokrát.
Názory instruktorů korespondují s názory návštěvníků dle grafu č. 8. Pro budoucí
praxi ve volnočasovém centru bych doporučoval zaměřit se na bezpečnost a spolehlivost na
prvním místě, coţ koresponduje s odpověďmi jak návštěvníků, tak i instruktorů. Na dalších
místech bych nepreferoval ţádný z nabízených atributů, ale přistupoval bych k ostatním
atributům jako celku, coţ znamená, ţe bych neupřednostňoval ţádný z nich na úkor jiného.
Hypotéza 3 - potvrzena


Instruktoři Offparku si myslí, ţe se dostatečně věnují potřebám zákazníka.
Tato hypotéza se potvrdila ve všech dotazovaných případech. Instruktoři uvedli, ţe se

dostatečně věnují potřebám zákazníka, i kdyţ uvedli, ţe v některých případech, je to těţké.
„Někdy je těžké vyhovět všem zákazníkům, když se jedná například o velkou skupinu. Jinak se
snažím vždy maximálně vyhovět.“ Další častý doplněk odpovědi byla podmínka, ţe to nesmí
narušit ostatní programy aktivit. „Nesmí to ovšem zásadně ovlivnit plynulost programu a
neomezovat ostatní návštěvníky.“
Pokud tento názor srovnáme s výsledky z dotazníku Servqual, zjistíme, ţe názory
návštěvníků se lehce liší s názory instruktorů. Vzniklá mezera v otázkách věnování se

zákazníkovi dle jeho potřeb, je jedna z největších. Pokud názory instruktorů porovnáme
s velikostí mezer u otázek číslo 18 a 20 (tedy - 0,38, respektive - 0,4), musíme konstatovat, ţe
zde určitá mezera ke zlepšení existuje. Otázkou zůstává, zda tato mezera není právě
způsobena důvody, které uvádějí instruktoři v předešlém odstavci. „Instruktoři se snaží
vyhovět zákazníkům, jak jen to jde, vždy to ale možné není.“ To by znamenalo, ţe velikost
mezery je právě reprezentována návštěvníky, kteří se doţadují přílišné pozornosti na úkor
hladkému programu ostatních aktivit. Kaţdopádně je potřeba tento fakt vzít v potaz a snaţit se
o co nejlepší servis v tomto aspektu sluţby ze strany instruktorů.

Hypotéza 4 - potvrzena


Instruktoři Offparku si myslí, ţe není třeba informovat zákazníky o veškerých
informacích spojených s poskytovanou sluţbou.

Tato hypotéza se opět potvrdila. Základním důvodem k tomuto faktu je rozdílnost
důleţitosti informací. Aktivity jsou spojeny s určitým pocitem rizika, které je potřeba utlumit
právě díky dostatečným informacím ohledně bezpečnosti, coţ jsou informace naprosto
stěţejní. Podrobnější informace, které se přímo netýkají bezpečného absolvování aktivity,
povaţují instruktoři v některých případech za zbytečné. „Informací na začátku spíše méně,
jen ty opravdu důležité a pak případně odpovídat na dotazy.“ Instruktoři také často
poukazovali na fakt, ţe ve většině případů jsou návštěvníci v daném oboru naprostý amatéři
(bez znalostí), proto je zbytečné poskytovat příliš informací týkající se všeho moţného.
„Klient by neměl dostat přebytek informací, které potom stejně zapomene.“ Tento názor
potvrzuje i další instruktor: „Protože se instruktor často setká s úplnými začátečníky, je podle
mě důležité zdůraznit jen ty nejdůležitější věci týkající se aktivity.“
Hypotéza 5 - potvrzena


Instruktoři Offparku si myslí, ţe profesionálně reprezentují Offpark.

V této hypotéze jsou všichni instruktoři Offparku za jedno. Všichni mají pocit, ţe
dokáţou Offpark správně reprezentovat. Poukazují také na skutečnost, ţe skupina instruktorů
je variabilní, neboli někdo je lepší na vedení jedné aktivity, jiný zase na vedení aktivity jiné.

„I instruktor je jenom člověk, takže nikdo není naprosto bezchybný. Ale každý instruktor
v Offparku něčím vyniká a převyšuje ostatní. Někdo to tolik neumí s dětmi, někdo zase naopak
nerad provozuje nebezpečné aktivity jako je downhill na terénních koloběžkách. Proto je
právě instruktorů více.“
Pokud toto tvrzení, které vlastně shrnuje celé tři aspekty dotazníku Servqual
(odpovědný přístup zaměstnanců, pocit jistoty a empatie), zanalyzujeme, zjistíme, ţe přeci jen
některé mezery - moţnosti na zlepšení existují (viz tabulky č. 10 - 12 a grafy č. 11 - 13). Na
druhou stranu pokud by se tato hypotéza nepotvrdila, byla by chyba (problém) asi větší.
Pokud by si instruktoři nemysleli, ţe reprezentují profesionálně Offpark, tato skutečnost by
byla pro společnost mnohem horší, neţ situace nynější. Určité moţnosti ke zlepšení asi budou
vţdy, kaţdopádně by měla existovat snaha o minimalizaci nedostatků.

5.3.1 Ostatní informace získané z polostrukturovaných dotazníků
V této kapitole se zaměřím na informace, které jsem zjistil během polostrukturovaných
rozhovorů, ale nebyly součástí hypotéz určených před výzkumem. Zaměřím se na informace,
které lze porovnat s výsledky získané z dotazníku Servqual.
Pouţívaný materiál
Zatímco v Servqual dotazníku tvrzení o moderním vybavení obdrţelo od respondentů
jedno z nejniţších ohodnocení, coţ znamená, ţe pro návštěvníky není zase tolik zásadní
pouţívaný materiál, odpovědi instruktorů naopak tento prvek preferují. Názor instruktorů je
v tomto poněkud odlišný „Samozřejmě to nejnovější a hlavně nejbezpečnější. Ať už se jedná o
karabiny a lana v lanovém parku nebo například raft či skákací boty. Když bude kvalitní
vybavení volnočasového centra, bude kvalitní i samotné volnočasové centrum.“ V mnoha
odpovědích instruktorů se objevily výrazy typu „to nejmodernější“, „to nejlepší“
„samozřejmě to nejnovější“. Tento fakt přisuzuji tomu, ţe zatímco návštěvníci Offparku
navštěvují toto místo pouze výjimečně (párkrát do roka) a vnímají spíše tu nehmatatelnou
součást sluţby, instruktoři, kteří v Offparku pracují kaţdý den, jiţ tuto součást sluţby tolik
nevnímají.

Ta atraktivnost se stává pro instruktory fádní, či běţnou, a proto přisuzují větší

důraz na moderní vybavení neţ návštěvníci Offparku.

Druhým důvodem můţe být fakt, ţe instruktoři se setkávají s pouţívaným materiálem
neustále a pracují s ním, proto povaţují za důleţité mít stále nejnovější a nejkvalitnější
vybavení. Pokud se zřejmě zeptáte IT technika ve firmě, zda je důleţité mít nejnovější
software, zřejmě také bude povaţovat software za naprosto zásadní.

Obeznámení s riziky
Při otázce ohledně hrozícího rizika při aktivitách, instruktoři povaţují základní
obeznámení za nezbytné, ovšem jen do jisté míry. Nemělo by to přerůst do stavu „strašení“.
„Není třeba strašit a přivolávat krizové situace. Je ale za to důležité upozornit na největší
rizika a ty dostatečně vyzdvihnout.“ Další instruktor si myslí, ţe „rozhodně se nesnažit klienta
vystrašit. Naopak, snažit se mu dodat pocit jistoty.“
Tento fakt koresponduje s očekáváními návštěvníků Offparku. Tvrzení číslo 8 obecně
respondenti ohodnotili průměrnou hodnotu, nijak extrémně vysokou, coţ můţeme
interpretovat dle přístupu instruktorů. Ano, obeznámit o moţných rizikách, ale jen do určité
míry.
Přístup ke skupině jako celku x skupině jedinců
Názor instruktorů k této problematice je přistupovat ke skupině rozhodně jako celku.
„Instruktor by ke skupině měl přistupovat jako celek, ale pokud vidí a pozná slabšího jedince,
měl by se mu věnovat více.“ Či další názor: „Jako ke skupině. V případě, že se objeví lidé,
kteří jsou rizikoví, je potřeba se věnovat konkrétně jim.“
Z dotazníku Servqual nemůţeme vyčíst zásadní důleţitost tohoto aspektu sluţby oproti
ostatním, ale co zde můţeme vyhodnotit zcela jasně je vzniklá mezera v očekávání zákazníka
a reality v Offparku. Ve tvrzení ohledně komunikace se všemi ve skupině se objevila mezera 0,47, coţ je třetí největší hodnota mezery v celém dotazníku. Tvrzení číslo 18 ohledně
individuální pozornosti opět obdrţelo zápornou průměrnou hodnotu mezery - 0,37, coţ lze
povaţovat také za vhodné k zváţení a zlepšení. V některých případech je zřejmě nezbytné
věnovat individuálnější pozornost jedincům, kteří si nejsou tak jisti. Naopak v komunikaci s
jedinci, kteří aktivitu zvládají bez větších problémů, můţeme komunikaci pravděpodobně
obsahově ztenčit a zaměřit se spíše o interakci v podobě otázek a nejasností.

Rychlost obsluhy
U tohoto atributu sluţby jsem zaznamenal poměrně nečekaný rozdíl. Zatímco z
odpovědi návštěvníků můţeme konstatovat, ţe okamţitá obsluha (bez prodlení) není nijak
extrémně vyţadována, instruktoři Offparku povaţují toto za nedostatek. Tento postoj u
návštěvníků si vysvětluji aktuálním rozpoloţení těchto návštěvníků, kdy si lidé do Offparku
přijdou uţít a těší se na záţitek, který si rozhodně nenechají zkazit tím, ţe musejí někdy chvíli
čekat. Instruktoři naopak mají pocit, ţe lidé by neměli čekat, ale uvědomují si, ţe to pokaţdé
není moţné. „Na některých aktivitách není technicky možné přijmout kdykoliv zákazníka bez
prodlení. Časy startů aktivit jsou ale dané, tudíž pokud se zákazník informuje, může začít
aktivitu bez většího prodlení, tím pádem je spokojený.“
Závěrem k tomuto tématu bych zřejmě doporučil instruktorům Offparku, aby se příliš
nezabývali tím, zda návštěvníkům vadí či nevadí chvíle čekání, nýbrţ aby správně
vykomunikovali vzniklou situaci a nabídli adekvátní řešení, které zohledňuje návštěvníkovu
situaci.
Otevírací doba
Pohled instruktorů je v tomto velice shodný. Všichni instruktoři si myslí, ţe otevírací
doba je vhodně nastavena a nijak by ji neměnili. Jak ukázal Servqual dotazník otevírací doba
je dle návštěvníků nejpalčivějším problémem. Vzniklá mezera dosáhla u této poloţky - 0,81.
Offpark má otevřeno od 10:00 do cca 18:30 dle rychlosti poslední skupiny návštěvníků.
Ostatně i v poznámkách od respondentů na závěr dotazníku Servqual se 6 x objevila odpověď
typu „Možná protáhnout trochu otvírací dobu v létě u lanového parku.“

6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
V závěrečné části práce bych rád shrnul základní informace, které jsem získal
z dotazníkového

šetření

Servqual.

Zároveň

bych

také

shrnul

informace

získané

z polostrukturovaných rozhovorů s instruktory volnočasového centra. Budu se snaţit popsat
základní rozdílnosti vzešlé z těchto dvou výzkumných oblastí. Ve druhé části bych doporučil
jisté kroky, které by mohly vést ke zlepšení kvality sluţeb volnočasového centra Offpark.

6.1 Zhodnocení výzkumu
Celkové hodnocení pro Offpark si myslím, ţe vyznívá kladně. Vzniklé mezery mezi
očekávanou a reálnou kvalitou sluţby nejsou ve většině případů nijak propastné. V některých
případech dokonce realita předčila očekávání, coţ myslím, ţe můţe být dobrá vizitka pro
Offpark. Nicméně společnosti, které stále nepokračují ve zlepšování svých sluţeb, stagnují a
konkurence je často velmi rychle předčí. Z toho by mělo plynout ponaučení, ţe i přesto, ţe
celkový obraz sluţby se jeví v pořádku, je nutností nadále pracovat na vylepšení jednotlivých
komponentů této sluţby.
Pokud bych se měl zaměřit na nejslabší články kvality sluţby volnočasové centra
Offpark, musím zmínit hlavně otevírací dobu a propagační materiály. Tyto dva atributy
sluţby dosáhly největších mezer a tím si ţádají zřejmě největší pozornosti ze strany vedení
společnosti. Otevírací dobu očekávanou a reálnou ohodnotili respondenti rozdílem - 0,81 a
propagační materiály Offparku v očích respondentů ztrácejí na očekávanou kvalitu
propagačních materiálů hodnotu - 0,64. Tyto dva atributy jsou velice často součástí prvního
kontaktu zákazníka se společností, proto bych nedoporučoval podcenění těchto poloţek. I
přesto, ţe sluţba je v centru naprosto dokonalá, Offpark moţná přichází o jisté procento
zákazníků právě díky špatným propagačním materiálům či špatně zvolené otevírací době,
které mohou potencionální návštěvníky odradit.
Tvrzení, která obdrţela zásadnější záporné mezery, jsou tvrzení, které se
bezprostředně týkají sluţby jako takové. Tyto tvrzení se vztahují na instruktory. Jedná se o
komunikaci s lidmi uvnitř skupiny, adekvátní reakci při řešení určitého problému a získanou
návštěvníkovu důvěru. Tyto tři mezery bych pro potřeby Offparku dokázal shrnout do
jednoho řešení. Kvalitnější výběr kvalifikovaných, či více se hodících pracovníků, jejich

školení či testování by mělo přimět ve zlepšeném přístupu ve všech těchto atributech.
Offparku bych tedy doporučil aktivnější práci se svými zaměstnanci. Dle mého názoru se
jedná o spojitý problém, který lze řešit pouze globálně, těţko se můţete úspěšně zaměřit
pouze na jeden atribut.
U respondentů v pořadí důleţitosti je na prvním místě bezpečnost a spolehlivost. Další
sekce jsou svojí důleţitostí velice podobné. I přesto, ţe bezpečnost a spolehlivost jako jediné
skončily ve svých tvrzeních v kladných hodnotách, coţ znamená, ţe realita je dokonce vyšší
neţ očekávaná kvalita, nepodceňoval bych tuto skutečnost. To, ţe návštěvníci cítí takto
bezpečnost a spolehlivost moţná je rozhodující pocit pro jejich opětovný návrat do
volnočasového centra. Proto bych doporučil neslevit na nastaveném trendu v tomto ohledu.
Polostrukturované rozhovory s instruktory přinesly zajímavé informace. V několika
případech instruktoři mají chybný názor na pocity a očekávání samotných návštěvníků.
Například v jiţ zmíněné otevírací době, si všichni myslí, ţe otevírací doba je nastavena
správně. Dále instruktoři mylně předpokládají důleţitost některých atributů pro zákazníka,
přitom realita taková není. Jako příklad můţu uvést pouţívaný materiál, který instruktoři
poţadují nejkvalitnější a nejmodernější, zatímco návštěvníci Offparku pouţívanému materiálu
nepřikládají takovou váhu jako ostatním atributům sluţby. Totéţ platí s rychlostí obsluhy.
Instruktoři to povaţují za problém, zatímco návštěvníci nepovaţují za výrazný problém
čekání na sluţbu.
Poslední neshoda, dle mého názoru nejdůleţitější neshoda, je přístup k návštěvníkům.
Zatímco instruktoři zásadně přistupují ke skupině jako celku, respondenti uvedli, ţe očekávají
i individuální přístup. V tomto bych doporučil tedy opět větší důraz při školení instruktorů
tak, aby dokázali uspokojit co nejlépe potřeby všech jedinců ve skupině.

6.2 Doporučení a návrhy na zlepšení
V této kapitole se pokusím shrnout veškeré oblasti, které by měl Offpark zlepšit do
dalšího svého působení. Propagační materiály jsou otázkou pro kvalitního grafika, který by
měl navrhnout tento reklamní prvek tak, aby dokázal nadchnout jiţ na první pohled. Otevírací
doba Offparku by měla být prodlouţena v letní sezoně aţ do 19:30. Respondenti také označili
za problém horší identifikaci instruktorů. V letní sezoně v areálu Offparku na břehu řeky
Otavy je mnoho lidí, proto je pro návštěvníky někdy moţná nesnadné se orientovat. I přesto,

ţe instruktoři mají oblečení od stejné značky a jejich zevnějšek je velice podobný,
doporučoval bych toto oblečení obohatit například o nápis na zádech „Offpark instruktor“.
Nejenţe by nápis zlepšil lepší identifikaci instruktorů, ale i by dle mého názoru zlepšil
postavení instruktora v očích návštěvníka. Moţná i tento malý posun by dokázal vylepšit
mezeru popisovanou výše, a to zákazníkova důvěra k personálu.
Ohledně komunikace instruktorů se skupinou bych doporučil kvalitnější školení, které
by se zaměřilo na verbální komunikaci. Instruktoři by měli lépe kooperovat se skupinou a lépe
cítit potřeby jednotlivých členů skupiny. Snaha instruktorů by měla být zapojení všech
návštěvníků do instruktáţe, tak aby se návštěvníci cítili, ţe je jim dostáváno perfektního
přístupu. Méně mluvit znamená v některých případech více. Offpark by se zřejmě měl také
zaměřit při školení nových pracovníků na moţné vzniklé krizové situace, tak aby instruktoři
dokázali adekvátně reagovat při problému. Instruktor by měl dle mého názoru fungovat
hlavně jako výborný psycholog. Návštěvníky, kteří potřebují individuální pozornost, by měl
odhalit velice brzy a tuto pozornost jim věnovat. Naopak návštěvníkům, kteří například se
necítí dobře, pokud jim jsou neustále podsouvány nějaké informace, těm by měli věnovat jen
základní informace ohledně bezpečnosti a dále je nechat s větší svobodou.
V posledním odstavci se zaměřím na připomínky od respondentů v dotazníku
Servqual. Pokud se připomínka neopakovala minimálně ve dvou případech, nevěnoval jsem ji
velkou pozornost. Navíc některé připomínky nejsou v reálu ani moţné uskutečnit, proto je
nebudu ani zmiňovat. Některé připomínky se ovšem opakovaly, a proto je potřeba jim
věnovat pozornost.
Velké mnoţství závěrečných připomínek se týkala aktivity tarzaní skok, který probíhá
pouze ve večerních hodinách. Respondenti poukazovali právě na tuto nepříjemnou skutečnost,
ţe tuto aktivitu nelze absolvovat v jiném čase a ţe ve finále není zase tolik dramatická, jak by
předpokládali. Další časté připomínky se týkaly lanového parku. Někteří uvedli, ţe by lanový
park mohl mít překáţky v rozdílné výšce, jiní zase volali po rozšíření či změně lanového
parku jako takového.
Z těchto připomínek bych doporučil udělat zásadní rozhodnutí pro Offpark, které by
reagovalo zároveň na všechny tři připomínky. Tarzaní skok bych vyškrtl z nabídky Offparku.
Důvod je jasný, návštěvníci si stěţují na časovou přístupnost aktivity a z pozice Offparku je
tato aktivita zase příliš personálně náročná (celkem tři instruktoři). Tarzaní skok bych ovšem

nezrušil úplně, nýbrţ bych napojil stávající část tarzaního skoku na jiţ stávající lanový park.
Tím by se i zatraktivnil nynější lanový park, rozrostl by se o další překáţky a hlavně by měl
překáţky i v jiných výškových patrech neţ doposud.
Význam tohoto výzkumu je dle mého názoru pro společnost velice kladný a
prospěšný. I přes jistou znalost prostředí a návštěvníků volnočasového centra Offpark, mé
vyslovené hypotézy ohledně pocitů, názorů a očekávání návštěvníků se nepotvrdily. Celkem
čtyři z pěti hypotéz týkajících se návštěvníků se nepotvrdily. Naopak u instruktorů se
potvrdily tři z pěti hypotéz. Tento výsledek naznačuje skutečnost, ţe úhel pohledu instruktora
či zaměstnance je v realitě odlišný od pohledu návštěvníka, a proto je potřeba neustále
naslouchat svým zákazníkům a snaţit se porozumět jejich potřebám a připomínkám.
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