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1 ÚVOD 

 Diplomová práce je zaměřena na výzkum spokojenosti členů CZ Golf 

se službami v Golf Resort Písek (dříve Prácheňský golfový klub).  

 První záznamy o golfu spadají do doby středověké Číny, kde byl sportem 

pro nejvyšší společenskou třídu. Totéž platilo ještě donedávna, kdy se mu věnovali 

především bohatí lidé z těch nejvyšších vrstev. To se ale v poslední době značně 

změnilo a golf byl přiblížen i obyčejným lidem. Jasným důkazem může být například 

program České golfové federace (ČGF) „Hraj golf, změň život“. V Čechách je historie 

golfu samozřejmě mnohem kratší. První golfové hřiště bylo otevřeno v roce 1904 

v Karlových Varech. V témže roce byl golf také naposledy olympijským sportem 

na hrách v St. Luis. Obnovenou premiéru na olympijských hrách zažije v roce 2016 

na OH v Rio de Janeiro. 

Golf je sportem pro všechny věkové kategorie, o čemž svědčí i má vlastní 

zkušenost, kdy jsem se v loňském roce na golfovém hřišti v Mariánských Lázních setkal 

s třiadevadesátiletou dámou, která jako „mladík“ běhala po hřišti a neomylně míček 

odpalovala k jamkám svou více než 50 let starou golfovou výbavou. Já jsem se golfu 

začal věnovat rekreačně před třemi lety, kdy jsem poprvé zkusil odpálit malý bílý míček 

předem zvoleným směrem. Uváděna bývá statistika, že 9 z 10 lidí, kteří si vyzkouší 

krásný pocit správného odpalu, u této hry v určité míře zůstane. I já jsem patřil 

do zmíněné větší části a rozhodl jsem se udělat zkoušky pro získání hracího Handicapu, 

dříve známé Zelené karty, který umožňuje ke vstupu na většinu golfových hřišť v České 

republice. Zkoušky jsem absolvoval právě v Golf Resort Písek, který spadá do skupiny 

CZ Golf a nachází se v obci Kestřany mezi městy Strakonice a Písek. 

 Navštívil jsem několik resortů a každý z nich byl něčím výjimečný. Jednotlivé 

golfové resorty se nelišily pouze prostředím, ve kterém se nacházejí, ale také svými 

produkty a službami, které svým členům a návštěvníkům nabízejí. Proto jsem se rozhodl 

zkoumat, s čím jsou členové resortu právě v Kestřanech, který se nachází nedaleko 

mého bydliště, spokojeni a s čím naopak, a zkusit zjistit, jak by bylo možné 

nedokonalosti vylepšit.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

 Hlavním cílem této práce je zjištění spokojenosti členů s nabízenými službami 

v Golf Resort Písek pomocí vyvinutého dotazníku založeného na metodě SERVQUAL. 

Na základě analýzy vyplněných dotazníků vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly 

k nárůstu úrovně nabízených služeb. K dosažení tohoto cíle je nezbytné splnit 

následující dílčí úkoly. 

 Dílčí úkoly: 

 Sběr potřebných informací 

 Zkonstruování dotazníku pro vyvinutí výsledného dotazníku 

 Vyhodnocení dat získaných z prvního dotazníku 

 Zkonstruování finálního dotazníku 

 Pilotáž dotazníku 

 Korekce dotazníku 

 Sběr potřebných dat 

 Vyhodnocení získaných informací 

 Interpretace výsledků a jejich grafické zpracování 

 Návrh doporučení, která povedou ke zvýšení spokojenosti členů v Golf 

Resort Písek 
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3 Teoretická východiska 

 
 V této kapitole jsou shrnuty základní informace a pojmy, týkající se produktu 

s následným zaměřením se především na služby, jejich kvalitu a celkovou spokojenost 

zákazníka. Nedílnou součástí je i popis metod, jimiž lze kvalitu služeb měřit. Na závěr 

je přiblížen dnes velmi se rozvíjející golf jako takový. 

 

3.1 Produkt 

 Kotler s Armstrongem (2004) pojmem produkt označují vše, co tvoří nabídku 

na trhu. Produkt tedy definují jako „veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, 

místa, organizace, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, 

použití či spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání“. (str. 379) 

 Produkt je jedním ze základních nástrojů marketingu. Společně s cenou, místem 

(distribucí) a propagací tvoří základní marketingový mix, označovaný jako 4P, jak 

ve svém díle uvádí například Horáková (1992). Dnes se mnohem častěji používá 

označení marketingového mixu jako 7P, které uvádí například i Janečková 

a Vaštíková (2001), a výše uvedený výčet nástrojů marketingu je doplněn o lidi, 

materiální prostředí a proces, neboli realizaci. 

 Produktem se rozumí hmotný i nehmotný statek, který je předmětem zájmu 

určité cílové skupiny osob či organizací. Jak popisuje Horáková (1992), produkt je 

v marketingu pojímán šířeji než v běžném životě. Také souhlasí s výše uvedeným 

tvrzením, že produkt označuje celkovou nabídku zákazníkovi ˗ tedy nejen zboží nebo 

služby samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako je 

například prestiž výrobce nebo prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a jiné. 

Předmětem marketingu mohou být podle autorky i osoby nebo jejich seskupení, neboť 

využívají do určité míry marketing ke stimulaci zájmu o jimi poskytované služby nebo 

k šíření výsledků jejich činnosti. Další pohled na definici produktu podávají autoři Pride 

a Ferrell (1991), kteří produkt definují jako „vše, ať již výhodné či nevýhodné, co lidé 

přijímají prostřednictvím směny“. (str. 240) Produkt dále označují jako spletitost 

hmotných a nehmotných prvků zahrnující funkční, sociální a psychologickou 

prospěšnost nebo užitek.  
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 Produkt je tvořen svou podstatou, která je hlavní příčinou nákupu a je zdrojem 

k uspokojování určité potřeby, ale i dalšími dodatečnými vlastnostmi, které přibližuje 

Horáková (1992) a jsou jimi: 

 značka výrobce nebo prodejce 

 obal 

 záruční podmínky a pozáruční servis 

 speciální služby 

 image výrobce nebo prodejce. 

Autorka se domnívá, že čím větší význam přikládá spotřebitel těmto dodatečným 

vlastnostem, tím spíše pak vnímá téměř stejné zboží, lišící se dodatečnými vlastnostmi, 

jako rozdílné produkty. 

 Produkt podle Kotlera (2001) existuje v pěti hierarchicky uspořádaných 

rovinách, které tvoří jakési slupky kolem jeho jádra (obrázek č. 1). Přechodem k vyšší 

úrovni se zvyšuje užitná hodnota produktu. Nejdůležitější rovinou jeho existence je 

podle autora obecná prospěšnost nebo užitečnost, což je vlastně podstata, proč 

si spotřebitel produkt pořizuje. V druhé úrovni existence produktu se obecná 

prospěšnost přetváří v konkrétně použitelný výrobek nebo službu. Ve třetí rovině se již 

nachází idealizovaný očekávaný produkt, který je složený ze souboru vlastností 

a předností, jež zákazník při koupi očekává a považuje za samozřejmé. Další úroveň 

zahrnuje rozšířený produkt, který obsahuje i něco, co zákazník neočekává a převyšuje 

jeho přání. Poslední rovinu tvoří produkt potenciální, jež zahrnuje všechny přídavky 

a rozšíření, ke kterým u něj v budoucnu dojde. 

 

Obrázek č. 1: Stupnice užitných hodnot produktu pro zákazníka (Kotler 2001, str. 382) 
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 Nejobvyklejší způsob třídění produktů ve svém díle zachycuje Horáková (1992). 

Produkt se z marketingového hlediska dělí na spotřební zboží a výrobní prostředky. 

Spotřebním zbožím jsou výrobky a služby, nakupované za účelem osobní spotřeby. Je 

možné jej rozdělit podle nákupních zvyklostí do tří kategorií: 

 zboží časté spotřeby ˗ nakupováno často rutinně s vynaložením 

minimálního úsilí při porovnání nabízených variant (základní potraviny, 

noviny, voda, atd.) 

 zboží občasné spotřeby ˗ nakupováno občas a nákupu předchází 

srovnání ceny, kvality, provedení a dalších skutečností (oděvy, 

elektronika, rekreace) 

 luxusní zboží ˗ zpravidla jedinečné zboží kvůli své nenahraditelnosti 

nebo relativní omezenosti zdrojů tohoto zboží (automobily, šperky, 

módní oblečení) 

Za výrobní prostředky jsou považovány podle Horákové (1992) takové výrobky 

a služby, které vstupují v průběhu dalšího výrobního procesu do jiných produktů, 

eventuálně které jsou předmětem pronájmu či prodeje. I přes velkou rozmanitost je 

autorka roztřídila do následujících kategorií: 

 služby ˗ zahrnují služby obchodní a údržbářské povahy, které jsou 

nakupovány podnikem (údržba, finanční, účetní, konzultační, 

propagační atd.) 

 základní prostředky ˗ zboží, které vstupuje do finálního produktu 

postupně (stroje, budovy, pohonné systémy atd.) 

 předměty postupné spotřeby ˗ drobné výrobní prostředky, jež nejsou 

vázány na výrobní prostory zákazníka (měřící přístroje, potřeby 

pro administrativu atd.) 

 nevýrobní zásoby ˗ produkty potřebné k výkonu běžných operací 

nesouvisející přímo s výrobou (kancelářské potřeby, čistící 

prostředky atd.) 

 součástky ˗ zboží, které je nakupováno a neprochází dalším zpracováním 

a stává se součástí finálního produktu (motory, polovodiče, 

přepínače atd.) 
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 suroviny ˗ nakupovány organizacemi a spotřebovávány při výrobě jiného 

zboží 

 zemědělské produkty (obilí, dobytek, ovoce a zelenina atd.) 

 nerostné suroviny (uhlí, plyn, ropa atd.) 

 zpracované materiály (chemikálie, plasty atd.)  

 

3.1.1 Sportovní produkt 

 Vymezit sportovní produkt z obecné definice produktu by bylo určitě možné 

zanesením této definice do sportovního prostředí. Na sportovní produkt by pak šlo tedy 

nahlížet jako na veškeré hmotné a nehmotné statky, nabízené k uspokojování přání 

a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti sportu a tělesné výchovy.  

 Na pojem sportovní produkt se zaměřili autoři Mullin, Hardy a Sutton (2007). 

Obecně berou sportovní produkt jako komplexní balíček hmotného a nehmotného. 

Jejich detailnější vysvětlení pojmu se hodí pro tuto práci, neboť popisují, že když člověk 

slyší slovo golf, obvykle si představí malé, bílé, jamkovité míčky a různě dlouhé 

železné hole. Ty tvoří hmatatelnou podstatu produktu. Ovšem nehmatatelná část 

produktu, tedy zážitek z golfu, již tak snadno standardizovaný není. Může být podle 

těchto autorů na jedné straně v podobě úplné frustrace pro začátečníky a netrénované 

hráče, ale také v podobě absolutního pobláznění vedoucí k závislosti.  

 Podrobněji pak definují sportovní produkt jako svazek užitků zahrnujících jádro 

produktu a jeho další nástavbu. Samotné jádro produktu je podle nich tvořeno čtyřmi 

základními složkami, jimiž jsou: 

 forma hry (zahrnuje pravidla a herní techniky) 

 hráči 

 sportovní vybavení a výstroj 

 místo 

Složky nadstavby nejsou aktuální pouze během konání akce, jejich životnost trvá 

i dlouho po skončení. Mezi tyto nadstavbové prvky patří: 

 vstupenky 

 programy k soutěžím 

 hudba 
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 videonahrávky 

 statistiky 

 maskoti 

Klasifikace sportovních produktů je poměrně složitá. Čáslavová (2009) ve svém 

díle přibližuje rozdělení produktů podle Chelladuraie (1994). Jednotlivé produkty se zde 

dělí do šesti skupin. Klasické sportovní zboží tento autor dále doplňuje o služby 

zákazníkům, divácké služby, sponzorské služby, psychický prospěch a sociální 

myšlenky. Podrobnou klasifikaci ukazuje následující obrázek č. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 2: Klasifikace sportovních produktů (Čáslavová 2009, str. 120) 
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 O trochu jinak strukturuje klasifikaci sportovního produktu Čáslavová (2004). 

Produkty jsou členěny do pěti skupin následovně: 

 základní produkty tělesné výchovy a sportu: 

˗ nabídka tělesných cvičení 

˗ nabídka sportovních akcí 

˗ nabídka turistických akcí 

 produkty vázané na osobnost: 

˗ sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

˗ výkony trenérů 

˗ reklamní vystoupení trenérů 

 myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu: 

˗ myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

˗ sportovní informace šířené médii 

˗ hodnoty zážitků v tělesné výchově a sportu 

 produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: 

˗ tělovýchovná a sportovní zařízení 

˗ vzdělání ve sportu 

˗ pojištění sportovců a cvičenců 

˗ doprava na soutěže 

˗ vstupenky 

˗ sponzoring 

˗ dary a podpora 

˗ propagace zboží a suvenýry 

˗ společenské akce 

 klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

˗ tělovýchovné a sportovní nářadí 

˗ tělovýchovné a sportovní náčiní 

˗ sportovní oblečení 
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3.2 Služby 

 Služby definují Kotler s Armstrongem (2004) jako „nehmotné statky ve formě 

různých aktivit či poskytování jiného užitku jedním subjektem druhému subjektu, 

u kterých při koupi či prodeji nedochází k převodu vlastnictví.“ (str. 382)  

 Důležitost služeb ve světovém hospodářství neustále roste. Na tuto důležitost 

poukazuje ve svém díle Kotler (1992). Zdůrazňuje skutečnost, že „výrobci se často 

dostávají do nepříjemností tím, že věnují více pozornosti svým fyzickým výrobkům 

než službám, které tyto výrobky poskytují. Výrobci milují své výrobky a zapomínají, že 

zákazníci si je kupují, aby uspokojili své potřeby.“ (str. 489) Důležitost služeb přibližuje 

i Vaštíková (2008), která poukazuje na to, že dříve byl prodej zboží doprovázen 

u předních firem nabídkou služeb, dnes to platí opačně. Nabídka služeb je v současnosti 

doprovázena hmotným zbožím. Jasným důkazem důležitosti služeb je i velký nárůst 

počtu zaměstnanců v oblasti služeb a růst podílu výkonů služeb na hrubém domácím 

produktu. 

 Kotler (2003) považuje poskytování dobrých služeb za podstatu podnikání 

zaměřeného na zákazníka. Kvalita služeb je podle něj jedním z nejslibnějších zdrojů 

diferenciace a odlišení. Poukazuje však na skutečnost, že i přes toto tvrzení řada 

podniků vnímá služby jako problém, jako náklad, tedy něco, co je potřeba omezit. 

Poskytování služeb je pro takovéto podniky povinnost vyvolávající režijní náklady, 

nikoli příležitost a vhodný marketingový nástroj. Autor odkazuje na zajímavá slova 

Theodora Levitta, který pronesl, že „neexistuje nic takového jako odvětví služeb. 

Existují pouze odvětví, v nichž je podíl služeb vyšší než v jiných odvětvích. V oblasti 

služeb ale působí každý.“ (str. 124) 

 Obecně službu definuje Kotler (1992) jako jakoukoliv činnost nebo schopnost, 

kterou může jedna strana nabídnout druhé straně. Svou podstatou je nehmotná 

a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Realizace služby pak může, ale nemusí být 

spojena s hmotným produktem. Vaštíková (2008) ve své knize přibližuje definici 

služeb, jak jí uvádí Americká Marketingová Asociace: Služby jsou samostatně 

identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb 

a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb 

může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je˗li však toto užití nutné, nedochází 

k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. 
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 Největším poskytovatelem služeb téměř ve všech zemích světa je stát, jak 

popisuje ve svém díle Johansson (1997). Stát poskytuje vzdělání, zdravotní služby, 

obranu státu a bezpečnost občanů, služby pro nezaměstnané nebo služby z oblasti 

zákonodárství a výkonu práva. Stát rovněž spravuje veřejné finance, provádí tedy 

služby finanční, sociální, dopravní a některé informační. Druhým velkým odvětvím je 

soukromý neziskový sektor. Ten zahrnuje soustavy muzeí, charitativních organizací, 

nadací, nemocnic, univerzit nebo církví. Neziskové organizace stojí mezi občanem 

a státem a umožňují mu participovat na veřejné politice. Třetím významným 

poskytovatelem služeb je podnikatelský sektor. Ten za realizované služby požaduje 

přiměřený zisk. Podnikatelská oblast služeb se zaměřuje na banky, pojišťovny, 

aerolinie, hotely, cestovní ruch, advokátní kanceláře, výpočetní střediska, marketingové 

výzkumy, některé lékařské služby, osobní a opravárenské služby. 

 Služby se od fyzických výrobků liší svými vlastnostmi. Čtyři nejdůležitější 

vlastnosti služeb uvádí Kotler (1992). Jsou jimi: 

 Nehmotnost (nehmatatelnost) 

 Službu nelze, na rozdíl od fyzických výrobků, před její koupí vidět, slyšet, cítit, 

ochutnat ani očichat. Zákazník se zpravidla snaží vyhledávat znaky, které by svědčily 

o kvalitě těchto služeb, neboť samotné výsledky poskytnutých služeb jsou pro něj 

předem neurčité. Těmito znaky může být cena, místo, personál, vybavení, propagační 

materiály a symboly. Poskytovatel služeb se proto musí snažit o zhmotnění 

nehmotného, aby tím poskytl hmatatelné důkazy. 

 Nedělitelnost 

 Pro služby je typickým znakem, že jsou vytvářeny a zároveň spotřebovávány 

současně. To samozřejmě u fyzických výrobků neplatí. Materializované zboží musí být 

nejprve vyrobeno, následně bývá uskladněno, posléze distribuováno 

přes zprostředkovatele a nakonec spotřebováváno, a to často i s velkým časovým 

odstupem. Pokud službu poskytuje osoba, stává se součástí služby. Je˗li přítomen 

při jejím poskytování i zákazník, vzniká přímá interakce mezi poskytovatelem 

a zákazníkem, která je speciálním znakem marketingu služeb. 

 Proměnlivost 

 Služby jsou velice proměnlivé. Velký vliv má kdo, kdy a kde danou službu 

poskytuje. Stejný druh služeb se v této závislosti bude vždy lišit a služby budou 
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proměnlivé. Zákazníci jsou si proměnlivosti vědomi a velice často se jí obávají. Proto 

výběr poskytovatele jimi vybrané služby podrobně zvažují. 

 Pomíjivost 

 Služby jsou pomíjivé, neboť je není možné žádným způsobem skladovat. Pokud 

je poptávka konzistentní, není pomíjivost služeb žádným velkým problémem, dostatek 

personálu je v takovém případě možné zajistit předem. Pokud však začne poptávka 

kolísat, mohou firmě nastat poměrně velké problémy. 

 Kotler a Keller (2007) tento seznam nejdůležitějších vlastností služeb ve své 

knize ještě rozšířili o pátou vlastnost, kterou je absence vlastnictví. Služby totiž, 

na rozdíl od fyzického produktu, nelze vlastnit. 

Tržní nabídka firem zpravidla spojuje jak hmotné výrobky, tak služby. 

Extrémním případem je nabídka čistě hmotného zboží, kterou tvoří hmotný produktu 

a s jeho následným prodejem není spojeno poskytnutí žádné služby (např. mýdlo, zubní 

pasta atd.). Druhý krajní případ je označován jako čistá služba, kdy celou nabídku tvoří 

pouze poskytnutí služby (např. lékařská péče). Mezi těmito krajními polohami však 

existuje celá řada kombinací. Kotler (2001) tyto kombinace shrnul do tří skupin. Jednu 

z těchto kombinací označuje jako hmotný produkt se službou. Hmotný produkt je 

nabízen s následnou službou nebo i několika za sebou jdoucími službami. Tento příklad 

autor demonstruje na automobilovém průmyslu, kdy například prodej vozu je doplněn 

předvedením automobilu v předváděcí místnosti, dovozem vozu domů, následnou 

údržbou a opravami atd. Dalším příkladem kombinace hmotného výrobku se službou je 

hybrid. Tato nabídka stojí uprostřed extrémů a zahrnuje přibližně stejný podíl zboží 

i služeb. Příkladem může být navštěvování oblíbené restaurace díky kvalitě podávaných 

jídel, ale i poskytovaných služeb. Posledním kombinačním příkladem je hlavní služba 

spolu s malým podílem zboží a dalších drobných služeb. Pro vysvětlení tohoto typu je 

vhodná například letecká doprava. Hlavní službou je přeprava osob na určité místo. 

Lidé však během letu dostávají nějaké hmotné produkty, jako například jídlo, pití nebo 

tiskoviny, které jsou spojeny s dalšími drobnějšími službami, jako roznášení těchto 

produktů po letadle. 

 Na dělení služeb se velmi podrobně zaměřila Vaštíková (2008). Služby rozděluje 

mnoha způsoby v závislosti na různých faktorech. Za základní klasifikaci služeb 
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považuje odvětvové třídění služeb, které bylo provedeno ekonomy Footem a Hattem. 

Služby jsou podle odvětví rozděleny na: 

 Terciální ˗ do této skupiny spadají restaurace a hotely, holičství 

a kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba, 

domácí služby a další. 

 Kvartérní ˗ typickými zástupci těchto služeb jsou obchod, doprava, 

finance, komunikace a správa. Základní rys těchto služeb je usnadňování, 

rozdělování a tím i zefektivnění práce. 

 Kvinterní ˗ příkladem těchto služeb jsou zdravotní péče, vzdělávání 

a rekreace. Jejich charakterickým rysem je změna a jakési zdokonalení 

příjemce. 

 Dále uvádí členění služeb na tržní a netržní, tedy služby, které lze směnit na trhu 

za peníze a služby, které v důsledku určitého sociálního a ekonomického prostředí 

představují výhody, které je nutné rozdělovat pomocí netržních mechanismů. Do této 

druhé podstatné kategorie spadají veřejné služby. To jsou služby produkované vládou, 

místní správou, popřípadě neziskovými organizacemi, za které uživatel neplatí, nebo 

se za ně platí poplatky, které jsou dotované státem. Zařazení služby do jedné z těchto 

dvou skupin není však vždy jednoznačné. Závisí na ekonomickém, sociálním, 

technologickém a politickém prostředí. V jednom odvětví pak vedle sebe mohou 

vystupovat tržní i netržní typy služeb. Takovým příkladem mohou být nemocnice nebo 

univerzity, neboť mohou být jak veřejné, tak soukromé. 

 Služby rozděluje Vaštíková (2008) i z pohledu, zda se jedná o služby 

poskytované spotřebiteli nebo organizaci. První z nich, tedy spotřebitelské služby, 

se poskytují jednotlivci nebo domácnostem a ti je využívají pro svůj vlastní užitek 

a z jejich spotřeby zpravidla neplyne žádná další ekonomická výhoda. Naopak služby 

organizacím jsou poskytované nejčastěji podnikům a slouží k vytvoření dalších 

ekonomických užitků. Nabídka služeb se však velmi často překrývá a jsou nabízeny jak 

spotřebitelům, tak organizacím. Takovým příkladem jsou služby opravárenské, 

dopravní, poradenské, auditorské, telekomunikační nebo softwarové programy. 

 Služby lze podle autorky rozdělovat ještě dalšími způsoby. Podle míry 

zhmotnění se  třídí na služby zásadně nehmotné, služby poskytující přidanou hodnotu 

k hmotnému produktu a služby zpřístupňující hmotný produkt. Podle formy dělí služby 
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na uniformní (základní vzdělání) a dohodnuté (poradenství). Také klasifikuje služby 

podle zaměření, a to zaměřené na člověka (sociální služby) nebo na stroj (opravárenské 

služby), nebo podle formy styku se zákazníkem, které rozděluje na vysoký kontakt 

(zdravotnické služby) a nízký kontakt (telekomunikační služby). 

 

3.2.1 Služby v oblasti sportu 

 Stejně tak, jako mnozí autoři řadí služby obecně mezi produkty, i služby 

v oblasti sportu a tělesné výchovy můžeme brát jako součást sportovního produktu. 

Takto vnímají sportovní a tělovýchovné služby také autoři Mullin, Hardy 

a Sutton (1993) nebo Ming (2012), kteří je považují za jeden z prvků sportovního 

produktu a jsou podle nich poskytovány odděleně nebo jsou přímo spojeny s jádrem 

sportovního produktu. 

 Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb je podle českého práva 

vázanou živností. Proto na obsahovou náplň poskytování služeb ve sportu nezapomíná 

ani Živnostenský zákon ČR. V Příloze č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. je živnost ˗ 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ˗ definována jako: výuka 

dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní 

činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní 

a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních 

škol. (business.center.cz) 

 Podrobnou klasifikací tělovýchovných a sportovních služeb se zabýval 

Šíma (2009). Klasifikaci definoval pomocí dvou hlavních okruhů, druhem a rozsahem 

zapojení zaměstnance při výkonu služeb a motivy zákazníka, které ho vedou k účasti 

na sportu a tělesných aktivitách. Kombinace těchto dvou okruhů pak vytváří základní 

skupiny tělovýchovných a sportovní služeb. 

 Druh a rozsah zapojení zaměstnance 

 Spotřebitelské služby 

 Jsou nejjednodušším a základním typem služeb. Pro jejich poskytování není 

zapotřebí speciální kvalifikace či významné zručnosti, stačí pouze základní schopnosti 

a zkušenosti. Tyto služby zahrnují především zapůjčování a pronájem zařízení nebo 

pomůcek, případně drobný prodej zboží. 
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 Odborné služby 

 Od předchozího typu služeb se liší především v přímém aktivním vedení 

poskytovaném zaměstnancem podle potřeb zákazníka, ve specifikaci vhodných aktivit 

a v průběžném dozoru a koučování. Základem těchto služeb je tedy specializace 

a odbornost zaměstnanců poskytovatele služeb, případně i jejich specifické pravomoci. 

Jedná se například o trenéra, instruktora nebo fyzioterapeuta. 

 Výchovné služby 

 Svým způsobem tyto služby spadají mezi výše uvedené odborné nebo také 

profesionální služby. Jejich podstata je však trochu jiná, proto vytvářejí vlastní skupinu 

služeb. Do této skupiny patří poskytovatelé služeb, zaměstnanci a osoby, jejichž 

pracovní náplň tvoří určitá forma přeměny klienta samotného. Jde tedy o vzdělávací 

a výchovné služby, které mění v zájmu klienta jeho vlastnosti, chování a sociální 

postavení. Ve sportovní sféře se tedy jedná například o poskytování informací 

o pozitivních přínosech fyzické aktivity a o snahu změnit přístup lidí k těmto činnostem. 

 Motivy zákazníka k účasti na sportu 

 Osobní potěšení 

 Je základním motivem ke všem činnostem, nejen k těm sportovním. Sportovních 

činností se v těchto případech lidé účastní pro sport samotný. Jejich potěšení pak plyne 

z vlastní účasti na hře a opravdového požitku z pohybu. S takovými klienty se pracuje 

nejsnáze, neboť u nich není nutné vyvíjet významnější snahu v jejich další motivaci. 

 Získání dovedností 

 Dalším motivem pro účast na tělesných aktivitách je touha po získávání 

dovedností ve vybraném sportovním odvětví. Dosažení co nejvyšší úrovně dovedností 

je cílem účasti ve sportu, ale především pro pokračování v něm. Touha získávat stále 

nové a nové dovednosti je obrovská u lidí všech možných věkových kategorií. 

 Snaha vyniknout 

 Dosáhnout určité výjimečnosti a těch nejlepších výsledků je dalším motivem 

pro účast ve sportu. Hlavním cílem je stát se nadprůměrným a vyhrávat na soutěžích 

a turnajích. V tomto případě může být měřítkem překonávání svých předchozích 

výkonů, nebo výkonů soupeře, kterého chce sportovec porazit. Motivace pro trénink je 

opět mnohem snazší, obzvláště pokud sportovec sám věří, že mu trénink pomůže 

ke splnění vlastních cílů. 
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 Upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

 Velmi často se v dnešní době lidé účastní pohybových činností s cílem zlepšit 

svou fyzickou kondici, zdraví, nebo dokonce i svůj zevnějšek. Dále do tohoto typu 

motivu spadá snaha odbourání stresu, prodlužování délky života nebo také záliba v dnes 

velmi moderním bodybuildingu. 

 Jak je zmíněno výše, na základě těchto dvou podrobně popsaných okruhů, 

Šíma (2009) stanovil šest základních skupin tělovýchovných a sportovních služeb. 

Služby v této oblasti tedy dělí na: 

 Služby pro potěšení zákazníka 

 Do této kategorie spadají služby, při nichž jsou zákazníci motivováni samostatně 

a cílem je požitek ze sportovní činnosti, nejčastěji hra sama o sobě. Služby se nejčastěji 

týkají poskytnutí sportovního vybavení (např. pingpongové pálky a míčky) a zařízení 

(stůl na stolní tenis). O tyto služby mívá zpravidla zájem více sportovců najednou, proto 

je pro poskytovatele těchto služeb nutné mít připravený časový harmonogram, 

popřípadě rezervovací systém. 

 Služby pro zdraví a kondici 

 Tyto služby využívají zákazníci, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou kondici 

a zdravotní stav. Zpravidla znají své potřeby a jsou za vlastní aktivitu plně odpovědní. 

Provozovatelé těchto služeb se tedy nemusí starat o dozor nad činností, pouze 

se zaměřují na pronájem a prodej drobného zboží, souvisejícího s danou pohybovou 

aktivitou, která je v jejich prostorách provozována. 

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

 Tento typ služeb poskytují nejčastěji sportovní kluby, tělovýchovné jednoty 

a sportovní školy. Nabízejí výuku směřující ke zvládnutí důležitých znalostí 

ve sportovní disciplíně nebo pohybové činnosti. Při těchto službách se mísí výchovné 

aktivity organizací a snaha zákazníků získat nové dovednosti. Ze strany poskytovatele 

služby je důležitá znalost sportovních technik a strategií, včetně jejich aplikace ve formě 

profesionálního tréninku, u zákazníka je důležitým předpokladem dostatečná 

motivovanost k získání dovedností. Ta je u profesionálního tréninku zpravidla 

samozřejmostí, ovšem při školní tělesné výchově bývá často nedostatečná a je důležité 

na ní pracovat. 
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 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

 Oblast těchto služeb vyžaduje, jako u předchozího typu, aplikaci odborných 

znalostí a vědomostí do tréninku. Odlišné jsou ovšem záměry zákazníka. Jeho hlavním 

cílem je postupné dosažení vrcholných výkonů v daném sportovním odvětví. Velmi 

důležitá je tedy shoda stanovených cílů mezi zákazníkem a organizací. 

 Služby pro udržení kvality života 

 Tyto služby využívají obvykle zdraví jedinci s dobrou tělesnou kondici, kteří 

chtějí své zdraví udržet a fyzickou kondici ještě o něco zlepšit. Ke zlepšování však 

dochází v delším časovém horizontu, proto je potřeba, aby zákazník byl dostatečně 

o postupech informován, a tak zůstal motivován, dokud se výsledky nedostaví. 

Zpravidla se jedná o individuální nebo skupinové programy a cvičení pod vedením 

odborníků. 

 Léčebné služby 

 Účelem těchto služeb je zlepšení fyzické kondice a zdraví zákazníků. Ti byli 

v některých směrech tělesného vzdělání posouzeni jako nepřiměřeně vzdělaní. Klienti 

jsou často posuzováni podle nedostatečné fyzické kondice a vzhledu. Tím pádem často 

dochází ke snížení sebevědomí klienta, který si posléze myslí, že není schopen 

se zúčastnit a zvládnout jakékoliv fyzické činnosti. Proto je důležitá motivace ze strany 

poskytovatele služby. Mezi léčebné služby svým léčebným charakterem spadají 

rehabilitační a relaxační programy, ale také programy zaměřené na redukci tělesné 

hmotnosti nebo na snižování a odbourávání stresu. 

 

3.3 Zákazník 

 Zákazník je podle Mateidese (1999) někdo, jehož přání a potřeby firma 

uspokojuje za některou z forem platby. Tou nemusí být nutně peníze, ale například 

i čas, goodwill aj. V takovéto směně vystupují podle autora lidé na třech pozicích. 

Prodávající, který prodává výrobky nebo služby, kupující, který kupuje produkt, jež 

bude používat přímo anebo nepřímo, nebo se stane dalším prodávajícím v řetězci, 

a konečný spotřebitel používající produkt, který nemusí být pouze koupený, ale 

například i darovaný. Tato osoba je právě označována jako zákazník. 
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 Pro každou firmu je velice důležité, aby znala potřeby svého zákazníka. Velmi 

podstatná je tedy orientace na zákazníka, kterou Mateides (1999) definuje jako 

„variabilní, na dané situaci závislý postoj pracovníků firmy k zákazníkovi a jeho 

potřebám“. (str. 38) Pokud se prodejce orientuje pouze na vlastní postoje a ne na přání 

zákazníka, nebude mít žádného spokojeného a už vůbec ne věrného zákazníka. Je tedy 

velmi důležitá starostlivost o zákazníky. Základem starostlivosti o zákazníka je 

6 faktorů. Jsou jimi: 

 Pracovní kvalifikace ˗ znalosti a dovednosti nezbytné pro splnění 

základní nabídky. Základní nabídka je definována jako minimální 

produkt nebo služba, bez které by došlo k podstatnému porušení 

dodavatelské smlouvy. 

 Schopnosti při jednání s lidmi ˗ schopnost komunikovat a vycházet 

s kolegy, dodavateli, zákazníky a být citlivý k jejich potřebám. 

 Pozitivní postoj ˗ touha plnit cíle firmy uspokojováním zákazníka. 

 Postupy ˗ zajišťování plynulého a předvídatelného sledu událostí a toho, 

aby zákazník měl včasné, dostatečné, správné a srozumitelné informace. 

 Komunikace a týmová práce ˗ činnosti a chování, které lidem 

umožňují, aby toho společně dosáhli více, než představuje souhrn toho, 

co by vyprodukovali individuálně. 

 Neustálé vzdělávání se ˗ tento faktor má dvě části: 

 novelizace pravidel, postupů, norem chování, aby bylo zajištěno, 

že každá chyba se stane maximálně jednou 

 soustavná iniciace, vedoucí ke zlepšování celkové nabídky. 

Těchto 6 faktorů představuje základ starostlivosti o zákazníka. Pokud jakýkoliv z nich 

chybí, nevyhnutelně to brání v poskytování  dobrých služeb. 

 Nový (2006) přisuzuje prodejnímu úspěchu a s ním spojenému uspokojení 

potřeb zákazníka nutnost přizpůsobit se každému typu zákazníka. Ve svém díle se touto 

typologií zabývá a rozděluje zákazníky podle způsobu chování do pěti typů. Jsou jimi: 

 Nerozhodný zákazník ˗ málo hovoří, je nejistý a často bezradný. 

Potřebuje především pocit jistoty a záruky. Je nevhodné mu nabízet více 

možností. 
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 Zákazník „rozumbrada“ ˗ neumí se ovládat, používá výraznou mimiku, 

je nevlídný a agresivní. Bývá i vulgární a často hovoří zvýšeným hlasem. 

 Emocionální zákazník ˗ podobně jako předchozí typ používá výraznou 

mimiku a mluví hlasitě, avšak je vlídný a citlivý. Často dává najevo své 

pocity. Ke spokojenosti potřebuje pocit, že mu druhá osoba rozumí a ví, 

jak se cítí. 

 Uzavřený zákazník ˗ málo, pomalu a zdrženlivě hovoří, vyhýbá se 

přímému očnímu kontaktu a má velmi nevýraznou mimiku. Je zapotřebí 

pokládání jednoduchých otázek a omezení naléhání. 

 Nedůvěřivý (kritický) zákazník ˗ chová se odmítavě, často skáče 

druhým do řeči a vyvrací jejich argumenty. Mimikou dává najevo 

pochybnosti. Zaujímá kritický, negativní postoj. 

 Chování zákazníka, a tedy výběr výrobku či služby, spočívá podle 

Mateidese (1999) ve čtyřech po sobě jdoucích krocích. Tato posloupnost je označována 

zkratkou AIDA, která znamená Attention ˗ pozornost, Interest ˗ zájem, Desire ˗ touha 

a Action ˗ jednání. Aby výrobek či služba vzbudily u zákazníka zájem, tedy druhý krok, 

musí mu být nejprve produkt známý. Toho je možné dosáhnout například pomocí 

reklamy, ale také přes přátele nebo spolupracovníky. Pokud byla některým z těchto 

způsobů u zákazníka vyvolána pozornost a výrobek nebo služba mu vyhovuje, znamená 

to, že u něj byl vyvolán zájem. Pokud má zákazník o produkt opravdu zájem, snaží se 

o něm zjistit více. V případě, že se mu produkt stále zamlouvá, zákazník po něm začne 

toužit, což později vede k nákupu takového produktu. Z pohledu služeb však vznikají 

dva hlavní problémy spojené s přístupem AIDA. První je, že stimulace poptávky 

po výrobku nebo službě vyvolá poptávku po podobných výrobcích nebo službách 

na celém trhu. V takovém případě je důležité, aby zákazník s dalším nákupem nepřešel 

ke konkurenci. Druhým problémem je, že je velmi jednoduché ztratit zákazníka 

na jakémkoliv ze čtyř stupňů AIDA. Důležité je se o něj v každém kroku co nejlépe 

postarat. 

 Existuje známé pravidlo, pokud se o zákazníka nepostaráte vy, udělá to někdo 

jiný. Plyne z toho ztráta zákazníka. Může k ní dojít různými způsoby. Zkratka LICAL 

shrnuje pět nejsnazších způsobů, jak přijít o zákazníka, které popisuje Mateides (1999). 

Jsou to Lying ˗ klamání spotřebitele, Ignorance ˗ nezájem, Complacency ˗ samolibost, 
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uspokojení, Arrogance ˗ povýšenost a Lethargy ˗ letargie. Samozřejmě existuje 

i několik odvětví, kde je úbytek zákazníků chtěným krokem a nemusí se proti němu 

bojovat. Takovým příkladem může být například vězení, policie nebo i některé případy 

ve zdravotnictví. Snížení počtu „zákazníků“ je znakem snížení zločinnosti nebo lepšího 

boje proti nemocím. Proto je důležité nahlížet na zákazníka s ohledem na druh pracovní 

činnosti. 

 Mateides (1999) uvádí čísla z výzkumného projektu PIMS (Profit Impact 

of Market Strategy), který byl realizován v Cambridge ve 450 firmách, pomocí něhož 

dokládá velký podíl nekvalitních služeb na ztrátách zákazníků. Podle výzkumu 

70% důvodů, proč zákazníci opouštějí danou firmu, nemá nic do činění s produktem 

jako takovým. Důvody, proč zákazníci odešli ke konkurenci, byly v projektu PIMS 

shrnuty takto: 

 Důvody na straně kvality výrobku 

 15% nalezlo lepší výrobek u jiné firmy 

 15% nalezlo lacinější výrobek u jiné firmy 

 Důvody na straně kvality služeb 

 20% z důvodu nedostatku osobní pozornosti 

 49% služby byly nedbalé, neměly dostatečnou kvalitu 

 1% jiné důvody, nespecifikované. 

Tímto výzkumem opět dokazuje důležitost služeb, která je již několikrát zmíněna výše. 

 

3.4 Spokojenost zákazníka 

 Spokojeností zákazníka se ve své dvoudílné knize Spokojnosť zákazníka 

dopodrobna zabývá Alexander Mateides. Pro vysvětlení pojmu spokojenost zákazníka 

převzal slova N. Jonese, že se jedná o stav, kdy jsou potřeby a očekávání uspokojovány 

stále, po celou dobu životnosti výrobku nebo služby. S odkazem na několik dalších 

autorů popisuje spokojenost zákazníka jako výsledek komplexního psychického 

porovnávacího procesu. Zákazník porovnává své vlastní zkušenosti po použití nějakého 

výrobku nebo služby, tzv. „reálný“ výkon, s očekáváními, přáními, individuálními 

normami nebo jiným porovnávacím standardem. Když je tento „očekávaný“ výkon 

potvrzen, a nebo dokonce překonán, vytváří se spokojenost zákazníka. V závislosti 
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na těchto tvrzeních Mateides (1999) popisuje pojem uspokojení požadavků zákazníka 

jako vnímání a pochopení očekávání zákazníka, která dodavatel svou činností naplnil 

nebo překročil. V případě, že se očekávání nepotvrdí, vzniká nespokojenost zákazníka. 

Čím větší je rozdíl mezi očekáváním a následnou zkušeností, tím intenzivnější je 

emocionální reakce. Autor tím ukazuje na skutečnost, že malá odchylka mezi 

skutečným a předpokládaným výkonem se vnímá spíše jako potvrzení očekávání. 

 Zajímavý je i psychologický pohled na tento termín. Pojem spokojenost je 

pozitivně formulovaný a popsaný jako příjemný pocit. Být spokojený svým obsahem 

odpovídá termínům jako cítit se dobře, být sytý, veselý nebo šťastný, cítit 

zadostiučinění, apod. Je zřejmé, že se při spokojenosti jedná o emocionální reakci.  

 Souhrnně, v závislosti na všech uvedených tvrzeních, definuje Mateides (1999) 

spokojenost jako „afektivní reakci na kognitivní porovnání očekávání a zkušeností 

na jedné straně a s tím spojené potvrzení, případně nepotvrzení očekávání na straně 

druhé“. (str. 25) Zjednodušeně řečeno je podle tohoto autora spokojenost zákazníka 

výsledkem psychického procesu porovnávání mezi vnímanou realitou produktu 

a očekáváním spojeným s tímto produktem. 

 Ve vymezení spokojenosti se autoři zpravidla shodují. Jako příklad může sloužit 

definice, kterou uvádí ve svém díle Kotler a Keller (2007), kteří spokojenost popisují 

jako „pocit radosti nějaké osoby, vyvolaný porovnáním vnímaných výkonů k očekávání. 

V případě, že nedojde ke splnění očekávání, je zákazník nespokojený. Předčí̠ li výrobek 

či služba tato očekávání, je zákazník vysoce potěšený nebo spokojený.“ (str. 182) 

Autoři Caro a García (2007) tvrdí, že „nejdůležitější je pro určení spokojenosti stav 

osoby před činností“. (str. 70) Spokojenost je podle nich primárně řízena nějakým 

afektivním faktorem (např. vzrušení) a účinek samotného potěšení není podle nich 

na spokojenost tak zásadní. 

 Pro mnoho firem je uspokojování požadavků zákazníka měřítkem úspěchu. 

Taktéž Lee a kol. (2012) považuje dosažení spokojenosti zákazníků za hlavní cíl 

marketingového úsilí. Tato snaha podle něj vede k nákupu či spotřebě a ovlivňuje právě 

jevy nastávající po nákupu, jako je opakování nákupu, věrnost značce nebo změna 

postoje. Je všeobecně známo, že je mnohem lacinější udržet si stálé zákazníky 

než získávat nové, Mateides (1999) uvádí, že dokonce pětinásobně. Spokojený zákazník 

podle Timma (2002) přichází a nakupuje znovu, čili fenomén „spokojenost zákazníka“ 
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tvoří jeden ze základních pilířů dlouhodobých obchodních úspěchů. Takto spokojený 

zákazník často svoji pozitivní zkušenost předává dále potencionálním zákazníkům. 

I přesto průměrná firma ztrácí 10 ˗ 30% zákazníků každý rok. Mateides a Ďaďo (2000) 

však poukazují na to, že firmy často neví, jaké zákazníky ztrácí, kdy a proč je ztrácí 

a kolik tržeb a zisku je ztráta zákazníka stojí. Firmy zpravidla nekladou pozornost na to, 

že by mohly o zákazníky přijít, ale soustřeďují se na to, jak by získaly zákazníky nové. 

Autor, na základě mnohých výzkumů, vysvětluje tento odsun zákazníků všeobecně 

akceptovaným faktem, kterým je zklamání zákazníků. 

 Jak již bylo zmíněno, spokojenost či nespokojenost vzniká na základě porovnání 

mezi očekáváním a realitou. Očekávání popisuje Mateides (1999) jako soubor představ 

zákazníka o spektru firemního výkonu. Očekávání podle něj vzniká přes čtyři 

komponenty, kterými jsou:  

 Osobní potřeby ˗ očekávání požadovaného výkonu velmi ovlivňují 

požadavky různých zákazníků. Velmi zásadní je účel využití produktu 

či služby danou osobou. 

 Zkušenosti ˗ míra dosavadních zkušeností tvoří důležitý předpoklad 

pro očekávání. Zákazník mající zkušenost s produktem či službou má 

jiné očekávání než úplně nový zákazník. 

 Přímá komunikace ˗ komunikace bezprostředně před prodejem, ale 

i komunikace prostřednictvím médií je určující pro očekávání zákazníka. 

Pokud reklama či prodávající slibují určité výkonové znaky produktu, 

pak tento výkon zákazník očekává i po jeho koupi. 

 Nepřímá komunikace ˗ sem patří především komunikace přátel 

a známých přes nezávislá média. 

Způsob a metodu, jak vzniká očekávání, ovlivňuje také úroveň očekávání. 

Mateides (1999) uvádí pět úrovní formování očekávání: 

 Realistické očekávání ˗ pravděpodobný skutečný výkon, zakládající se 

na informacích o daném produktu či službě. 

 Ideální očekávání ˗ cílová orientace zákazníka, ideální představy 

o produktu. 
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 Očekávaní podporované zkušeností ˗ skutečný výkon, který staví 

na zkušenostech s produkty stejné spotřeby. 

 Tolerovatelný výkon ˗ skutečný výkon, který je zákazník ještě připraven 

akceptovat. 

 Slušný výkon ˗ skutečný výkon, který zákazník pokládá za spravedlivý 

vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům. 

Můžeme tedy shrnout, že očekávání zákazníka jsou ovlivněna mnoha různými faktory 

a úroveň formování velikosti očekávání je vždy individuální. 

 Vnímaná produktová realita, případně zkušenosti s produktem, představují 

reálné komponenty v rámci porovnání příslib ˗ skutečnost. Zkušenosti vznikají během 

a nebo po použití či spotřebě produktu. Až díky této zkušenosti může zákazník stanovit, 

zda se jeho očekávání naplnila či nikoli. 

 Jak již bylo zmíněno, porovnání požadovaného a skutečného výkonu vede 

k naplnění nebo nenaplnění očekávání. Nenaplnění očekávání může být negativní nebo 

pozitivní. Negativní nenaplnění očekávání vyvolává nespokojenost zákazníka. 

Spokojenost naopak vzniká při pozitivním nenaplnění očekávání a při naplnění 

očekávání. Vzniká zde patrný rozdíl v míře spokojenosti. Ta se v této závislosti 

rozděluje na stabilizovanou, jde o spokojenost vzniklou naplněním očekávání a je tedy 

optimálním stavem, a progresivní, což je zkušenost vzniklá pozitivním nenaplněním 

očekávání, tedy překonáním očekávání. To zpravidla vede ke zvýšení očekávání v další 

situaci. 

 

3.5 Kvalita služeb 

 Kvalitu služeb ve svém článku hodnotí Chu a kol. (2012) na stejné úrovni jako 

spokojenost zákazníka. Tyto dva důležité prvky bere jako zásadní při rozhodovacím 

procesu zákazníka. Mezi kvalitou služeb a spokojeností zákazníka popisuje zřetelný 

vztah, neboť právě kvalita služeb nejvíce ovlivní zákazníkovu spokojenost a jeho 

pozdější rozhodnutí o dalších nákupech. Pokud dojde k nárůstu kvality služeb, roste 

i vnímaná kvalita zákazníkem a opět dojde k nárůstu jeho spokojenosti. Ta vede 

k opakovaným nákupům, které znamenají úspěch firmy. Důležitost kvality služeb 

vyzdvihuje taktéž Nuviala a kol. (2012), který vnímanou hodnotu kvality služeb 
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zákazníkem staví na první místo v konkurenčním boji firem. Pomocí této vnímané 

hodnoty kvality služeb a tedy zkušenosti zákazníka je možno stanovit, co je nezbytné 

provést ke zkvalitnění jednotlivých procesů firmy, které povedou k loajalitě zákazníka. 

 Kvalitu služeb ve svém článku definuje Park (2003) jako „posudek zákazníka 

o předmětu služby jako celku, o tom, jak je výjimečný a nadřazený jiným předmětům 

služby“. (str. 41) Definicí kvality se zabývají i Kotler a Keller (2007). Podle těchto 

autorů je kvalita „souhrn vlastností a charakteristických rysů výrobku nebo služby 

klíčových pro jejich schopnost uspokojovat uváděné nebo předpokládané 

potřeby“. (str. 184) Mateides (1999) chápe kvalitu jako zákazníkův názor na hodnotu, 

protože pouze pohled ze strany zákazníka napoví, zda je kvalita vysoká nebo nízká. 

Stručně pak dodává, že „kvalita je to, co za kvalitu považuje zákazník“. (str. 104) 

Poukazuje na to, že takto je kvalita služeb určována externě, neboli bez vlivu 

poskytovatele produktu a formuje se podle podmínek na trhu a očekávání zákazníka. 

Poskytovatel produktu musí následně upravovat své interní výkony podle externích 

požadavků na kvalitu. Kvalita má podle autora tedy dvě dimenze a platí, že interní 

kvalita následuje po kvalitě externí. 

 Taktéž Vaštíková (2008) přisuzuje kvalitě služeb velkou roli, neboť kvalita je 

podle ní hlavní faktor, který představuje velkou konkurenční výhodu určité služby 

a díky ní se může lišit od produktu konkurenta. Rozlišuje dvě složky kvality, 

technickou, tedy poměrně objektivně hodnotitelnou složku, a funkční, která je mnohem 

subjektivnější. Technická kvalita zahrnuje měřitelné prvky služby, které zákazník 

obdrží během poskytování služby a vedou k finálnímu výsledku, jako například stav 

auta po opravě v autoservisu. Funkční kvalita poukazuje především na to, jak je služba 

zákazníkovi poskytnuta. Jak již bylo zmíněno, je poměrně subjektivní a je ovlivněna 

různými faktory, jako například prostředím, kde je služba poskytnuta, chováním 

zaměstnanců firmy nebo čekací dobou. 

 Výsledná kvalita služeb se podle Mateidese (1999) určuje ze sumy vlastností 

a znaků služby tak, aby byly splněny požadavky. Za nejdůležitější považuje autor 

požadavky z pohledu zákazníka, konkurence a firmy. Požadavky z pohledu zákazníka 

jsou definovány pomocí specifického očekávání aktuálních a potenciálních zákazníků. 

To se může týkat potenciální dimenze, procesu poskytování služeb a nebo výsledku 

poskytovaných služeb. Očekávání se nevytváří pouze pomocí individuálních potřeb, ale 

je ovlivněno i zkušenostmi se službami v minulosti, komunikačními opatřeními 
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ze strany poskytovatele, vzájemnou komunikací zákazníků. Požadavky z pohledu 

konkurence souvisí s úvahami o tom, jak může firma pomocí cílené strategie kvality 

profitovat oproti své konkurenci. Kvalita poskytovaných produktů je tedy konkurenční 

výhodou. Požadavky mnohokráte vyplývají právě z úrovně služeb poskytovaných 

konkurencí. Požadavky z pohledu firmy vycházejí ze schopnosti a pohotovosti strany 

nabídky poskytnout určitou úroveň kvality služby. Důležitou roli v tomto případě hrají 

faktory jako mentalita pracovníků, odborná kvalifikace a význam politiky kvality pro 

marketingovou strategii firmy. 

 

3.6 Metody hodnocení spokojenosti zákazníka a měření kvality služeb 

 Jak již bylo zmíněno výše, tyto dva faktory nejvíce vypovídají o tom, jaké 

služby ve skutečnosti jsou, zda˗li dobré nebo nikoli. Kvalitní služby vedou 

ke spokojenosti zákazníka a ta zpravidla k opětovnému využívání služeb zákazníkem. 

Důležité tedy je, umět tyto faktory změřit a zjistit, zda jsou služby opravdu kvalitní 

a jestli je zákazník skutečně spokojený. Způsobů hodnoceni je celá řada, avšak svým 

obsahem a jednotlivými kroky se častokrát překrývají. Ve stručnosti je uveden pohled 

na metody hodnocení autorů Vaštíkové a Mateidese. 

 Vaštíková (2008) uvádí kritéria, podle kterých vlastně zákazník kvalitu služeb 

hodnotí. Slučuje je do pěti společných kategorií. 

 Hmotné prvky ˗ technický stav a vzhled zařízení, budov, oblečení 

a vzhled zaměstnanců, úprava komunikačních materiálů a písemností, 

standardní zpracování hmotného produktu, který je součástí dodávky 

služby ˗ například porce jídla v restauraci. 

 Spolehlivost ˗ přesnost výkonu služby, naplnění užitku spojeného 

s poskytnutím služby. 

 Schopnost reakce ˗ schopnost reagovat na požadavky zákazníka, 

vstřícnost a snaha, adaptabilita. 

 Jistota ˗ schopnosti, kvalifikace, zdvořilost, důvěryhodnost, bezpečnost. 

 Empatie, pochopení ˗ vcítění se do zákazníka a pochopení jeho potřeb 

a požadavků, snadný přístup ke službě, dobrá komunikace. 
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Podrobně se autorka zabývá třemi metodami, které lze pro hodnocení kvality služeb 

využít. Jsou jimi: průzkumy kvality služeb, metoda SERVQUAL a technika kritických 

případů. Tyto metody jsou nyní ve stručnosti představeny. 

 

Průzkumy kvality služeb 

 Hodnocení se může provádět v tomto případě různými metodami. První z nich je 

hodnocení běžnými metodami primárního výzkumu, které je zaměřeno na názory 

zákazníků. Tyto názory jsou zjišťovány ústním a telefonickým dotazováním, nebo 

pomocí dotazníků rozesílaných poštou či pomocí e˗mailů. U některých druhů služeb je 

možné využít i metodu pozorování. Pokud je zkoumána kvalita služeb konkrétní 

organizace, doporučuje se provést i srovnávací šetření hodnocení kvality služeb 

konkurenčních firem. 

 Druhou metodou, spadající podle autorky do této skupiny, jsou stálé zákaznické 

panely. Na podnět organizace poskytující službu se pravidelně scházejí skupiny 

zákazníků, kteří jsou poměrně častými uživateli této služby. Ti pak sdělují své názory 

na kvalitu služeb. Tento panel může být využit i k hodnocení nově zaváděné nebo 

zdokonalené služby. Nejznámějším příkladem panelového šetření jsou tzv. TV˗metry, 

častěji zvané jako peoplemetry, pomocí nichž se měří sledovanost televizních pořadů. 

 Některé profesní služby, které jsou typické vysokým kontaktem se zákazníkem, 

využívají studie vnímání hodnoty zákazníkem. Při studiích dochází ke kombinování 

kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu. Hlavním cílem je zjištění názorů 

zákazníků na organizaci jako celek, což může pomoci ke zdokonalování služeb. 

Kvalitativní část výzkumu je zaměřena nejen na názory samotných zákazníků 

na organizaci, ale i dalších zúčastněných osob, kterými mohou být například 

zprostředkovatelé, konkurenti nebo novináři. Hlavním nástrojem hodnocení názoru jsou 

v této části hloubková interview a skupinové diskuse. V kvantitativní části zákazníci 

hodnotí různé vlastnosti služby na základě řady tvrzení. Studie mohou obsahovat 

i analýzu hodnocení služby zaměstnanci organizace. 

 Poslední zmíněná metoda této skupiny, analýza stížností, je vhodnou a účinnou 

metodou v menších organizacích. Má být součástí firemních programů řízení styku 

se zákazníky. 
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Metoda SERVQUAL 

 Podle Vaštíkové (2008) je tato metoda nejpropracovanější metodou hodnocení 

kvality služeb. Poprvé byla použita v 90. letech v oblastech prodeje nemovitostí, služeb 

zubních klinik, cestovního ruchu, účetních firem nebo vzdělání. Opírá se o dva základní 

pohledy na kvalitu služeb. První vychází z toho, že kvalita je souhrn vlastností, které 

se liší z hlediska svého relativního významu pro různé druhy služeb, druhý pak, že 

kvalitu lze po určení základních vlastností služby alespoň z částí hodnotit podle 

spokojenosti zákazníků. Tu určujeme jako rozdíl mezi očekáváním zákazníka 

a zkušeností s poskytnutím určité verze služby, tedy tím, jak ji zákazník vnímá. 

 Výzkum spočívá v tom, že zákazník před poskytnutím služby označí 

na příslušné hodnotící škále, jakou úroveň služeb u organizace očekává. Po poskytnutí 

služby opět na téže škále ohodnotí, na jaké úrovni mu byla služba ve skutečnosti 

poskytnuta. Vlastnosti lze následně vážit podle významu, jaký jim samotný zákazník 

přikládá. V zásadě mohou nastat tři případy hodnocení. Způsob poskytnutí služby 

se může shodovat s očekáváním zákazníků, nebo očekávání kvality poskytnuté služby 

může převyšovat kvality služby obdržené, a nebo hodnocení poskytnuté služby může 

převýšit očekávání. Tyto situace jsou popsány výše podle Mateidese, jako naplněné 

očekávání, negativní nenaplněné očekávání a pozitivní nenaplněné očekávání. První 

a třetí případ vede ke spokojenosti zákazníka. 

 Význam jednotlivých vlastností služeb se u jednotlivých zákazníků může značně 

lišit. Proto se u této metody může využít ještě přiřazení váhy jednotlivým vlastnostem 

služby podle významu, jaký jim zákazník přikládá. Celá skutečnost je tak zachycena 

ještě objektivněji. Výsledky šetření je pak možné sumarizovat. 

 

Technika kritických případů 

 Technika kritických případů (CIT ˗ Critical Incident Technique) slouží 

k identifikaci vzniku zdroje uspokojení nebo neuspokojení zákazníků poskytovaných 

služeb. Tato metoda je založena na shromažďování přímých rozhovorů se zákazníky 

služeb, kteří popisují situace při vykonávání služby, které jim nejvíce utkvěly v paměti. 

Poté následuje analýza těchto situací a jejich klasifikace. 

 Popisovaná situace může být hodnocena jako kritická, pouze jsou˗li splněny 

určité podmínky. Těmi jsou: 
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 Popsaná situace se týká interakce mezi zákazníkem a pracovníkem 

organizace, která službu zprostředkovává. 

 Popsaná událost vyvolává pocit uspokojení, respektive neuspokojení 

zákazníka. 

 Událost se něčím odlišuje od běžné rutinní praxe. 

 Popis události je dostatečně přesný a výstižný, aby si ji tazatel mohl 

dobře představit. 

 Zákazník, který se účastní tohoto výzkumu, je zpravidla dotazován, jestli 

si pamatuje nějakou zvláštní událost, která nastala v průběhu poskytování služby danou 

organizací, jaké byly okolnosti této situace, kdy se přihodila, jaké bylo chování 

pracovníka, který službu poskytoval, jak dlouho se řešil vzniklý problém a z jakého 

důvodu tato událost u zákazníka vyvolala pocit spokojenosti nebo nespokojenosti 

se službou. Výše zmíněná analýza průzkumu je prováděna při nejmenším čtyřmi 

nezávislými odborníky. Ti mají za cíl vytvořit skupiny vzájemně podobných událostí, 

které jsou založené na identických prvcích. V hodnocení těchto odborníků pak musí 

nastat vzájemná 80% shoda. Ve vzniklých vyhodnocených skupinách se následně 

zkoumá pomocí statistických metod poměr mezi pozitivními a negativními událostmi 

a následně poměr mezi jednotlivými skupinami navzájem. Na základě klasifikace 

vznikají seznamy faktorů, které kladně nebo záporně ovlivňují vnímání kvality 

nabízených služeb. Výsledky této metody umožní efektivní řízení kvality služeb firmy 

pomocí využití vhodných nástrojů marketingového mixu. 

 

 Mateides (1999) doporučuje předtím, než dojde k detailnímu hodnocení 

spokojenosti zákazníka přiměřenými metodami, přistoupit k využití možnosti 

zpětnovazebně podporovaného hodnocení spokojenosti zákazníka (pasivní metody 

zjišťování).  Jde o možnost dodatečných kontaktů se zákazníkem (např. prostřednictvím 

servisních okének, telefonu, servisních karet), které jsou rychlé a jednoduché. 

Výsledkem pak může být hrubé, cenově výhodné, avšak permanentní získávání 

informací o realizované spokojenosti zákazníka. Pro vnímání zákazníka, ale i kvůli 

dalším vztahům s ním, se vyhodnocují zejména kritické zážitky, události, stížnosti 

a reklamace na různých kontaktních místech. Autor však dodává, že reprezentativní 
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a obsáhlý obraz o stupni spokojenosti zákazníka se pouze těmito metodami nedá vůbec 

získat. 

 Na výkon orientované postupy prostřednictvím porovnávání a testování 

(pozorování zákazníka, testy přes telefon, testování výkonů, analýzy kontaktů, časové 

analýzy procesu) směřují většinou k pravidelnému zprostředkování skutečností 

na prověření dodržování technických, příp. objektivních znaků produktu. Tyto postupy 

proto přicházejí v úvahu zvláště pro prověření objektivních a měřitelných faktorů. 

 Na druhé straně je k dispozici velké množství na zákazníka orientovaných 

postupů prostřednictvím cílených anket o spokojenosti zákazníka. Nejdůležitější jsou 

podle Mateidese (1999) metody orientované na znaky a metody orientované na zážitek. 

V praxi by se podle něj však měl na kontrolu kvality a spokojenosti zákazníka vždy 

použít shrnující mix tvořený z metod, které jsou k dispozici. Autor poukazuje 

na problém, že kvalitu určuje zákazník podle toho, co považuje za opravdu důležité 

on, a ne podle toho, co je důležité pro poskytovatele služby, na což je obvykle 

dotazování zaměřeno. Nestačí podle něj pouze dotazníkové akce a dopředu 

připravované, úplně standardizované rozhovory, které nenechají žádný prostor 

pro individuální pozorování. 

 

Znakově orientované metody 

 Běžné dotazníky a plně standardizované rozhovory zaměřené na zjišťování 

spokojenosti zákazníka jsou znakově orientované, neboť jsou zaměřené na znaky 

kvality, kterou nabízí poskytovatel. Všeobecně vybírá ty znaky svých produktů, 

o kterých si myslí, že jsou důležité a že právě na nich závisí spokojenost zákazníka. Zde 

však může vzniknout výše uvedený problém. Pro zákazníka nemusí být tyto vlastnosti 

důležité. Vzniká mylný obraz spokojeného zákazníka, který přesto nevyužije tutéž 

službu, protože je nespokojený s úplně jinými znaky, které ovšem v dotazování nejsou 

zmíněné. 

 Mateides (1999) uvádí krátký výčet znakově orientovaných metod, včetně 

postupu a hodnocení metody. Jsou jimi: 

 Analýza globálního mínění 

 postup: dotazování se zákazníka na všeobecnou spokojenost 

s produktem podle předem určené struktury 
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 hodnocení: vypovídací schopnost je omezená, neboť získáme 

pouze nediferencované záchytné body 

 Frekvenčně˗relevantní analýza 

 postup: zákazník hodnotí problémové případy podle předloženého 

seznamu, přičemž problémové kategorie se posuzují jinými 

metodami 

 hodnocení: metoda musí být chápána ve spojení s jinými postupy, 

posuzují se jen negativní kontakty mezi zákazníkem 

a poskytovatelem služeb 

 Conjoint analýza 

 postup: hodnocené objekty jsou seřazeny zákazníkem podle 

kvality, aby bylo možné přepočítat přínos každého znaku kvality 

 hodnocení: výhodné jsou možnosti kombinace jednotlivých znaků 

a forem znaků, seřazení znaků neumožňuje konkrétní výpověď 

o názoru zákazníka na kvalitu 

 Multiatributní postupy 

 postup: s pomocí seznamu se získávají hodnoty důležitosti 

a dojmu zákazníka, analyzují se a vytvoří se globální mínění 

 hodnocení: je to nejpopulárnější metoda, kvalita služby je 

odvozena ze sumy všech znaků. 

 

Metody orientované na prožité zkušenosti 

 Jak bylo již několikrát zmíněno, kvalitou není to, co poskytovatel produkuje, ale 

to, co si o tom myslí zákazník, proto je důležité se ho na to zeptat. Aby bylo zohledněno 

opravdu to, co zákazníka zajímá, co si přeje a co se mu nelíbí, měl by mít možnost 

o tom volně mluvit. Zkušenosti, při kterých byl rozzlobený, přání, která nebyla 

naplněna, a očekávání, která se nesplnila, mohou být různorodé. Především 

při bezprostředním kontaktu se zákazníkem se mohou vyskytnout jednorázové 

zkušenosti, které jsou mimořádným zklamáním. I přesto, že firma buduje spokojenost 

zákazníka dlouhá léta, může jedna nevhodná příhoda nebo připomínka otřást touto 

spokojeností a důvěrou.  
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 Postoje, ať již na základě přímé zkušenosti, nebo pocházející z druhé ruky, 

vznikají na základě hodnocení kvality nabízených výkonů. Hodnocení kvality vychází 

ze zážitků, které byly zákazníky přijaté jako pravdivé. Jejich hodnocení celkové kvality 

nevzniká tak, že berou v úvahu relativní váhu jednotlivých částí výkonu, ale abstraktní 

znaky a ty poté sumarizují. Mnohem více jsou tyto zážitky pouze „částí pravdy“, kde 

zákazníci získávají první dojem o kvalitě produktů producenta. Jsou to jen části pocitů, 

které reprezentují celou kvalitu. To znamená, že i maličkost může zničit celý produkt. 

Autor tuto skutečnost demonstruje na vlasu v polívce jinak výborného restauračního 

menu. 

 Mateides (1999) opět stručně shrnul i tyto metody, včetně jejich postupu 

a hodnocení. Těmi nejzákladnějšími a nejdůležitějšími podle něj jsou: 

 Pozorování 

 postup: otevřené nebo skryté pozorování osob v interakci mezi 

zákazníkem a službou 

 hodnocení: vysoké náklady, spotřeba času, slabá vypovídací 

schopnost, nepodává informace o subjektivních zážitcích 

zákazníků 

 Analýza pochval a stížností 

 postup: zákazníky iniciované sestavování zpráv, žádná specifická 

metoda vyhodnocování dat 

 hodnocení: pouze málo zákazníků dává informace do firmy, 

z toho plyne ohraničená vypovídací schopnost, stejně jako 

problémy s reprezentativností 

 Sekvenční technika událostí 

 postup: zakládá se na zkušenostech Blueprintingu (rozklad 

výkonu na jednotlivé procesy), zákazníci si ukládají do paměti 

konkrétní body a popisují své zážitky 

 hodnocení: zákazníci odpovídají na předložené konkrétní body, 

posuzují je, ale hodnotí i ty, které za normálních okolností 

pokládají za nepodstatné 
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 Technika kritických událostí 

 postup: zákazníci popisují především pozitivní nebo negativní 

zážitky z interakce zákazníka a služby 

 hodnocení: individuální posuzování kvality se jeví nejpopulárněji, 

ale je časově a peněžně velmi náročné 

  

Benchmarking 

 V samostatné kapitole se Mateides (1999) věnuje metodě benchmarkingu. 

V podnikatelském kontextu je benchmarking procesem nepřetržitého porovnávání. 

Využívají jej především firmy, které se zaobírají tím, jak dobře dělají svou práci 

v porovnání s konkurencí a s dalšími odvětvími. Schopnost hodnotit zkušenosti své 

i jiných a učit se z nich je dnes podle autora považováno za jednu z prvořadých 

podmínek úspěchu firmy. Cílem metody je obyčejně odhalení vlastních nedostatků 

ve výkonnosti a z toho plynoucí zlepšení vlastních produktů prostřednictvím výzkumu 

produktů jiných producentů. Benchmarking je trvalé sledování a vyhodnocování toho, 

jak kvalitně a efektivně daná firma produkuje určitý výrobek nebo službu, jak efektivní 

je postup a nebo činnost v porovnání s jinými firmami. Postupy jiných firem, které jsou 

identifikované jako lepší, se pak firma snaží implementovat do vlastní struktury. 

 Klíčovou roli v procesu vylepšování nejlepšího, jak bývá benchmarking také 

často nazýván, hrají informace. Úspěšný benchmarking předpokládá trvalé sledování 

nejrůznějších pramenů obsahujících důležité informace o nových metodách 

a efektivních postupech, jako jsou například výroční zprávy firem, odborné časopisy, 

zprávy přednášené na zasedáních profesionálních asociací, rozbory průmyslových 

trendů, konzultace s odbornými poradci.  

 Pomocí benchmarkingu je možné měřit téměř vše. Nejjednodušší je porovnávání 

měřitelných jednotek, jako je cena, náklady apod. Lze ho použít na všech 

hierarchických úrovních ve firmě, to znamená i na TOP managementu. Firma může 

využít buď interní, nebo externí benchmarking. Interní zahrnuje porovnávání mezi 

jednotlivými částmi firmy, tedy mezi pobočkami, závody, atd. Při externím 

se porovnává firma s jinými podniky v téže nebo jiné branži. Není jej možné provádět 

anonymně, proto je velmi těžké pro tuto metodu najít vhodného partnera, který by 

poskytl potřebné údaje. Pro takového partnera je důležité vymyslet podnět, který by ho 

vedl ke spolupráci a mohl by i jeho následně zdokonalit. 
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3.7 Golf 

 Golf představuje přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. 

Při dnešním sedavém způsobu života je jistě optimální volbou pro mnoho lidí. 

V současnosti již není sportem pro nejvyšší třídy obyvatel, ale přijít s tímto krásným 

sportem do kontaktu a vyzkoušet si ho je dnes mnohem jednodušší. Autoři Barrett 

a Hobbs (1997) vyzdvihují, že v rekreační podobě golf nevyžaduje jednorázové vypětí 

či přílišné namáhání netrénovaného organismu. Je tedy vhodnou zábavou pro všechny 

věkové kategorie obojího pohlaví. Golf je nekontaktním sportem a díky jedinečnému 

handicapovému systému spolu mohou soupeřit hráči s rozdílnou výkonností 

a rozdílného věku. Dalším zásadním znakem golfu je, že ho může hráč provozovat zcela 

sám. Když se člověk chce někdy oprostit od současného hektického světa a být na chvíli 

úplně sám, není nic krásnějšího než vyrazit za golfem do nádherné přírody. Jeho 

jediným soupeřem a zároveň spoluhráčem je pokaždé jen hřiště. Naopak je golf také 

vhodným rodinným sportem, který umožňuje, aby celá rodina společně zažívala báječné 

okamžiky plné zábavy a napětí. 

 Golf je oficiálními pravidly R&A (2012) definován jako hra, která spočívá 

v hraní míčku z odpaliště do jamky ranou nebo ranami v souladu s pravidly. Hráč 

se tedy snaží za použití golfových holí dostat míček do jamky na co nejmenší počet 

úderů, nebo na menší počet úderů než jeho soupeř. To je princip dvou hlavních typů 

her: hry na rány a hry na jamky. Při hře na rány se sčítají údery hráče na všech 

osmnácti jamkách, které tvoří jedno hrací kolo. Zpravidla se chodí v tzv. flightech 

po dvou, třech nebo čtyřech hráčích. Při hře na rány proti sobě soupeří dva hráči. 

Na každé jamce získává bod ten hráč, který ji dokázal zahrát na méně úderů. Při stejném 

počtu úderů na jamce získává každý z hráčů půl bodu. 

 Jak již bylo zmíněno, hraje se golfovými holemi. Ty se dělí na puttery, železa, 

hybridy a dřeva. Puttery jsou hole specifické pro dohrávání míčku do jamky 

na jamkovišti. Železa slouží pro kratší hru mimo jamkovitě a jsou očíslovány od 1 do 9. 

Čím je označující číslo menší, tím delší úder lze touto holí zahrát. Zvláštními druhy 

želez jsou tzv. wedge, které slouží k nejkratší hře, nejčastěji k přiblížení se 

na jamkoviště. Hybridy jsou podobné dřevům, ale jsou vyráběny z jiného materiálu 

a slouží pro delší hru než železa, ale kratší než dřeva. Nejdelšími holemi jsou tedy 

dřeva. Ta se dělí na fairwayová dřeva a drivery. Driver je holí úplně nejdelší, má 
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největší hlavu a zpravidla se touto holí začíná hrát z odpaliště na těch nejdelších 

jamkách. Nejdelší odpal v historii byl za značné podpory větru změřen na úctyhodných 

cca 600 metrů. Ti nejlepší golfisté jsou schopni odpalovat přesně svůj míček 

na vzdálenost 300 ˗ 350 metrů. Podle pravidel může mít hráč s sebou na hřišti nejvýše 

14 holí. 

 

3.7.1 Golfový slovník 

 Tato část práce slouží k představení termínů, které se v golfu nejčastěji vyskytují 

a zároveň jsou použity v této diplomové práci. Pro přehlednost jsou termíny uvedeny 

v tabulce č. 1, kde se nachází anglický a český termín a následné stručné vysvětlení 

pojmu (inspirace některých pojmů na www.golfovezpravy.cz).  

 

Tabulka č. 1: Slovník nejdůležitějších golfových termínů obsažených v práci 

Anglický 
termín 

Český  
termín Vysvětlení pojmu 

Bunker písečná 
překážka 

Písková past na hřišti, definovaná jako překážka, která hráči 
znesnadňuje postup k jamce. 

Driver "drajvr" 
Golfová hůl určená k provádění odpalu z odpaliště. Někdy 
označován jako dřevo č.1. Má větší hlavu, nízký loft (sklon plochy 
hlavy 7˗12°), dlouhý shaft (rukojeť) a dokáže míči udělit velkou 
sílu. 

Driving 
range 

tréninkové 
odpaliště Tréninkový prostor pro nácvik golfového švihu. 

Fairway "fervej" 
Část hřiště s nízko střiženou trávou, které by se hráči měli držet 
při své optimální cestě k jamce. Obvykle se jedná o travnatý pruh 
o šířce 30 ˗ 50 metrů vedoucí od odpaliště k jamce. 

Fee (Green 
fee) "fí" Poplatek za vstup / hraní na hřišti. 

Flight "flajt" Skupina hráčů hrajících kolo společně. 

Green jamkoviště Nízkosečený (na 3 mm) prostor kolem jamky. 

Greenkeeper "greenkípr" Zaměstnanec golfového areálu, který se fyzicky stará o kvalitu 
hřiště. 

Handicap 
(HCP) hendikep 

Přepočet výkonnosti hráče určený k tomu, aby společně mohli hrát 
golfisté různých úrovní. Jeho výše záleží na herních výsledcích 
hráče ˗ čím nižší HCP, tím lepší hráč. Základní HCP je 54, může jít 
i do minusových hodnot. 
1) Místo na greenu, do kterého je potřeba dohrát míček (průměr 
10,8 cm, hloubka 10,16 cm). 

Hole jamka 
2) Část hřiště, zahrnující konkrétní odpaliště, fairway, překážky 
a green jako celek (Jamka 1 ˗ 18). 
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Anglický 
termín 

Český  
termín Vysvětlení pojmu 

Hybrids hybridy 
Novější typ hole obdobných vlastnosti jako dřevo, ale má kratší 
shaft a menší hlavu. Používá se jako záchranná hůl pro dlouhou 
ránu z roughu, fairwayového bunkeru apod. 

Irons železa 
Typ hole, která má kovovou hlavu, menší než ostatní druhy holí. 
Vyrábí se v sadách od 1 do 9. Má kratší shaft než dřevo, míč letí 
po vyšší trajektorii. Někdy se mezi železa zahrnují i wedge 
pod názvem "krátká železa". 

Marshal maršál 
Zaměstnanec golfového areálu, který dohlíží na dodržování 
pravidel hry a golfové etikety a udržuje průchodnost hřiště 
kontrolou tempa hry jednotlivých flightů. 

Par par 
Číslo označující počet úderů optimálně potřebných k dosažení 
jamky. Jamky mívají par 3, 4 nebo 5. Par se používá i ve spojení 
s hřištěm jako hodnota označující, na jaký počet ran je hřiště 
normováno. Obvyklý par hřiště je 72. 

Putter patr Hůl speciálně určená ke hraní na jamkovišti (greenu), 
k tzv. patování (putting). 

Rough "raf" Část golfového hřiště, na které je tráva vyšší a hustší 
než na fairwayi, zpravidla lemuje fairwaye. 

Teeing 
ground odpaliště 

Místo, odkud se začíná hrát právě hraná jamka. Je to pravoúhlá 
plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraj určují 
vnější obrysy dvou specifických, k tomu určených značek. 

Woods dřeva 
Typ hole, jejíž hlava původně byla vyráběná ze dřeva, odkud 
pramení název. Má delší shaft, větší hlavu a používá se pro dlouhé 
rány. Mezi dřeva typově patří i driver. 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

3.7.2 Historie golfu 

 Kdy a kde tento sport vznikl, není vůbec jasné. Ostatně těžko lze určit, kde prvně 

kdokoliv udeřil věc ležící na zemi předmětem, který držel v ruce, a právě toto lze 

za úplně první podstatu golfu označit. Hru založenou na tomto principu známe již 

od starých Římanů. Ta podle autorů Barretta a Hobbse (1997) nesla název paganika 

a často bývá považována za prazáklad golfu. Podobné hry se objevují u mnoha národů, 

ale za pravlast této hry je oficiálně považováno Skotsko. Odpalování kulatého předmětu 

kamsi na cíl bylo doplněno právě ve Skotsku dalšími údery, jimiž se měl hráč 

co nejdříve dostat do nově zavedeného prvku jamky a hráč hrál vždy pouze jedním 

míčkem. Tuto hru již lze za přímého předchůdce golfu označit. Historikové tvrdí, že 

v oblasti kolem městečka St. Andrew se hrál již na konci 14. st. Hrálo se především 

na písečných mořských pobřežích. Pobřeží nabízelo spoustu volného prostoru 

a omezovalo výskyt častých zranění odpalovaným předmětem. O rozšíření golfu svědčí 

výnos krále Jamese II. v 15. století o zákazu této hry pod trestem oběšení, neboť se lidé 

věnovali hře mnohem více než důležitému vojenskému výcviku. Ovšem jednomu 
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z následníků trůnu, Jamesi VI., se hra zalíbila natolik, že ji opět povolil, a dokonce 

se hře začal sám věnovat. 

 Prvním golfovým klubem, o jehož existenci jsou přímé důkazy, byl Honourable 

Company of Edingurgh Golfers (Ctihodná společnost golfistů edinburghských), který 

vznikl v roce 1744 v Leithu u Edinburghu, jak uvádí Hamster (2007). Uvnitř tohoto 

klubu byla vytvořena také první golfová pravidla nazvaná Thirtheen Articles, z nichž 

mnoho bodů platí dodnes. O 20 let později byla ustanovena norma hřiště, která 

se ze 22 jamek snížila na dodnes platných 18. K tomuto kroku došlo v St. Andrews, kde 

dnes sídlí nejvěhlasnější golfový klub Royal and Ancienit Golf Club, který byl založen 

roku 1888. Prvním golfovým klubem za hranicemi Skotska byl Royal Blackheat 

založený v roce 1766 poblíž Londýna.  

 V těchto letech byl golf stále ještě považován za sport pro nejvyšší vrstvu 

obyvatelstva. Souviselo to především s náklady spojenými s hraním tohoto sportu. 

Nejdražším prvkem byly golfové míčky. Ty byly vyráběny ručně z kůže, která byla 

vycpána spařeným peřím. Měly životnost jen několik málo úderů. Vše se ovšem 

změnilo objevením gutta perchy. Kaučuk umožnil průmyslovou výrobu levnějších 

golfových míčků. Průmyslově se začaly vyrábět i golfové hole s železnými hlavami. 

Především ve Skotsku se tímto golf stal sportem pro všechny vrstvy obyvatelstva. 

Naopak v Anglii zůstal ještě nějaký čas sportem „gentlemanů“. Přesně pod touto 

představou se golf z Anglie rozšířil i do Ameriky, kde zanedlouho našel spoustu svých 

obdivovatelů. 

 První velký golfový turnaj byl odehrán v roce 1860 pod názvem British Open 

a jeho tradice se udržuje dodnes a stále patří mezi nejvýznamnější a nejdůležitější 

turnaje. Na mezinárodní úrovni se golfisté poprvé sešli na Amatérském golfovém 

šampionátu Indie a Dálného východu v roce 1893. Na konci 19. století se již objevují 

první plně profesionální golfisté. Obrovského rozmachu se podle Barra (2009) golf 

dočkal především v Americe, kde bylo před začátkem 20. století evidováno více 

než 1000 golfových hřišť. Profesionálové byli pouze mužského pohlaví. Ke změně 

došlo v roce 1949, kdy na území USA vznikla Asociace profesionálních golfových 

hráček. Mezi nejznámější golfová jména současnosti patří Tiger Wood, Rory McIlroy 

nebo Phil Mickelson. Z minulosti lze uvést významná jména Bobby Jones, Gary Player 

nebo Jack Nicklaus. 
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3.7.3 Historie golfu v ČR 

 Historie golfu v České republice je o poznání kratší než ve světě. První golfové 

hřiště bylo vybudováno roku 1904 v Karlových Varech. Hned o rok později bylo 

postaveno hřiště v Mariánských Lázních. Tato hřiště však byla určena výhradně 

pro zahraniční lázeňské hosty, a to především z Anglie a Ameriky, kteří si výstavbu 

de facto sami vyžádali. Za první skutečně české golfové hřiště tak můžeme považovat 

upravený pozemek průmyslníka Františka Ringhoffera u obce Valešovice. Založil 

i vlastní golfový klub Ringhoffer Golf Club pro své rodinné příslušníky a nejlepší 

zaměstnance vlastních závodů. Hlavní město Praha se svého hřiště dočkalo v roce 1926, 

kdy bylo klubem Golf Club Praha (GCP) založeno hřiště v Motole a v roce 1927 se zde 

uskutečnila první oficiální soutěž. Současně vznikal také Golfový klub Líšnice (GKL). 

Po několikaletém vývoji byl definitivně založen v roce 1928. V témže roce vyrostlo 

i na pozemcích bývalých pastvin u Líšnicen golfové hřiště. Tyto tři golfové kluby 

se společně s Golf Clubem Piešťany sdružili do nově vzniklého Golfového svazu ČSR. 

Zpočátku se všechny důležité turnaje jako Národní mistrovství ČSR na rány nebo 

Mezinárodní amatérské mistrovství ČSR na jamky odehrávaly právě na hřišti v Motole. 

Po zániku hřiště, z důvodu ústupu Motolské nemocnici, se tyto důležité soutěže 

přesunuly do Mariánských Lázní. Na konci roku 1937 se Golfový svaz ČSR podílel 

na vytvoření Evropské golfové asociace. 

 V průběhu druhé světové války i v poválečné éře rozvoj golfu na území České 

republiky stagnoval. Hřiště byla zabírána a následně ničena totalitní mocí, neboť 

v tomto sportu spatřovala projev západního způsobu života. Rozvoje se golf dočkal opět 

až v 60. letech, kdy se podařilo obnovit válkou zničené hřiště v Karlových Varech 

a díky kolektivnímu pojetí nově vzniklé celostátní ligy družstev začal golf vyhovovat 

režimem upřednostňovaným formám sportu. Vzniká Československý golfový 

svaz (ČGS). V tomto období byly turnaje na našem území navštěvovány hráči 

ze zahraničí, nejčastěji ze Švédska, Rakouska a Německa. Naši hráči naopak stále 

častěji cestovali za golfem do zahraničí. To na nějakou dobu zastavilo až období 

normalizace. 

 Zásadními změnami prošel český golf po roce 1989. Již na jaře roku 1990 

změnil ČGS svůj název na Československou golfovou federaci (ČSGF). Byl zahájen 

proces osamostatňování golfových oddílů, které začaly vystupovat z tělovýchovných 
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jednot, do nichž byly nuceny v předešlých letech vstoupit, a stávaly se opět 

samostatnými golfovými kluby. Rozdělení Československa samozřejmě s sebou 

přineslo změny i ve struktuře golfu. Nástupnickou organizací po ČSGF se stal 

Českomoravský golfový svaz, který byl záhy přeměněn na Českou golfovou 

federaci (ČGF), jejíž prezidentem se stal pan Hanuš Goldscheider. Dnes sdružuje 

Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci České republiky, 

Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných. 

 Na území České republiky se v nedávné minulosti konalo i několik výjimečných 

podniků. V letech 1994 až 1996 se v Mariánských Lázních, v roce 1997 na Karlštejně 

a v letech 2009 a 2011 v Čeladné uskutečnily turnaje European Tour PGA, na kterých 

se českým divákům představili ti nejlepší světoví hráči. 

 Před rokem 1990 byla v Československu pouze necelá tisícovka organizovaných 

hráčů. Golf se hrál na poměrně malém množství hřišť a komunistický režim úspěšně 

záměrně vytvářel představu, že je tato hra pouze buržoazním přežitkem, něčím, co 

do moderní společnosti vůbec nepatří. V roce 1990 se golf dokonce nacházel 

ve struktuře ČSTV až na děleném 121. místě a schovával se za sporty jako přetahování 

lanem, psí spřežení nebo závodní mariáš. V posledních letech je však rozvoj golfu 

považován za nejdynamičtější v Evropě. Dnes je v České republice organizováno více 

než 46 tisíc hráčů a golf je osmým největším organizovaným sportem v ČR. 

(www.hrajgolfzmenzivot.cz) 
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4 Metodologická východiska 

 V této kapitole je podrobně představen plán výzkumného projektu. Jsou zde 

shrnuty veškeré důležité informace ke konstrukci a provedení výzkumu. Kapitola 

popisuje všechny hlavní části výzkumného projektu, jimiž jsou metoda sběru dat, 

technika měření, popsání výzkumného vzorku a sběr dat společně se strukturou 

dotazníku. Dále pak kapitola přibližuje pilotní studii, časový harmonogram včetně 

popisu nákladů na celý výzkum a rozsah platnosti. Poslední část kapitoly se věnuje 

podrobně způsobu analýzy dat. 

 

4.1 Metoda sběru dat, technika měření, výzkumný vzorek 

 Metoda sběru dat 

 Pro zjištění spokojenosti členů v Golf Resort Písek byla využita primární metoda 

sběru dat. Byla tedy použita data primární získaná kvantitativním výzkumem. 

 Technika měření 

 Celé měření probíhalo ve třech fázích. V první fázi tvorby otázek byla použita 

především metoda ústního dotazování. V druhé fázi výběru správných položek 

dotazníku a jeho finálního vypracování bylo ústní dotazování doplněno o dotazování 

písemné a elektronické. Ve finální fázi bylo zjišťování spokojenosti členů s golfovým 

resortem prováděno pouze dotazováním v elektronické podobě. Ve všech fázích byl 

tedy vybrán takový typ měření, jehož časová náročnost není příliš velká, stejně jako 

náročnost na vyhodnocování výsledků. Časová nenáročnost vyplňování výsledného 

dotazníku, které probíhalo ve většině otázek pouze zaškrtnutím správné odpovědi, 

zaručoval jeho zvýšenou návratnost. Ústní dotazování v prvních dvou fázích vedlo 

především k výběru a ověření správné konstrukce jednotlivých dotazníkových položek. 

Výsledný dotazník byl inspirován především výše uvedenou metodou SERVQUAL. 

Právě takový typ dotazníku je schopen zjistit různé složky kvality služeb a spokojenosti 

zákazníka, jíž demonstruje poměr mezi očekávanou a skutečně vnímanou kvalitou 

služeb. 

 Výzkumný vzorek 

 Výzkumný vzorek se v každé části výzkumu lišil. V první fázi tvorby otázek 

byly vedeny rozhovory se šesti zkušenými golfisty. V druhé fázi, kterou byla selekce 
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nejpodstatnějších tvrzení a otázek, byli dotazováni golfoví manažeři a golfoví hráči. 

Celkem bylo osloveno 16 manažerů, z nichž 12 ochotně pomohlo s výzkumem a byli 

doplněni 8 golfisty. Výzkumným vzorkem pro finální průzkum této diplomové práce 

byli členové Golf Resort Písek v obci Kestřany. Z celkového počtu 317 členů, kteří byli 

členy resortu v roce 2012, byl realizován náhodný reprezentativní vzorek odpovídající 

cca jedné pětině členské základny tohoto resortu. Výsledný vzorek tvořili jak muži, 

tak ženy, patřící do různých věkových kategorií, s rozdílným sociálním statusem a tedy 

i s rozdílnou výší čistých měsíčních příjmů. Přístup k těmto osobám byl zrealizován 

přes manažera resortu prostřednictvím členské databáze. 

 

4.2 Sběr dat, struktura dotazníků 

 Celkový sběr dat probíhal od listopadu 2012 do března 2013. V první fázi byl 

sběr dat zaměřený na získání a vymyšlení co možná největšího počtu tvrzení, která by 

měla být důležitá a aktuální pro „vynikající“ golfový resort s nimž bylo potřeba Golf 

Resort Písek porovnat a probíhal pomocí osobních rozhovorů s golfisty.   

 V této fázi mohl vzniknout první dotazník, který obsahoval jednotlivá důležitá 

ztvrzení. Dotazovaní manažeři a golfisté ohodnocovali tvrzení podle důležitosti 

dle vlastního názoru. K dispozici měli pětistupňovou škálu, od 1 do 5, kde ohodnocení 

1 znamenalo málo důležité a ohodnocení 5 nejvíce důležité. Pomoci ní měli výroky 

ohodnotit a tím vyzdvihnout ta opravdu nejdůležitější pro „vynikající“ golfový resort. 

Dotazník byl vytvořen pomocí MS Excel a je uveden jako příloha č. 1 této práce.  

 Na základě vybraných nejdůležitějších tvrzení mohl vzniknout finální dotazník, 

který zkoumal spokojenost členů s resortem. K obecným tvrzením týkajících se 

„vynikajícího“ golfového resortu byla vytvořena tvrzení pro zjištění skutečné situace 

v Golf Resort Písek. Dotazník byl rozebírán s osmi golfovými hráči, aby bylo zřejmé, že 

stavba vět je logická a golfisté rozumí položeným otázkám a aby byla částečně zajištěna 

obsahová validita dotazníku. Dotazník byl po zkonstruování rozeslán v několika etapách 

všem členům Golf Resort Písek manažerem resortu, panem Ing. Michalem 

Kratochvilem.  

 Výsledný systém dotazníku tvoří 26 tvrzení, týkajících se spokojenosti hráčů 

a kvality služeb, ve kterých respondenti vyjadřují míru souhlasu podle své představy 
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„vynikajícího“ golfového resortu a podle skutečně poskytované služby, jak ji zákazník 

subjektivně vnímá. Tato tvrzení jsou rozdělena podle předmětu spokojenosti 

do jednotlivých kategorií, kterých je ve výsledném dotazníku šest. K těmto stěžejním 

otázkám byly dodány vstupní informace, které dotazovanému vysvětlují systém 

vyplňování a popisují cíl sběru informací, a otázky, dotazující se na obecné 

demografické údaje, ekonomické údaje, sociální status a četnost návštěv resortu. 

Na závěr jsou položeny dvě vypisovací otázky pro zjištění konkrétního názoru členů 

Golf Resort Písek. Respondenti měli možnost u jednotlivých tvrzení, týkajících se 

kvality služeb, odpovídat v rozsahu sedmistupňové škály od 1 do 7, kdy hodnota 

1 znamená, že hráč s výrokem absolutně nesouhlasí, a hodnota 7, že plně souhlasí. 

Neboli čím více bodů golfista výroku přiřadí, tím více s výrokem souhlasí. Dotazník byl 

pro přehlednost nejprve vytvořen pomocí MS Excel, jehož verze je uvedena jako 

příloha č. 2 této práce, následně byl přepracován do elektronické podoby pomocí 

internetové aplikace Google Docs. Podrobnější informace o tomto dotazníku, jeho 

vyhodnocování a významu výsledků jsou popsány níže v kapitole analýza dat. 

 

4.3 Pilotní studie 

 Pilotní studie byla provedena ve dvou fázích. Za první část pilotní studie lze 

považovat výběr těch nejdůležitějších tvrzení pro dotazník, v nichž 20 lidí z oboru 

ohodnocovalo důležitost 49 tvrzení dle jejich názoru. Dvanáct golfových manažerů 

i osm golfových hráčů mělo vyhrazený prostor pro vymýšlení nových otázek 

i pro korekci stávajících tvrzení. Menší polovina ohodnotila pouze jednotlivá tvrzení 

podle jejich názoru na důležitost pro „vynikající“ golfový resort, větší polovina ochotně 

komentovala položená tvrzení a opravovala je k větší srozumitelnosti. Nové tvrzení 

z jejich strany nebylo sice vymyšleno ani jedno, což dokládá dobrý postup při první fázi 

vymýšlení jednotlivých tvrzení, ale význam a obsah již vymyšlených tvrzení byl jejich 

ochotou upraven tak, aby byla výstižná a srozumitelná. 

 Druhá fáze pilotní studie proběhla po vytvoření dotazníku. Ten byl konzultován 

s osmi golfovými hráči, byl jimi při osobním kontaktu vyplněn a následovala vždy 

zhruba hodinová konzultace jednotlivých prvků dotazníku. Volba těchto hráčů nebyla 

náhodná, zvoleni byli různě zkušení hráči, různě vzdělaní, s různým sociálním statusem, 

ale vždy se jednalo o hráče, kteří ochotně pomohli se zjišťováním srozumitelnosti 
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a výstižnosti tvrzení. Tvrzení byla s ohledem na tyto konzultace upravena 

a přeformulována. Na základě těchto rozborů tedy mohl vzniknout finální dotazník, 

který byl opět těmto hráčům předložen a až na drobné rady odsouhlasen. 

 

4.4 Rozpočet výzkumu, časový harmonogram 

 Požadavky na výdaje 

 Náklady spojené s touto diplomovou prací nebyly vysoké. Jednalo se zejména 

o náklady na cestování do místa resortu, který je od mého bydliště vzdálen cca 20 km, 

z důvodu osobní konzultace s manažery resortu. Další nepatrné náklady připadly na tisk 

dotazníků v různých částech výzkumu, avšak finální dotazování probíhalo elektronicky, 

tudíž náklady nebyly nikterak vysoké. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal mezi 

členy resortu, nebyla zapotřebí žádná forma motivace, která by je vedla k vyplňování 

dotazníku. Motivací pro hráče byl samotný fakt, že na základě vyplněných dotazníků, 

a tedy jejich názorů, budou navrženy a případně uskutečněny změny vedoucí 

ke zlepšení kvality služeb resortu, jehož jsou členem. 

 Etapy práce 

 Postup tvorby této diplomové práce probíhal v jednotlivých časových etapách. 

Každé fázi byl věnován dostatek času na promyšlení a zpracování tak, aby bylo možné 

sepsat celou diplomovou práci do stanoveného termínu. Pro dosažení výsledku bylo 

zapotřebí, aby byla dodržena posloupnost těchto etap: 

1. Sběr dat, informací, názorů a problematik souvisejících se sportovními 

službami a především s měřením jejich kvality. Dohledávání dalších 

zdrojů k danému tématu i v průběhu práce. 

2. Zvolení vhodného golfového resortu pro provedení výzkumu. Domluvení 

se na možnosti spolupráce a jednotlivých detailech výzkumu (termíny, 

způsob dotazování členů, podklady pro práci atd.). 

3. Stanovení co nejúplnějšího souboru znaků na základě vlastních 

zkušeností a rozhovorů s golfisty, jež by měl mít „vynikající“ golfový 

resort, a konstrukce prvního dotazníku. 

4. Sběr dat pomocí prvního dotazníku vedoucí k vybrání nejpodstatnějších 

tvrzení, z nichž mohl vzniknout následující dotazník. 
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5. Konstrukce druhého dotazníku, provedení pilotní studie, její 

vyhodnocení a finální úprava dotazníku. 

6. Seznámení manažerů resortu s výsledným dotazníkem a s průběhem 

celého dotazníkového šetření. 

7. Zpracování dat ze získaných dotazníků. 

8. Vyhodnocení získaných dat. 

9. Vyvození závěrů a z nich plynoucí vytvoření návrhů a doporučení 

pro zlepšení kvality služeb vedoucí k větší spokojenosti v golfovém 

resortu. 

 

4.5 Rozsah platnosti 

 Vymezení 

 Výsledky získané z výzkumu společně s návrhy a doporučeními na zkvalitnění 

služeb, které byly vypracovány na základě výsledků, budou předloženy manažerům 

Golf Resort Písek a mohou vést ke zlepšení kvality služeb poskytovaných tímto 

golfovým resortem. 

 Omezení 

 Výsledky výzkumu této diplomové práce je možné využít pouze pro jeden 

vybraný golfový resort (Golf Resort Písek v Kestřanech) a nelze je obecně 

generalizovat. 

 

4.6 Analýza dat  

 Pro získání výsledků je potřeba analyzovat data ve všech částech výzkumu. 

V první fázi byl sběr dat zaměřený na sestavení co největšího počtu tvrzení, která by 

měla být důležitá a aktuální pro „vynikající“ golfový resort, s nimž bylo potřeba Golf 

Resort Písek porovnat, jak je popsáno výše. Na základě vlastních zkušeností, článku, 

jehož autorem je Crilley a kol. (2002) a osobních rozhovorů se šesti golfisty bylo 

vytvořeno 49 různých tvrzení, která jsou podle hráčů stěžejní pro „vynikající“ golfový 

resort. Těchto 49 tvrzení bylo rozčleněno do tabulek podle předmětu tvrzení. 
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V závislosti na předmětu tvrzení nakonec vzniklo pět kategorií. Jednotlivé kategorie 

se týkaly spokojenosti s golfovým hřištěm a jeho plochami, s golfovým zázemím, 

se zaměstnanci resortu, s komunikací ze strany resortu a spokojenosti s nabízenými 

službami. Výsledkem analýzy dat byl tedy první dotazník o 49 tvrzeních rozdělených 

do pěti výše uvedených skupin. 

 Pomocí tohoto dotazníku byli dotazováni manažeři golfových resortů a golfisté, 

kteří ohodnocovali tato tvrzení podle důležitosti dle vlastního názoru. K dispozici jim 

v dotazníku byla pětistupňová škála, od 1 do 5, kde ohodnocení 1 znamenalo málo 

důležité a ohodnocení 5 nejvíce důležité. Pomoci ní měli ohodnotit tato tvrzení a tím 

vyzdvihnout ta opravdu nejdůležitější pro „vynikající“ golfový resort. Dotazovaní byli 

požádáni taktéž o úpravu jednotlivých tvrzení tak, aby byla srozumitelnější 

a výstižnější. Získaná data od 12 manažerů a 8 hráčů byla analyzována tak, že jednotlivá 

ohodnocení konkrétního tvrzení byla sečtena a následně byl vypočítán aritmetický 

průměr, aby bylo zřejmé, která tvrzení získala nejvyšší ohodnocení a byla tedy 

pro dotazované nejdůležitější. Na základě průměru bylo vybráno 26 nejdůležitějších 

tvrzení o „vynikajícím“ golfovém resortu, která vedla ke konstrukci finálního dotazníku. 

 K těmto obecným tvrzení byly vymyšleny výroky pro zjištění skutečné situace 

v Golf Resort Písek, jak je již uvedeno výše. Po upřesnění obsahu a stavby jednotlivých 

tvrzení za pomoci golfistů vznikl finální dotazník. Stěžejní část dotazníku, zaměřenou 

na zjišťování kvality služeb, tedy tvořilo 26 tvrzení rozdělených do skupin spokojenost 

s golfovým hřištěm a jeho plochami, s golfovým zázemím, se zaměstnanci resortu 

na hřišti, se zaměstnanci v klubovně (dříve spojené ve společné skupině spokojenost 

se zaměstnanci), s komunikací ze strany resortu a spokojenost s nabízenými službami, 

ve kterých respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu podle své představy 

„vynikajícího“ golfového resortu a podle skutečně poskytované služby, jak ji zákazník 

subjektivně vnímal. Rozdíl mezi těmito hodnotami tvoří mezeru, která vyjadřuje míru 

spokojenosti zákazníka. Pokud je tato mezera záporná a očekávaná kvalita je tedy vyšší 

než vnímaná, zákazník není plně spokojen. Čím je tato záporná mezera menší, tím je 

zákazník spokojenější a služba podle jeho názoru kvalitnější. Všechna tvrzení 

se zápornou mezerou dávají prostor pro určitá zlepšení. Malé mezery pak nutně nemusí 

znamenat nespokojenost se službou, ale spíše rezervu do golfistova ideálního resortu. Je 

tedy důležité se věnovat těm největším záporným mezerám. Pokud služba dosáhne 

mezery v kladných hodnotách je zákazník spokojen, neboť vnímaná kvalita je 
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hodnocena lépe než očekávaná. Protože je však v práci resort srovnáván s „vynikajícím“ 

golfovým resortem, jsou kladná čísla jen velmi výjimečná. 

 Při vyhodnocování těchto dat je opět pracováno s aritmetickým průměrem 

jednotlivých výroků od všech respondentů. Vždy je porovnán průměr očekávání 

a skutečně vnímané úrovně, z čehož vzejde zprůměrňovaná hodnota mezery. Jak je již 

uvedeno, je potřeba se zaměřit především na nejvyšší záporné mezery u jednotlivých 

tvrzení.  
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5. Analytická východiska 
 

 Následující část diplomové práce se plně zaměřuje na vybraný golfový resort. 

V první části této kapitoly je popsaná obecná charakteristika a následně je proveden 

detailní rozbor resortu, zaměstnanců a ostatních podstatných faktorů včetně nejbližší 

konkurence. V druhé části je zahrnuto zpracování dotazníků, vytvoření tabulek a grafů, 

z nichž jsou vyvozeny závěry o kvalitě služeb, které poskytuje Golf Resort Písek. 

 

5.1 Obecná charakteristika Golf Resort Písek 

Golf Resort Písek se nachází v blízkosti malé jihočeské vesnice Kestřany, která 

leží nedaleko hlavního tahu mezi městy Písek a Strakonice. Resort v současné době 

spadá do golfové společnosti CZ GOLF, která zastřešuje pět golfových resortů na území 

České republiky, vedle hřiště v Kestřanech jsou to dále Golf Resort Benátky 

nad Jizerou, Golf Resort Ústí nad Labem, Golf Resort Telč a Driving Range Rohanský 

ostrov v Praze, a jeden resort v Rakousku, kterým je Golf Resort Waidhofen.  

 

                                

Obrázek č. 3: Logo Golf Resort Písek a klubu CZ Golf (zdroj: www.czgolf.cz) 
 

Název a adresa hřiště: 

Golf Resort Písek 

Kestřany 70 

398 21 Kestřany 

 

Kontaktní údaje: 

Tel: +420 724 576 976 

e˗mail: pisek@czgolf.cz 

web: www.czgolf.cz/golf-resort-pisek 

 

Název a adresa společnosti: 

CZ GOLF a.s. 

Opletalova 1284/37 

110 00 Praha 1 

 

Kontaktní údaje: 

Tel: +420 739 036 762 

e-mail: info@czgolf.cz 

web: www.czgolf.cz 
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Hřiště bylo slavnostně otevřeno 5. října 2003 pod názvem Červený ovčín a jeho 

nájemníkem byl Golf Club Hones, který byl přijat za člena České golfové federace již 

v březnu téhož roku. V den otevření hřiště měl tento klub 110 členů, kteří tak mohli hrát 

na nově vybudovaných devíti jamkách. Těchto 9 jamek vzniklo podle několik let 

starého nákresu slavného japonského golfového architekta Shunsuke 

Kata. (www.golf.cz) Původní plány hovořily o tom, že hned další rok má být hřiště 

rozšířeno na klasické osmnáctijamkové a vybudováno nové zázemí. K tomu došlo 

až v roce 2008, kdy klub, již pod názvem Prácheňský golfový klub, vystavěl nových 

9 jamek a vzniklo zde dlouho očekávané osmnáctijamkové hřiště. Výstavba byla 

financována společností CZ GOLF INVEST a.s.. Hřiště bylo ale poměrně těžké 

a v následujících dvou letech bylo zjednodušeno pro širší veřejnost. Jak již bylo 

zmíněno, dnes nese hřiště název Golf Resort Písek a spadá do skupiny 

CZ GOLF. (www.czgolf.cz) 

Golf Resort Písek je plnohodnotným, kvalitně a moderně vybaveným golfovým 

resortem, který provozuje vše, co by měl golfový resort mít. Nachází se zde velká 

klubovna s recepcí (obrázek č. 4), barem a restaurací, jejíž kapacita čítá 150 míst 

(obrázek č. 5). Restaurace nese název Červený ovčín a je v současné době pronajata 

Hotelu Biograf z Písku. Samozřejmou součástí hlavní budovy jsou také šatny, sprchy 

a toalety (obrázek č. 6). Nedaleko od hlavní budovy se nachází putting green, což je 

tréninkové místo pro nácvik krátké hry putterem na greenu, neboli dohrávání míčku 

do jamky (obrázek č. 7). Několik metrů za klubovnou se nachází krytý driving range, 

sloužící k tréninku odpalů a dlouhých ran (obrázek č. 8). S driving range sousedí 

pitching area a bunker play, sloužíci k nácviku kratších ran, jimiž se hráči dostávají 

na green, respektive k nácviku hry z písečných valů, neboli bunkerů. Součástí hlavní 

budovy je taktéž pro-shop GolfProfi, kde si návštěvníci mohou rozšiřovat nebo 

vylepšovat svou golfovou výbavu. Hráči dále mohou využít služeb místní golfové školy 

pro začátečníky i pokročilé, půjčovny golfového vybavení nebo i půjčovny E-carts, 

neboli golfových vozíků. Často bývá využito i venkovní dětské hřiště. 
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Obrázek č. 4: Klubovna (hlavní budova) Golf Resort Písek (zdroj: Golf Resort Písek) 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 5: Restaurace a bar v Golf Resort Písek (zdroj: Golf Resort Písek) 
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Obrázek č. 6: Šatny a sociální zařízení v Golf Resort Písek (zdroj: Golf Resort Písek) 

 
 

 
Obrázek č. 7: Cvičný Putting green v Golf Resort Písek (zdroj: Golf Resort Písek) 
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Obrázek č. 8: Driving range v Golf Resort Písek (zdroj: Golf Resort Písek) 
 

Samotné hřiště se rozkládá na území o rozloze 110 ha (obrázek č. 9). Celková 

délka všech 18 jamek je pro mužské hráče 5 621 metrů, pro ženy 5 048 metrů. Tato 

vzdálenost je pro obě pohlaví ohodnocena parem 72, což je teoretický počet ran, 

na který je hřiště normováno a na který by měl tedy toto hřiště zahrát zkušený golfista 

mající handicap na úrovni 0. 

 
Obrázek č. 9: Letecký záběr a grafická podoba golfového hřiště v Golf Resort Písek 
(zdroj: Golf Resort Písek, www.golfee.cz) 



 59 

V roce 2012 měl Golf Resort Písek celkem 317 řádných členů, z nichž mnohem 

větší část tvořili muži. Konkrétně bylo členy 225 mužů a 92 žen. Procentuální poměr je 

vidět na grafu č. 1. K tomuto počtu resort evidoval ještě 71 tzv. blokovaných členství, 

u nichž se jedná o hráče, kteří dříve byli řádnými členy, ale pro rok 2012 neuhradili 

žádný z typů členství, a tudíž bylo jejich členství blokováno.  

 

Složení členské základny podle pohlaví

70,98%

29,02%
muži
ženy

 

Graf č. 1: Poměr pohlaví členů v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 
 

V roce 2012 hráči využívali celkem pět různých druhů členství. Nejvíce 

využívané bylo Řádné. Hráč mající toto členství musí nejprve uhradit částku 45 000 Kč, 

čímž se stane členem CZ GOLF. Následně musí ročně zaplatit resortu poplatek ve výši 

12 500 Kč, čímž získá veškeré výhody, které Golf Resort Písek poskytuje. Jsou jimi: 

 registrace v České golfové federaci a poplatek České golfové federaci 

 neomezená hra na čtyřech hřištích CZ GOLF – Golf Resort Telč, Golf 

Resort Benátky nad Jizerou, Golf Resort Písek a Golf Resort Ústí 

nad Labem 

 sleva 12% ve všech obchodech GolfProfi a přidružených pro-shopech 

 pojištění členů klubu 

Další nespornou výhodou je, že tito hráči nemusí na turnajích pořádaných CZ GOLF 

platit FEE na turnaj, ale platí pouze startovné pro daný turnaj. Toto členství v roce 2012 

vlastnilo celkem 153 golfových hráčů. Úzce s Řádným členstvím souvisí členství 

pro Juniory. Do této skupiny jsou zařazování hráči mladší 18 let. U nich je vstupní 
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poplatek stejný jako u členství Řádného, tedy 45 000 Kč, ale pravidelný roční poplatek 

je snížený a činí 5 000 Kč. Toto členství bylo v roce 2012 v Golf Resort Písek 

evidováno celkem dvanáctkrát. Druhým nejvyužívanějším členstvím v roce 2012 bylo 

členství Udržovací. To využívalo v tomto roce celkem 114 hráčů. Udržovací členství 

ukládá zaplacení ročního udržovacího poplatku ve výši 2 490 Kč. Často bývá nazýváno 

taktéž pasivním členstvím a spočívá v tom, že hráč zůstává i nadále členem klubu, 

ovšem nemá žádné další výhody, které jsou uvedené výše u členství Řádného. Bývá 

tedy využíváno na jeden rok například u hráčů, kteří odjedou na delší dobu do zahraničí, 

z důvodu nemoci, apod.. Dalším využívaným členstvím v Golf Resort Písek je členství 

Roční. Toto členství využívalo v roce 2012 celkem 27 hráčů. Roční členství spočívá 

v zaplacení ročního poplatku ve výši 19 000 Kč. Hráč tedy neplatí předem žádný 

členský poplatek jako u členství řádného a po skončení kalendářního roku jeho členství 

zaniká. Poslední členství, které bylo využíváno, neslo název Travel a Play. Objevovalo 

se u 11 členů klubu. Členství neslo označení 30, 40 nebo 50. Hráč měl stejné výhody 

jako u členství Řádného, kromě hry na hřišti zdarma. K placení se vztahovala sleva 

ve výši 30, 40 nebo 50 procent. Toto členství k 31. 12. 2012 zaniklo a již nemůže být 

využíváno. 

 

Zastoupení jednotlivých typů členství

3,47%
8,52%

35,96%

48,26%

3,79%

Řádné
Junioři
Udržovací
Roční
Travel a Play

 

Graf č. 2: Zastoupení typů členství v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 
 

 Nabídka členství pro rok 2013 doznala několika zásadních změn. Objevily se 

nové typy členství, kterými jsou Roční rodinné, Prémiové a Flexi. Rodinné členství je 

jednoroční a je určené pro rodiče s dítětem do 15 let. Toto členství stojí 36 800 Kč. 
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Prémiové je opět roční členství rozšířené o možnost využívat zdarma míče pro driving 

a skříňku v šatnách po celou dobu sezóny. Členství vyjde hráče na 25 000 Kč. Poslední 

členství Flexi stojí hráče na rok 15 900 Kč. Golfista je ovšem oprávněn navštěvovat 

bez poplatků hřiště pouze v hracím pásmu B a C (z časového hlediska méně 

lukrativnější pásma – viz níže na obrázku č. 13).  

Pro rok 2013 je připraven ještě jeden druh členství. Toto členství nese název 

Tříleté. Jednorázový vstupní poplatek činí 5 000 Kč a roční hrací poplatek pak 

14 000 Kč. Hráč je povinen platit roční poplatek ve třech po sobě jdoucích letech. 

Následně členství zaniká. 

 Pro přehlednost je na obrázku č. 10 uveden seznam členství dostupných 

v roce 2013 včetně poplatků 

 
Obrázek č. 10: Ceník členství Golf Resort Písek na rok 2013 (zdroj: www.czgolf.cz) 
 

 Kromě služeb a výhod, které jsou obsaženy v jednotlivých typech členství, 

mohou hráči využít i další doplňkové služby. Golfisté si často pronajímají golfové 

vozíky, ruční vozíky a úložné prostory v šatnách, ale také půjčují jednotlivé golfové 

hole nebo i celé golfové sety. Ceny za tyto služby jsou uvedeny na obrázku č. 11. 
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Obrázek č. 11: Ceník doplňkových služeb v Golf Resort Písek (zdroj: www.czgolf.cz) 
 

 Samozřejmostí je, že hřiště v Kestřanech využívají i golfisté, kteří nejsou členy 

Golf Resort Písek. Všichni příchozí hráči mohou navštívit tréninkové plochy. Vstup je 

zcela zdarma a hradí se pouze zapůjčení míčků na driving range. Na samotné hřiště 

se dostanou golfisté, mající handicap 54 a nižší, nebo negolfisté za doprovodu hráče, 

který má handicap 36 a nižší. Handicap je přidělen hráčům po absolvování kurzu 

zakončeného golfovou zkouškou, čímž získají osvědčení pro hru na golfovém hřišti 

a právě zmíněny handicap, jehož maximální hodnota je 54. Tito návštěvníci resortu mají 

možnost odehrát poloviční porci devíti jamek, nebo celé osmnáctijamkové hřiště. Ceny 

hracích poplatků, které umožňují vstup na hřiště, golfisty nazývaných jako FEE, se liší 

v závislosti na dnu v týdnu a čase, ve kterém golfista hru začne. Tyto časy spadají 

do třech pásem. Ceny za hry jsou uvedeny na obrázku č. 12. Nejlukrativnější herní 

začátky jsou označovány písmenem A a jsou tedy nejdražší, následuje pásmo B 

a nejlevnější je pásmo C. Časový harmonogram pásem je uveden na obrázku č. 13. 

 
Obrázek č. 12: Hrací poplatky v Golf Resort Písek (zdroj: www.czgolf.cz) 
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Obrázek č. 13: Časová pásma v Golf Resort Písek (zdroj: www.czgolf.cz) 
 

 Nedílnou součástí golfových hřišť je možnost využití služeb trenéra. Golf Resort 

Písek spolupracuje se čtyřmi golfovými trenéry. Spolupráce je upravena smlouvou 

o vzájemném plnění. Pokud chce hráč využít služeb trenéra pro trénink, na recepci 

nahlásí svůj požadavek a obsluha recepce zajistí na smluvený čas jednoho ze čtyř 

trenérů. Těm je následně dle dohody vyplácena část peněž, kterou golfista za trénink 

zaplatí. Hráč má možnost absolvování jednotlivých lekcí, nebo celého kurzu, který nese 

název Albatros. Tento kurz je zpravidla zakončován zkouškou Osvědčení ke hře 

na hřišti. Ceny tréninkových lekcí uvádí obrázek č. 14.  

 Ceny lekcí 

 
Obrázek č. 14: Ceny trenérských lekcí (zdroj: www.czgolf.cz) 
 

 Příjemnou zvláštností pro hráče, kterou nabízí Golf Resort Písek, je možnost 

využití tzv. golfové kliniky. Tato služba je poskytována jednu hodinu dvakrát týdně. 

Pokud má hráč problémy s nějakou částí své hry, může se za poplatek 220 Kč zúčastnit 

golfové kliniky, kde mu zkušení trenéři v hodinové lekci poradí, co by měl golfista 

ve své hře změnit a opravit. Zaměření jednotlivých lekcí se hráč dozví s předstihem 
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na recepci klubu. Kapacita těchto lekcí je neomezená a hráči mohou vylepšit své 

nedostatky, aniž by museli mít přímo vlastního trenéra. 

 O chod Golf Resort Písek se v současné době stará 13 zaměstnanců. 

Manažerskou a marketingovou politiku mají na starost dva z nich. Na pozici manažer 

resortu jím je pan Ing. Michal Kratochvil a na pozici manažer golfu pan Jan Vachoušek. 

O chod recepce se stará vedoucí recepce a jedna recepční. Dohled nad hřištěm 

a tréninkovými plochami má na starost marshal a fyzicky se o hřiště stará celkem 

7 greenkeeperů. Náplň jejich práce směřuje k tomu, aby hřiště bylo připraveno pro hru 

vždy v tom nejlepším stavu. Poslední zaměstnanec působí na pozici údržba resortu. 

 O komunikaci se členy klubu se stará především management resortu. Veškeré 

důležité informace se nacházejí na klubových internetových stránkách www.czgolf.cz. 

Zde jsou informace o všech resortech spadajících do CZ Golf. Zájemci o informace 

o Golf Resort Písek si z nabídky resortů na těchto stránkách vyberou právě ten svůj. 

Na stránkách se golfisté dozvědí vše o místním hřišti, o poplatcích, o golfové akademii 

a o turnajích, které jsou pořádány. Členům klubu jsou během sezóny minimálně 

jedenkrát týdně prostřednictvím e˗mailů rozesílány newslettery, které obsahují všechny 

důležité aktuální informace. K odběru newsletterů se také může kdokoliv jednoduše 

přihlásit přímo na internetových stránkách. Nedílnou součástí dnešní doby, kterou 

využívá i Golf Resort Písek, je aktivní spravování vlastních stránek na sociální síti 

Facebook. Dalším komunikačním nástrojem je nástěnka přímo uvnitř klubovny. Zde 

jsou hráči zvyklí dostávat taktéž všechny aktuální důležité informace. Často jsou 

k vidění na prosklených částech klubovny plakáty s pozvánkami na turnaje pořádané 

klubem a místním resortem. Nalákat zákazníky se resort snaží i pomocí reklamy 

na velkoplošných obrazovkách ve větších nedalekých městech, jako jsou Písek, Tábor 

nebo České Budějovice. Pro rok 2013 si resort dal za cíl informovat veřejnost o dění 

i prostřednictvím tiskovin, především pomocí článků psaných do místních novin. 

 Velmi důležité pro takovéto subjekty je konkurenční prostředí. Golf se v České 

republice velice rozšiřuje a jsou zakládány nové kluby, ale především stavěna nová 

hřiště. Na základě dat dostupných k 1. 1. 2013 na internetových stránkách České 

golfové federace (www.cgf.cz) bylo vypočteno, že v současné době v České republice 

existuje 166 golfových klubů. Konkurence klubů je důležitá z hlediska placení 

příspěvků. Ještě důležitější je z mého pohledu konkurence golfových hřišť. Těch 

se v současnosti v ČR nachází 222. Uvedené číslo však zahrnuje i golfová hřiště vnitřní 
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nebo také hřiště typu driving range, kde se trénují pouze odpaly, nikoliv samotná hra 

na jamky. Na jamky lze hrát na celkem 106 hříštích v ČR. Jedná se o hřiště se 6, 9, 18, 

27 nebo 36 jamkami. I když golfisté navštěvují zpravidla hřiště po celé naší republice, 

za největší konkurenty lze považovat hřiště a kluby ze stejného regionu. V případě 

resortu v Kestřanech jimi jsou všechna jihočeská hřiště a především ta, která pro hru 

nabízejí také 18 jamek. Mezi jedny z největších konkurentů se tedy řadí golfové hřiště 

ve 47 kilometrů vzdálené Hluboké nad Vltavou, kde má sídlo Golfový klub Hluboká 

nad Vltavou. Toto hřiště je zajímavé mimo jiné i nabídkou veřejného devítijamkového 

golfového hřiště, kde si může golf vyzkoušet i veřejnost bez absolvovaných zkoušek. 

Dalšími konkurenty jsou hřiště nesoucí názvy Čertovo břemeno, nacházející se 

u 54 kilometrů vzdálené Jistebnice, a Český Krumlov, vzdálený 75 kilometrů. Jedním 

z blízkých konkurentů je i západočeské hřiště nesoucí název Pilsner Golf Resort 

Hořehledy, vzdálený 59 kilometrů. Na tomto hřišti se však nachází pouze 9 jamek. 
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5.2 Zpracování dat ˗ práce s výsledky dotazníků 

 Tato kapitola obsahuje vyhodnocení dat z obou dotazníkových šetření. První část 

je zaměřena na dotazník, jehož pomocí byla zjišťována nejdůležitější tvrzení 

pro „vynikající“ golfový resort. Způsob jeho vyhodnocování byl popsán výše. Kapitola 

obsahuje vyhodnocení tohoto dotazníku a názor, proč některá tvrzení nebyla 

do výsledného dotazníku na základě průměru těsně vybrána. Druhá část je již zaměřena 

na analýzu dat finálního dotazníku, jehož způsob vyhodnocování je taktéž popsán výše. 

 

5.2.1 Vyhodnocení dotazníků zjišťujících nejdůležitější tvrzení pro „vynikající“ 

golfový resort 

 Jak již bylo zmíněno, dotazník obsahoval 49 tvrzení, která byla podle svého 

předmětu rozdělena do pěti skupin. Tato tvrzení byla vymyšlena na základě vlastních 

zkušeností, článku, jehož autorem je Crilley a kol. (2002), a zkušeností dalších šesti 

golfistů. Kategorie nesly název Spokojenost s golfovým hřištěm, Spokojenost 

s golfovým zázemím, Spokojenost se zaměstnanci resortu, Spokojenost s komunikací 

ze strany resortu a Spokojenost s nabízenými službami. Vzorek 12 golfových manažerů 

a 8 golfových hráčů hodnotil tato tvrzení na pětistupňové škále podle jejich důležitosti. 

V následující části práce budou představeny výsledky podle jednotlivých výše 

uvedených kategorií. Do finálního dotazníku byl vybrán takový počet tvrzení, aby byl 

dotazník dostatečně obsáhlý, ale aby u hráčů nevznikla nechuť vyplňovat kvůli 

nadměrné délce. Vybrána byla tvrzení s průměrným ohodnocením 3,95 a více. Tvrzení 

jsou v tabulkách v původní verzi, poté prošla vybraná tvrzení obsahovou i významovou 

korekcí. Proto se mohou odlišovat od tvrzení ve výsledném dotazníku. 

 

Spokojenost s golfovým hřištěm 

 V této kategorii bylo vymyšleno celkem devět tvrzení. Ta byla zaměřena 

především na stav hracích ploch, umístění jednotlivých jamek, tréninkových míst 

a celkové prostředí kolem hřiště. Následující tabulka č. 3 ukazuje průměrné ohodnocení 

důležitosti jednotlivých tvrzení na škále od 1 do 5. Čím vyšší je výsledný průměr, tím 

větší je důležitost jednotlivých tvrzení. Pro větší přehlednost je uveden i graf č. 3 

s průměrnými hodnotami. 
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Tabulka č. 2: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s golfovým hřištěm  

  
Výrok průměr 

hodnocení 

1. 
Travnaté plochy golfového hřiště „vynikajícího“ golfového resortu 
(dále jen „vynikajícího“ GR) jsou ve stejném výborném stavu po celou 
golfovou sezónu. 

4,80 

2. Greeny jednotlivých jamek „vynikajícího“ GR jsou posety tou nejlepší 
trávou a měly by být výborně udržované. 4,75 

3. I tréninkovým plochám věnuje „vynikající“ GR velkou pozornost 
a udržuje je v kvalitním stavu. 4,20 

4. Design golfového hřiště „vynikajícího“ GR je co nejvíce přírodní 
s minimem použití nepřírodních moderních prvků. 3,25 

5. Posloupnost délek a parových ohodnocení za sebou jdoucích jamek 
u „vynikajícího“ GR je pestrá. 3,25 

6. 
Design a umístění jednotlivých jamek je u „vynikajícího“ GR co 
nejvíce bezpečné, aby nedocházelo k vzájemnému ohrožování hráčů 
z jiných jamek. 

3,70 

7. Driving range „vynikajícího“ GR je dostatečně široký, aby umožňoval 
trénink co nejvíce hráčů najednou. 3,60 

8. Prostředí kolem hřiště u „vynikajícího“ GR je udržováno čisté. 4,15 
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9. Hřiště „vynikajícího“ GR je hratelné pro širší škálu výkonností hráčů. 3,75 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 3: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s golfovým hřištěm (zdroj: vlastní 
tvorba) 
 Z tvrzení zaměřených na spokojenost s golfovým hřištěm byly podle výsledného 

průměrného hodnocení vybrány čtyři výroky. Výrok č. 1 týkající se kvality travnatých 
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ploch hřiště, výrok č. 2 zohledňující kvalitu greenů na hřišti, výrok č. 3 zkoumající 

kvalitu tréninkových ploch a výrok č. 8 zkoumající čistotu kolem hřiště. 

 

Spokojenost s golfovým zázemím 

 Tato skupina obsahovala jedenáct tvrzení. Ta byla zaměřena především 

na vzhled a prostory hlavní budovy, též nazývané jako klubovny, a na jednotlivé 

doplňky, které spadají do zázemí resortu. 

Tabulka č. 3: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s golfovým zázemím 

  
Výrok průměr 

hodnocení 

1. Hlavní budova „vynikajícího“ GR nabízí hráčům příjemné prostředí. 4,05 

2. Hlavní budova „vynikajícího“ GR je moderně vybavena. 3,10 

3. Hlavní budova „vynikajícího“ GR má moderní vzhled. 2,50 

4. Hlavní budova „vynikajícího“ GR nabízí velké šatní prostory včetně 
sociálního zařízení. 3,30 

5. „Vynikající“ GR nabízí ubytování v místě resortu. 2,85 

6. „Vynikající“ GR nabízí venkovní kvalitně vybavené prostory pro mytí 
holí a bot. 4,10 

7. „Vynikající“ GR podél kurzu několikrát umožňuje využití toalet, 
umyvadel, fontánek s pitnou vodou. 3,15 

8. Klubovna „vynikajícího“ GR je umístěna tak, aby z ní bylo blízko 
na všechny důležité body hřiště (tréninkové plochy, 1. a 10. jamku). 4,05 

9. Prostory hlavní budovy u „vynikajícího“ GR jsou stále udržovány čisté. 4,20 

10. „Vynikající“ GR nabízí dostatečné množství parkovacích míst 
u klubovny. 4,40 
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11. Architektura staveb „vynikajícího“ GR zapadá co nejvíce 
do přírodního prostředí. 3,10 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 4: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s golfovým zázemím (zdroj: vlastní 
tvorba) 

 

 V této skupině spadá do průměrného hodnocení, jehož interval byl stěžejní 

pro výběr do dotazníku, celkem pět tvrzení. Vybrány byly výroky č. 1 hodnotící 

příjemnost prostředí klubovny, č. 6 zkoumající vybavenost prostorů na mytí golfového 

vybavení, č. 8 o dostupnosti důležitých míst z klubovny, č. 9 o čistotě hlavní budovy 

a výrok č. 10 zohledňující parkoviště resortu. 

 

Spokojenost se zaměstnanci resortu 

 Do této kategorie bylo zahrnuto celkem deset tvrzení. Výroky se týkaly 

především chování, komunikace a upravenosti zaměstnanců resortu, jimiž jsou 

především recepční, trenéři a greenkeepeři. Průměrné hodnocení výroků této skupiny 

dosahovalo vysoké úrovně. Do určeného rozmezí průměru nad 3,95 v této kategorii 

spadá celkem devět výroků. Ty všechny byly použity do finálního dotazníku, ovšem 

pro větší přehlednost byly v následné fázi rozděleny do dvou skupin. Kategorie nesoucí 

název Spokojenost se zaměstnanci resortu byla rozdělena na dvě skupiny, konkrétně 

na Spokojenost se zaměstnanci na hřišti, kam spadají výroky zaměřené na golfové 

trenéry a greenkeepery, a Spokojenost se zaměstnanci v klubovně, která se tyká 

především zaměstnanců recepce. 
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Tabulka č. 4: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti se zaměstnanci resortu 

  
Výrok průměr 

hodnocení 

1. Přístup trenérů „vynikajícího“ GR je vždy na profesionální úrovni. 4,40 

2. Vyjadřování trenérů „vynikajícího“ GR je pro hráče srozumitelné 
a plně pochopitelné. 4,30 

3. Trenéři „vynikajícího“ GR jsou vždy dochvilní a dodržují předem 
stanovený časový harmonogram. 4,15 

4. Zaměstnanci „vynikajícího“ GR jsou čistí a upravení. 4,15 

5. Zaměstnanci recepce „vynikajícího“ GR jsou vždy schopni okamžitě 
řešit vzniklé problémy. 4,75 

6. Zaměstnanci recepce „vynikajícího“ GR jsou kvalitně vyškoleni a hráč 
se od nich dozví všechny potřebné informace. 4,75 

7. Zaměstnanci „vynikajícího“ GR mají dohled nad plynulostí hry 
jednotlivých hráčů. 3,85 

8. Greenkeepeři „vynikajícího“ GR znají golfovou etiketu a při údržbě 
travnatých ploch neruší hráče. 4,60 

9. Zaměstnanci „vynikajícího“ GR mají příjemné vystupování. 4,55 
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10. Zaměstnanci „vynikajícího“ GR jsou ke svým členům vstřícní a vždy 
ochotní poradit. 4,55 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 5: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti se zaměstnanci resortu (zdroj: vlastní 
tvorba) 
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 Do dotazníku tedy byla vybrána tvrzení týkající se přístupu trenérů, jejich 

vyjadřování a dochvilnosti, upravenosti zaměstnanců, schopnosti recepčních řešit 

vzniklé problémy, připravenosti recepčních, etického chování greenkeeperů, 

vystupování zaměstnanců a jejich vstřícnosti. Těsně se do vymezeného intervalu 

nevešel výrok č. 7 ˗ Zaměstnanci „vynikajícího“ GR mají dohled nad plynulostí hry 

jednotlivých hráčů. Dle mého názoru není nutné tento výrok do finálního dotazníku 

zapojit, neboť sama golfová etika určuje golfistovi, že by měl dbát na plynulost hry 

a nezdržovat ostatní hráče. Pokud tomu tak je, měl by hráče hrající za ním při nejbližší 

příležitosti pustit před sebe. Proto si nemyslím, že je nezbytné tento výrok do výzkumu 

zapojit. 

 

Spokojenost s komunikací ze strany resortu 

 Skupina shrnující komunikaci ze strany resortu především jeho managementem 

obsahovala deset tvrzení. Výroky se týkaly úrovně a včasnosti komunikace manažerů 

s členy, využití komunikačních kanálů a jejich vzhledu. 

Tabulka č. 5: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s komunikací ze strany resortu 

  Výrok průměr 
hodnocení 

1. Komunikace ze strany managementu „vynikajícího“ GR je vždy 
srozumitelná. 4,55 

2. Člen „vynikajícího“ GR je vždy včas informován o chystaných akcích. 4,20 

3. „Vynikající“ GR má poutavé a přitažlivé propagační materiály. 3,05 

4. Webové stránky „vynikajícího“ GR jsou moderní a srozumitelné. 3,60 

5. Zástupci managementu „vynikajícího“ GR jsou vždy zdvořilí ke svým 
členům. 4,70 

6. Management „vynikajícího“ GR se sám zajímá o potřeby svých členů. 4,45 

7. Zástupci managementu „vynikajícího“ GR jsou po většinu otevírací 
doby k zastižení přímo v resortu. 3,50 

8. Zástupci managementu „vynikajícího“ GR zvou své členy na jimi 
pořádané turnaje. 4,20 

9. „Vynikající“ GR využívá více komunikačních kanálů ke svým členům. 
(př. web, mail, sociální sítě, nástěnky, venkovní reklama) 3,85 Sp
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10. Místní pravidla „vynikajícího“ GR jsou psána srozumitelně. 3,85 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Spokojenost s komunikací ze strany resortu
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Graf č. 6: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s komunikací ze strany resortu 
(zdroj: vlastní tvorba) 

 

 V této kategorii byly na základě průměrného hodnocení vybrány výroky, které 

se týkají: č. 1 srozumitelnosti komunikace managementu, č. 2 včasného informování 

členů, č. 5 zdvořilosti managementu, č. 6 zájmu managementu o potřeby členů 

a č. 8 pozvánek na turnaje. Opět se v této skupině objevila dvě tvrzení, která 

se do intervalu těsně nevešla. Výrok č. 9 ˗ „Vynikající“ GR využívá více komunikačních 

kanálů ke svým členům (př. web, e˗mail, sociální sítě, nástěnky, venkovní reklama) ˗ 

nebyl podle mne hodnocený mezi nejdůležitějšími, protože webové stránky 

a komunikace se členy prostřednictvím emailu je v dnešní době pro resorty 

samozřejmostí. Navíc je v současnosti velké množství portálů, které shrnují informace 

o hřištích v ČR, příkladem mohou být www.golf.cz, www.golfee.cz, nebo stránky 

České golfové federace www.cgf.cz. Výrok č. 10 ˗ Místní pravidla „vynikajícího“ GR 

jsou psána srozumitelně ˗ nenašel své místo mezi nejdůležitějšími tvrzeními podle mého 

názoru především proto, že místní pravidla musí být psána v duchu golfových pravidel. 

Proto možnosti v jejich tvorbě jsou omezené a tento výrok nebyl v hodnocení mezi 

nejdůležitější. 

 



 73 

Spokojenost s nabízenými službami 

 Do této skupiny bylo zahrnuto celkem devět tvrzení. Tyto výroky se týkají 

úrovně služeb, včetně doplňkových, podmínek pro hráče a členství, která resort nabízí.  

Tabulka č. 6: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s nabízenými službami 

  Výrok průměr 
hodnocení 

1. Nabídka členství „vynikajícího“ GR je pestrá. 3,40 

2. Nabídka vedlejších služeb „vynikajícího“ GR je pestrá. 3,55 

3. „Vynikající“ GR motivuje své členy ke kontinuálnímu členství. 3,95 

4. „Vynikající“ GR vytváří podmínky pro budování vztahů 
mezi jednotlivými hráči. 3,55 

5. „Vynikající“ GR poskytuje svým členům bezchybné služby. 4,50 

6. „Vynikající“ GR navazuje partnerství s jinými resorty a umožňuje 
hráčům využití slev na jiných hřištích. 3,60 

7. „Vynikající“ GR hledá kompromisy ve svých členstvích dle požadavků 
hráčů. 3,25 

8. „Vynikající“ GR nabízí svým členům během sezóny dostatek turnajů. 4,05 Sp
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9. „Vynikající“ GR nabízí svým členům mnoho příležitostí ke zlepšování 
své výkonnosti. 4,00 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 7: Průměry hodnocení tvrzení spokojenosti s nabízenými službami (zdroj: 
vlastní tvorba) 
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 Z celkem devíti tvrzení byly pro dotazník dle průměru vybrány čtyři výroky. 

Jednotlivé vybrané výroky se týkají: č. 3 motivace ke kontinuálnímu členství, 

č. 5 bezchybnosti služeb, č. 8 dostatečného množství pořádaných turnajů 

a č. 9 příležitostí ke zlepšování výkonnosti členů. 

 

5.2.2 Vyhodnocení dotazníků zjišťujících spokojenost členů v Golf Resort Písek 

 Následující část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných z druhého 

dotazníku, který je zaměřen na zjišťování spokojenosti členů v Golf Resort Písek. 

Způsob vyhodnocení dotazníku je podrobně popsán v metodologické části práce. Díky 

výsledkům lze poukázat na spokojenost členů resortu s jednotlivými prvky dotazníku, 

ale také na míru spokojenosti s danou tematickou oblastí.  

 Dotazník, který byl vyplňován pomocí internetových stránek Google Docs, byl 

rozeslán členům Golf Resort Písek pomocí emailové pošty. Vyplněno bylo celkem 

64 dotazníků, což při členské základně klubu přesahuje jednu pětinu respondentů. První 

část dotazníku se zabývala  demografickými a ekonomickými údaji zákazníků 

a zjišťovala četnosti návštěv. Druhá část již byla plně zaměřena na výzkum spokojenosti 

členů. V poslední třetí části se hráči mohli vyjádřit vypisovacími otázkami 

ke skutečnostem, ve kterých Golf Resort Písek nejvíce zaostává za ostatními resorty 

a naopak ve kterých je převyšuje. 

 

5.2.2.1 Demografické a ekonomické údaje respondentů 

 Ke všem otázkám, které byly v dotazníku zařazeny do této části, jsou uvedeny 

pro přehlednost tabulky a grafy s procentuálním poměrem odpovědí. Základní 

informace o respondentech jsou tedy takovéto: 

 
Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 Ze 64 respondentů, kteří vyplnili tento dotazník, bylo 50 mužů a 14 žen, jak 

uvádí i tabulka č. 7. Z následujícího grafu č. 8 je patrné, že procentuální poměr je 

cca 78% : 22%. V grafu č. 1 je vidět, že procentuální poměr pohlaví všech členů resortu 

je cca 71% : 29%. Rozdíl v hodnotách není veliký, a proto lze výsledný vzorek hodnotit 

jako reprezentativní. 
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Tabulka č. 7: Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů Počet odpovědí Vyjádření v % 

Muž 50 78,13% 

Žena 14 21,87% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 8: Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní tvorba) 

 Ze všech těchto čísel lze tedy vyčíst, že Golf Resort Písek navštěvuje téměř 

třikrát více mužů než žen, což dokládá obecný fakt, že je golf rozšířen více mezi muži 

než ženami. 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

 Tato otázka zjišťuje věkové kategorie golfistů, kteří jsou členy Golf Resort 

Písek. Cílem bylo zjistit, z jaké věkové kategorie jsou členové nejčastěji. Z tabulky č. 8 

je patrné, že nejvíce respondentů, téměř 33%, spadá do věku od 41 do 50 let. Dalšími 

početnými věkovými kategoriemi jsou 31 ˗ 40 let a 51 ˗ 60 let. Tyto tři kategorie tvoří 

zhruba 75% všech respondentů. Naopak nejméně členů je z věkové kategorie do 20 let, 

což dokazuje i graf č. 9. Z tohoto faktu je patrné, že tato otázka souvisí s následující, 

neboť mladí lidé nejsou ekonomicky aktivní a nejsou členy resortů v takové míře. 
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Tabulka č. 8: Věková kategorie respondentů 

Věk respondentů Počet odpovědí Vyjádření v % 

do 20 let 1 1,56% 

21 – 30 let 6 9,38% 

31 – 40 let 15 23,44% 

41 – 50 let 21 32,81% 

51 – 60 let 12 18,75% 

nad 61 let 9 14,06% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 9: Věková kategorie respondentů (zdroj: vlastní tvorba) 
 
Otázka č. 3: Jste: 

 Tato otázka měla za cíl zjistit sociální status respondentů, tedy zda jsou 

zaměstnaní, nezaměstnaní, podnikají, studují, nebo jsou v domácnosti či v důchodu. 

Touto otázkou jsou zjištěny důležité údaje o skladbě klientů, díky nimž si resort může 

udělat představu o svých členech. Na základě výsledků pak může adekvátně ohodnotit 

poskytované služby, neboť společenský status úzce souvisí s pravidelným příjmem. Je 

samozřejmě rozdíl ve stanovení cen u takového resortu, který je zaměřen především 

na studenty, a u resortu, jehož členskou základnu tvoří nejčastěji podnikatelé. 
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Tabulka č. 9: Společenský status respondentů 

Společenský status Počet odpovědí Vyjádření v % 

zaměstnaný 36 56,25% 

podnikatel 18 28,13% 

nezaměstnaný 1 1,56% 

student 3 4,69% 

v domácnosti 1 1,56% 

důchodce 5 7,81% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 Z tabulky č. 9 je patrné, že nejvíce zastoupenou skupinou jsou zaměstnaní, 

kterých je ze všech respondentů více než polovina. Čtvrtinu respondentů překračuje 

i počet podnikatelů. Tyto dvě skupiny, které určují ekonomicky činné respondenty, 

dohromady tvoří více než 84% ze všech respondentů. Ekonomicky činní lidé se i podle 

Chelladuraie (2006) rozhodují spíše na základě kvality, nežli podle stanovené ceny, 

proto se resort nemusí bát náležitě ohodnotit své služby. Opačně je tomu u ekonomicky 

nečinných lidí, tedy u důchodců, kterých je z dotazovaných zhruba 8%, studentů 5% 

a nezaměstnaných či lidí v domácnosti, kteří tvoří necelá 2% z respondentů, jak dokládá 

i graf č. 10. 
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Graf č. 10: Společenský status respondentů (zdroj: vlastní tvorba) 
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Otázka č. 4: Jaký je váš čistý finanční příjem za jeden měsíc? 

 Ve většině dotazníků bývá tato otázka, co se týče ochoty respondentů vyplňovat, 

problémová. Avšak tento dotazník byl anonymní, navíc byl vyplňován pomocí 

internetového dotazování, tudíž nebylo možné vyplněná data spojit s nějakou konkrétní 

osobou, proto byla tato otázka u všech dotazníků zodpovězena. Odpovědi se týkaly 

určitého intervalu a i díky tomuto faktu nebyl problém s vyplněním, který by mohl 

vzniknout při vypisování konkrétní částky. Výsledky z této otázky jsou pro resort 

podobně důležité jako u otázky předchozí, neboť i díky nim může rozpoznat, jak služby 

oceňovat. 

Tabulka č. 10: Čistý finanční příjem respondentů za jeden měsíc 

Čistý měsíční příjem Počet odpovědí Vyjádření v % 

0 - 9 999 Kč 8 12,50% 

10 000 - 19 999 Kč 7 10,94% 

20 000 - 29 999 Kč 17 26,56% 

30 000 - 39 999 Kč 12 18,75% 

nad 40 000 Kč 20 31,25% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 11: Čistý finanční příjem respondentů za jeden měsíc (zdroj: vlastní tvorba) 
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 Nejvíce respondentů, jak dokládá tabulka č. 10, spadá do skupiny s čistým 

měsíčním příjmem nad 40 000 Kč a tvoří téměř třetinu dotázaných. Je pochopitelné, že 

více než dvě třetiny těchto golfistů tvoří podnikatelé. Druhá nejpočetnější skupina 

se nachází v intervalu 20 000 ˗ 29 999 Kč, jejíž podstatnou část tvoří zaměstnaní lidé. 

Z grafu č. 11 je pak patrné, že lidé s čistým měsíčním příjmem nad 20 000 Kč tvoří více 

než tři čtvrtiny všech respondentů. Dokládá to, že i když se golf přiblížil širší škále lidí, 

stále jej hrají více lidé z vyšších vrstev společnosti. Je to pochopitelné, neboť lidé 

z intervalu příjmů pod 10 000 Kč měsíčně si rozmyslí, zda dát dva své platy na členství 

v golfovém klubu. Na druhou stranu 12,5% respondentů patřících do tohoto intervalu je 

poměrně vysoké číslo. 

  

Otázka č. 5: Jak často během golfové sezóny navštěvujete Golf Resort Písek? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jak často jednotliví respondenti navštěvují Golf 

Resort Písek. Jelikož výzkum probíhal pouze u golfistů, kteří mají členství v resortu, 

dalo se očekávat, že návštěvy resortu budou poměrně časté. Jiné je to u návštěvníků, 

kteří nemají členství v Golf Resort Písek, a tudíž nemají výhody spojené se členstvím 

a musí vynakládat prostředky za hru na hřišti. Stejná situace je však i u členů, kteří mají 

pouze Udržovací členství. Ti musí za hru platit, a proto je četnost jejich návštěv 

mnohem nižší než u hráčů se členstvím Řádným či Ročním, jichž se týkají veškeré 

výhody, včetně bezplatného vstupu na hřiště. 

Tabulka č. 11: Četnost návštěv respondentů v Golf Resort Písek 

Návštěvy resortu Počet odpovědí Vyjádření v % 

3x týdně a více 16 25,00% 

2x týdně 13 20,31% 

1x týdně 9 14,06% 

1x za 14 dní 14 21,88% 

méně často 12 18,75% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 Z tabulky č. 11 je patrné, že četnost návštěv je v Golf Resort Písek rozdělena 

poměrně rovnoměrně. Nejvíce respondentů, konkrétně 25%, navštěvuje resort 3x týdně 

a častěji. Všichni tito členové mají členství Řádné nebo Roční, tudíž mají vstup 

na hřiště zcela zdarma. Alespoň 1x týdně navštěvuje resort téměř 60% dotázaných 
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golfistů, což dokazuje i graf č. 12. To je u sportu, který lze stále považovat za rekreační 

a většinou hraný pro zábavu, poměrně vysoké číslo. Zde se budu opakovat, neboť i do 

této skupiny patří více než 90% respondentů mající výše uvedená členství. Naopak mezi 

dotázanými, kteří nenavštěvují resort ani jedenkrát týdně, je golfistů majících tato 

členství pouze necelá polovina. Lze tudíž říci, že golfisté svých výhod spojených 

se členstvím dostatečně využívají. 
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Graf č. 12: Četnost návštěv respondentů v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 
 

Otázka č. 5A: Z toho navštěvujete tréninkové plochy a driving range v Golf Resort 

Písek: 

 Tato otázka měla za cíl zjistit, kolik z celkového počtu návštěv stráví golfista 

na tréninkových plochách hřiště. Hráči mívají ve zvyku, pokud chtějí na hřišti odehrát 

dobrý výsledek, zajít nejprve na driving range a pořádně se na hru zahřát, rozcvičit 

a připravit. Trénují dlouhé odpaly, které jsou následně pro hru důležité. Tréninkové 

plochy však navštěvují i hráči, kteří nejdou následně hrát na golfové hřiště, ale pouze 

trénují a vylepšují svoje rány. Opět je rozdíl v tom jaké členství hráči mají. V členstvích 

s výhodami platí hráči za tréninkové míčky na driving range poloviční částky než hráči 

ostatní. Jejich návštěvy těchto ploch jsou tedy opět častější. 

 

 



 81 

Tabulka č. 12: Četnost návštěv respondentů tréninkových ploch a driving range v Golf 
Resort Písek 

Návštěvy 
tréninkových ploch Počet odpovědí Vyjádření v % 

3x týdně a více 3 4,69% 

2x týdně 9 14,06% 

1x týdně 11 17,19% 

1x za 14 dní 13 20,31% 

méně často 28 43,75% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 Z tabulky č. 12 je zřejmé, že nejvíce respondentů navštěvuje tréninkové plochy 

méně než 1x za 14 dní. Těchto respondentů je téměř 44%. Z toho je patrné, že hráči 

poměrně často jdou hrát na golfové hřiště, aniž by se před tím rozehráli na tréninkových 

plochách. To může být dáno cenou za tréninkové míčky na driving range a golfisté 

si jdou raději rovnou užít hru na hřiště. Jak je patrné z grafu č. 13 alespoň jednou týdně 

navštěvuje tréninkové plochy v Golf Resort Písek pouze necelých 36% respondentů.  

 

Četnost návštěv tréninkových ploch

4,69%

14,06%

43,75%

20,31%

17,19%

3x týdně a více
2x týdně
1x týdně
1x za 14 dní
méně často

 
Graf č. 13: Četnost návštěv respondentů tréninkových ploch a driving range v Golf 
Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 
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Otázka č. 5B: Z toho navštěvujete přímo osmnáctijamkové golfové hřiště v Golf Resort 

Písek: 

 Cílem této otázky bylo, podobně jako v předchozí otázce, zjistit, jak často, 

vzhledem k celkové návštěvě resortu, navštěvují respondenti tentokrát přímo 

osmnáctijamkové hřiště v Golf Resort Písek. V této otázce byla zvolena trochu jiná 

škála odpovědí, neboť se autor i golfisté, kteří s tvorbou otázek pomáhali, domnívali, že 

častěji chodí hráči trénovat než hrát na hřiště. Opak byl pravdou, což dokládá 

i následující tabulka č. 13.  

Tabulka č. 13: Četnost návštěv respondentů osmnáctijamkového golfového hřiště v Golf 
Resort Písek 

Návštěvy hřiště Počet odpovědí Vyjádření v % 

více než 1x týdně 24 37,50% 

1x týdně 12 18,75% 

1x za 14 dní 12 18,75% 

1x měsíčně 3 4,69% 

méně často 13 20,31% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

Četnost návštěv hřiště
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1x měsíčně
méně často

 
Graf č. 14: Četnost návštěv respondentů osmnáctijamkového golfového hřiště v Golf 
Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 
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 Graf č. 14 jasně dokazuje, že golfové hřiště navštěvuje alespoň 1x týdně 

přes 56% respondentů, což je o 20% více návštěvníků než u tréninkových ploch. 

Na druhou stranu i procentuální podíl těch, kteří si průměrně nejdou ani jednou za měsíc 

zahrát na golfové hřiště, je poměrně vysoký a přesahuje 20% respondentů. Opět je nutné 

podotknout, že se jedná více než z poloviny o hráče, kteří nemají tak výhodné členství 

a musí za hru na hřišti platit poplatky. 

 

Otázka č. 6: Jaké členství jste v Golf Resort Písek využívali v roce 2012? 

 Jaký je poměr členství v Golf Resort Písek je již zobrazeno na grafu č. 2. Tato 

otázka však měla za cíl zjistit, jaké členství měli v roce 2012 hráči, kteří vyplnili tento 

dotazník. Procentuální zastoupení druhů členství, které golfisté v Golf Resort Písek 

využívají se od výsledků této otázky poměrně dost liší. Stejně jako v celkovém poměru 

členství i v této otázce je nejčastějším členstvím Řádné, jak ukazuje následující 

tabulka č. 14 a využívalo jej asi 64% respondentů, kteří vyplnili dotazník. V celkovém 

poměru všech členů resortu toto číslo činí cca 48%. Největší rozdíl je zřejmý u členství 

Udržovacího. Toto členství má v Golf Resort Písek celkem téměř 36% golfistů, avšak 

do výzkumu se s tímto členstvím zapojilo pouze 14% respondentů. Důvodem může být 

to, že vztah k resortu hráčů majících toto členství nemusí být na vysoké úrovni. 

Udržovací členství využívají především hráči, kteří nemají dostatek finančních 

prostředků na členství výhodnější a nebo nejsou zdravotně způsobilí ke hře, či 

se nenachází na území republiky a členství mají jen proto, aby neztratili možnost být 

opět řádnými členy a být registrovaní u České golfové federace. Proto mohla u těchto 

hráčů scházet motivace k vyplňování dotazníku, neboť byl rozesílán přímo z resortu, 

tudíž se procentuální zastoupení poměrně dost liší. 

Tabulka č. 14: Druhy členství respondentů v Golf Resort Písek 

Druh členství Počet odpovědí Vyjádření v % 

Řádné 41 64,06% 

Roční 11 17,19% 

Travel a Play 3 4,69% 

Udržovací 9 14,06% 

Suma 64 100% 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 15: Druhy členství respondentů v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 Z grafu č. 15 je patrné, že do výzkumu se zapojilo celkem přes 81 % hráčů 

majících členství, jež nesou veškeré výhody pro hráče, ovšem jsou několikanásobně 

dražší než členství ostatní. V celkovém poměru členství, který je vidět na grafu č. 2, 

tento podíl činí jen přibližně 57%. Opět to potvrzuje teorii, že do vyplňování se zapojili 

spíše hráči mající výhodnější členství, kteří jsou s resortem, dá se říci, ve větším 

kontaktu. 

 

5.2.2.2 Výsledky hodnocení spokojenosti respondentů v Golf Resort Písek 

 Tato podkapitola je rozdělena na šest části podle toho, jak byl rozdělen dotazník, 

tedy dle předmětu, jehož se dané tvrzení týkalo. Jak již bylo několikrát uvedeno, tyto 

části jsou zaměřeny na: spokojenost s golfovým hřištěm, s golfovým zázemím, 

s nabízenými službami, se zaměstnanci resortu na hřišti, se zaměstnanci v klubovně 

a spokojenost s komunikací ze strany resortu. Pro větší přehlednost je shrnuto 

do tabulek, jak respondenti ohodnotili jednotlivá tvrzení, která byla vždy nejprve 

zaměřena na očekávanou úroveň kvality u „vynikajícího“ golfového resortu a následně 

na skutečně vnímanou úroveň v Golf Resort Písek. V tabulkách je znázorněno nejen 

průměrné ohodnocení daných výroků a výsledná mezera mezi očekávanou a skutečnou 

úrovní, ale také četnost jednotlivých odpovědí. Díky tomu je lépe vidět, zda-li 

se objevovaly nějaké extrémní hodnoty, neboť z průměru to patrné není. V oblasti 
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služeb se může stát, že je zákazníkova nespokojenost pouze výjimkou s ohledem 

na nějakou zápornou zkušenost, avšak ostatní zákazníci již spokojení být mohou. 

 Výsledné průměry hodnocení očekávané a skutečně vnímané kvality služeb jsou 

znázorněny na paprskových grafech, kde nejlépe vynikne rozdíl mezi jednotlivými 

hodnoceními. Tmavě je vždy znázorněna plocha pro očekávanou úroveň kvality služeb 

„vynikajícího“ golfového resortu, světle je označena plocha pro skutečně vnímanou 

kvalitu služeb v Golf Resort Písek. Pokud tmavá plocha přesahuje světlou, znamená to, 

že skutečně vnímaná úroveň nedosahuje očekávané. Čím je tato plocha větší, tím je 

i větší mezera v nesplnění očekávání a nabývá záporných hodnot. Když však světlá 

plocha přesahuje tmavou, znamená to, že skutečně vnímaná kvalita předčila očekávanou 

a zákazník je spokojen. V takovém případě vzniká kladná mezera, ovšem pouze 

ojediněle. Nejnižší průměrné ohodnocení spokojenosti bylo na hodnotě 4,22 

u spokojenosti se skutečnou kvalitou greenů v golf Resort Písek, proto osy nejsou 

v měřítku od 1 do 7, jak by tomu mělo být podle škál, které byly k vyplňování použity, 

ale od 3 do 7 z důvodu větší přehlednosti a vypovídací schopnosti grafů. 

 

Spokojenost s golfovým hřištěm 

 Do této kategorie byla z prvního dotazníku vybrána tvrzení, která se zabývají 

především kvalitou jednotlivých hracích ploch v resortu a jejich čistotou. Velké 

písmeno abecedy označuje vždy tvrzení obecné pro „vynikající“ golfový resort, malé 

písmeno abecedy pak tvrzení pro skutečně vnímanou kvalitu v Golf Resort Písek. 

Do výsledného dotazníku byly do této skupiny zahrnuty a zkonstruovány tyto 4 výroky: 

 

1A) Travnaté plochy golfového hřiště „vynikajícího“ golfového resortu (dále jen GR) 

jsou ve stejném výborném stavu po celou golfovou sezónu. 

1a) Travnaté plochy hřiště v Golf Resort Písek (dále jen GR Písek) jsou udržovány 

na nejvyšším stupni kvality po celou golfovou sezónu. 

  

2B) Greeny jednotlivých jamek „vynikajícího“ GR jsou výborně udržované včetně 

výšky předepsané seče. 

2b) GR Písek nabízí podle mého názoru vždy výborně připravené greeny se správnou 

výškou seče. 
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3C) „Vynikající“ GR věnuje velkou pozornost i tréninkovým plochám a udržuje je 

v kvalitním stavu. 

3c) Tréninkové plochy GR Písek jsou podle mě kvalitně udržované a resort jim věnuje 

velkou pozornost. 

  
4D) Venkovní prostory u „vynikajícího“ GR jsou udržovány v čistotě. 

4d) GR Písek dbá na čistotu prostor okolo golfového hřiště. 

 

Tabulka č. 15: Spokojenost s golfovým hřištěm v Golf Resort Písek 

Spokojenost s golfovým 
hřištěm 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Kvalita hracích ploch 
hřiště 5,41 4,53 -0,88 

Kvalita greenů 5,47 4,22 -1,25 

Kvalita tréninkových 
ploch 5,55 4,63 -0,92 

Čistota kolem hřiště 6,22 5,83 -0,39 

-0,86 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 Hned u první oblasti tvrzení, která se týkala spokojenosti členů s kvalitou hřiště, 

můžeme z tabulky č. 15 vypozorovat poměrně velké mezery mezi očekávanou kvalitou 

a skutečně vnímanou. Na první pohled je jistě zajímavé, že golfisté mnohem větší váhu 

přikládají čistotě prostředí než˗li kvalitě jednotlivých hracích ploch. U čistoty kolem 

hřiště vznikla také nejmenší mezera -0,39. Avšak i ona je v záporných hodnotách 

a tudíž i na tomto prvku by měl resort zapracovat. Ovšem mezery vzniklé 

u spokojenosti s kvalitou ploch pro hru jsou ještě větší. Překvapivé je, že golfisté 

přikládají větší váhu kvalitě tréninkových ploch než samotných jamek. Největší mezera 

vznikla u hodnocení kvality greenů, má hodnotu -1,25. Hráči si potrpí na připravenost 

těchto ploch, neboť se na nich láme finální výsledek, který na dané jamce golfista 

zahraje. Greeny mají být husté, nehrbolaté (nikoliv nezvlněné) a s předepsanou délkou 

seče. Pokud green není kvalitně připraven, hráči na něm mohou ztratit i několik úderů. 

Velmi důležitá pro samotnou hru je i kvalita fairwaye a okolních roughů. Zde vznikla 

mezera -0,88, což je opět velmi velká mezera, která by resortu neměla zůstat lhostejná, 

stejně jako mezera u kvality tréninkových ploch, která měla hodnotu -0,92.  



 87 

Spokojenost s golfovým hřištěm

6,22

5,55

5,47

5,41

5,83

4,63

4,22

4,53

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
Kvalita hracích ploch hřiště

    Kvalita greenů

Kvalita tréninkových ploch

Čistota kolem hřiště   

Očekávaná kvalita služeb ve "vynikajícím" golfovém resortu
Skutečně vnímaná kvalita služeb v Golf Resort Písek

 
Graf č. 16: Spokojenost s golfovým hřištěm v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 

 
 Z grafu č. 16 je patrné, že světlá plocha skutečně vnímané kvality je mnohem 

menší než tmavá plocha kvality očekávané. Jejich rozdíl pak udává výslednou mezeru 

spokojenosti s golfovým hřištěm, která vznikla jako průměr všech čtyř mezer a nese 

poměrně vysokou hodnotu -0,86. Je největší mezerou ze všech spokojeností. 

 
Tabulka č. 16: Četnost odpovědí spokojenosti s golfovým hřištěm v Golf Resort Písek 

výrok 

ohodnocení 
1A 1a 2B 2b 3C 3c 4D 4d 

7 11 2 20 5 21 8 32 18 
6 24 15 18 8 17 10 21 27 
5 17 18 15 16 14 19 6 12 
4 7 16 3 18 5 14 4 5 
3 3 7 2 4 3 5 0 1 
2 1 5 3 10 3 6 1 1 
1 1 1 3 3 1 2 0 0 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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 Tabulka č. 16 je v práci uváděna proto, aby bylo zřejmé, jestli se u dotazovaných 

vyskytovaly nějaké extrémní odpovědi. Je z ní patrné, že většina odpovědí spadá 

do horní části tabulky, kde je vysoké ohodnocení. Avšak ani ve spodní části, 

znázorňující nesouhlas s tvrzením, není o odpovědi nouze. Zvláště dohromady 

13 odpovědí s hodnocením 1 nebo 2 u tvrzení 2b, a tedy téměř absolutní nesouhlas, je 

velmi pozoruhodný a u žádného jiného výroku se s takovým hodnocením již nesetkáme. 

O skutečné kvalitě hřiště vypovídají i čísla v řádku s hodnocením 7, kde je respondentů 

také minimum, a tudíž je zřejmé, že je možnost spokojenost zlepšovat. 

 

Spokojenost s golfovým zázemím 

 Tato skupina výroků je zaměřena na spokojenost se zázemím hřiště, tedy 

především s hlavní budovou a s doplňky, které jsou nedílnou součástí golfových resortů, 

jako prostory pro mytí golfového vybavení nebo parkoviště. Do této kategorie bylo 

do dotazníku vybráno pět párů výroků, jimiž jsou: 

 

5A) Hlavní budova „vynikajícího“ GR nabízí hráčům příjemné prostředí. 

5a) Prostředí hlavní budovy GR Písek je podle mého názoru příjemné. 

  
6B) Prostory hlavní budovy u „vynikajícího“ GR jsou udržovány stále čisté. 

6b) GR Písek podle mne dbá na čistotu uvnitř hlavní budovy. 

  
7C) Všechny důležité body hřiště (tréninkové plochy, 1. a 10. jamka, parkoviště) jsou 

z klubovny „vynikajícího“ GR snadno a rychle dostupné. 

7c) Všechny důležité body hřiště (tréninkové plochy, 1. a 10. jamka, parkoviště) jsou 

v GR Písek blízko klubovny. 

  
8D) „Vynikající“ GR nabízí venkovní, kvalitně vybavené prostory pro mytí holí a bot. 

8d) Venkovní prostory pro mytí holí a bot jsou v GR Písek podle mého názoru 

kvalitně vybaveny. 

  
9E) „Vynikající“ GR nabízí dostatečné množství parkovacích míst u klubovny. 

9e) Parkoviště v GR Písek je dostatečně velké a se zaparkováním jsem nikdy neměl 

problémy. 
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Tabulka č. 17: Spokojenost s golfovým zázemím v Golf Resort Písek 

Spokojenost s golfovým 
zázemím 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Příjemnost prostředí 
klubovny 6,47 6,17 -0,30 

Čistota hlavní budovy 6,42 6,23 -0,19 

Dostupnost důležitých 
míst z klubovny 6,02 6,06 0,04 

Vybavení prostorů na 
mytí golfového náčiní 5,72 5,00 -0,72 

Velikost parkoviště 6,38 6,31 -0,07 

-0,23 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 V tabulce č. 17 můžeme vidět jediný případ, kdy skutečně vnímaná kvalita 

nějakého prvku předčila kvalitu očekávanou. Mezera tvrzení je u dostupnosti důležitých 

míst z klubovny kladná na hodnotě 0,04 a značí, že členové resortu jsou s tímto prvkem 

nadmíru spokojeni. Zbylé mezery jsou sice v záporných hodnotách, ale zdaleka 

nedosahují takových čísel jako u předešlé spokojenosti s golfovým hřištěm. Pouze 

mezera u vybavení prostorů na mytí golfového náčiní je o něco větší. Nachází se 

na hodnotě ˗0,72 a je tedy zřejmé, že u spokojenosti s golfovým zázemím lze udělat 

největší pokrok ke spokojenosti členů právě u této položky. Je však také vidět, že tato 

vlastnost byla ohodnocena mnohem méně v očekávané kvalitě, kdy se jediná dostala 

pod průměrnou hodnotu 6, a dá se říci, že pro členy není tak důležitá jako ostatní. 

Příjemnost prostředí klubovny stejně jako její čistota u respondentů prošla vcelku 

dobrým hodnocením, hodnota mezer spokojenosti byla na úrovni ˗0,30, respektive 

˗0,19, což je ale znamením, že i na těchto prvcích lze pracovat. Poslední vlastnost 

patřící do této skupiny je velikost parkoviště. Mezera spokojenosti u tohoto prvku byla 

na hodnotě ˗0,07. Místa pro parkování v Golf Resort Písek tvoří tři kaskádovitě 

položená parkoviště, která bez problémů pojmou denní přísun návštěvníků. 

 V grafu č. 17 je patrný mnohem menší rozdíl mezi světlou a tmavou částí. 

Plocha označující očekávanou kvalitu je však stále větší než plocha značící skutečně 

vnímanou kvalitu. Jejich rozdíl však u spokojenosti s golfovým zázemím značí mezeru 

pouze o hodnotě -0,23. Je to sice předbíhající tvrzení, ale lze již zde konstatovat, že tato 

výsledná záporná průměrná mezera je ze všech spokojeností nejmenší, tudíž je možné 

říci, že právě spokojenost s golfovým zázemím je u členů Golf Resort Písek největší. 
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Graf č. 17: Spokojenost s golfovým zázemím v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní tvorba) 

 
Tabulka č. 18: Četnost odpovědí spokojenosti s golfovým zázemím v Golf Resort Písek 

výrok 

ohodnocení 
5A 5a 6B 6b 7C 7c 8D 8d 9E 9e 

7 39 32 38 31 29 30 23 7 40 34 
6 21 21 20 23 17 19 18 18 16 25 
5 2 7 4 8 12 9 12 19 5 2 
4 1 2 1 0 3 2 7 12 1 1 
3 0 0 0 1 2 3 2 5 0 0 
2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 
1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 V tabulce č. 18 je zřetelně vidět, že extrémní hodnoty absolutního nesouhlasu 

nejsou tak četné jako u předešlé spokojenosti a odpovědi se pohybují výhradně 

nad hodnocením 4. Přesto několik respondentů ohodnocovalo daná tvrzení absolutním 

nesouhlasem, tedy číslem 1 nebo 2.  
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Spokojenost s nabízenými službami 

 Skupina těchto výroků je zaměřena především na obecné pojetí služeb, 

na členství a turnaje, které Golf Resort Písek nabízí. Do skupiny byly na základě 

předchozího dotazníku zahrnuty čtyři páry tvrzení, jimiž jsou:  

 

10A) „Vynikající“ GR poskytuje svým členům bezchybné služby. 

10a) Mé dosavadní zkušenosti s GR Písek byly vždy pozitivní. 

  
11B) „Vynikající“ GR motivuje své členy ke kontinuálnímu členství. 

11b) Jsem ze strany GR Písek motivován ke kontinuálnímu členství. 

  
12C) „Vynikající“ GR nabízí svým členům během sezóny dostatek turnajů. 

12c) GR Písek nabízí dostatečné množství turnajů, kterých se mohu zúčastnit. 

  
13D) „Vynikající“ GR nabízí svým členům dostatek příležitostí ke zlepšování herní 

výkonnosti. 

13d) GR Písek mi nabízí dostatek příležitostí ke zlepšování herní výkonnosti. 

 

Tabulka č. 19: Spokojenost s nabízenými službami v Golf Resort Písek 

Spokojenost s 
nabízenými službami 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Bezchybnost služeb 5,97 5,44 -0,53 

Motivace ke 
kontinuálnímu členství 5,70 4,66 -1,04 

Dostatek pořádaných 
turnajů 5,61 5,47 -0,14 

Příležitosti ke 
zlepšování výkonnosti 5,81 5,33 -0,48 

-0,55 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 Podle tabulky č. 19 vznikají v obecné spokojenosti se službami rozdílné mezery. 

S množstvím turnajů jsou respondenti víceméně spokojeni, i když prostor pro zlepšení 

je zde také, jak dokládá mezera tvrzení -0,14. Mnohem více jsou nespokojeni s motivací 

ke kontinuálnímu členství ze strany resortu. Zde mezera dosahuje druhé nejvyšší 

záporné úrovně ze všech prvků dotazníku a nese hodnotu -1,04. Zbylé dva prvky 

bezchybnost služeb a příležitosti ke zlepšování výkonnosti hráčů jsou zhruba uprostřed 
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mezi těmito dvěma krajními hodnotami. Tmavá plocha očekávané kvality opět 

přesahuje přes světlou, jak dokládá graf č. 18, a celková mezera spokojenosti je -0,55. 
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Graf č. 18: Spokojenost s nabízenými službami v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní 
tvorba) 
 

Tabulka č. 20: Četnost odpovědí spokojenosti s nabízenými službami v Golf Resort 
Písek 

výrok 

ohodnocení 
10A 10a 11B 11b 12C 12c 13D 13d 

7 25 14 22 8 22 20 22 14 
6 19 24 19 16 14 19 21 21 
5 16 14 12 16 18 12 13 14 
4 2 4 6 9 5 3 6 7 
3 1 5 3 5 2 5 0 4 
2 1 2 2 5 2 4 1 3 
1 0 1 0 5 1 1 1 1 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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 Ani u obecné spokojenosti se službami není extrémních ohodnocení takové 

množství, což je možné vyčíst z tabulky č. 20. Avšak pětinásobná shoda respondentů 

u hodnocení výroku 11b čísly 1, 2 a 3 je v závislosti na ostatních výrocích pozoruhodná 

a vypovídá o značné rezervě v tomto prvku spokojenosti. 

 

Spokojenost se zaměstnanci na hřišti 

 Výroky patřící do této skupiny jsou zaměřeny na zaměstnance resortu, s nimiž 

golfista přichází do styku přímo na golfovém hřišti či tréninkových plochách. Takovými 

zaměstnanci jsou především trenéři, greenkeepeři, kteří se fyzicky starají o kvalitu 

hřiště, a marshal, který má nad celým hřištěm dohled. Tuto kategorii tvoří v dotazníku 

opět čtyři páry výroků a jsou jimi:  

 

14A) Přístup trenérů „vynikajícího“ GR je na profesionální úrovni. 

14a) Přístup trenérů v GR Písek byl podle mne vždy profesionální. 

  
15B) Vyjadřování trenérů „vynikajícího“ GR je pro hráče srozumitelné a plně 

pochopitelné. 

15b) Vždy jsem trenéra v GR Písek pochopil a výkladu porozuměl. 

  
16C) Trenéři „vynikajícího“ GR jsou dochvilní a dodržují předem stanovený časový 

harmonogram. 

16c) Trenéři GR Písek poskytují dohodnuté služby vždy v domluveném čase. 

  
17D) Greenkeepeři „vynikajícího“ GR v závislosti na znalosti golfové etikety 

při údržbě travnatých ploch neruší hráče. 

17d) Greenkeepeři v GR Písek nenarušují průběh hry při údržbě ploch a jsou vždy 

ohleduplní. 

 

 V následující tabulce č. 21 je vidět, že míra očekávané kvality všech výroků je 

téměř totožná. Lze tedy říci, že pro respondenty jsou všechny čtyři prvky spokojenosti 

se zaměstnanci na hřišti stejně důležité. Podobné hodnocení se vyskytuje i u skutečně 

vnímané kvality. To je zhruba o půl hodnotícího stupně nižší než u hodnocení 

očekávané kvality, mezery se tedy pohybují okolo hranice -0,50. Výjimku tvoří pouze 

dochvilnost trenérů, kde prostor ke zlepšování je minimální, neboť zde je mezera pouze 

na hodnotě -0,09 a respondenti jsou tedy s dochvilností trenérů spokojení. 
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Tabulka č. 21: Spokojenost se zaměstnanci na hřišti v Golf Resort Písek 

Spokojenost se 
zaměstnanci na hřišti 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Přístup trenérů 6,03 5,47 -0,56 

Vyjadřování trenérů 6,06 5,61 -0,45 

Dochvilnost trenérů 6,03 5,94 -0,09 

Etické chování 
greenkeeperů 6,06 5,63 -0,43 

-0,38 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Graf č. 19: Spokojenost se zaměstnanci na hřišti v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní 
tvorba) 

 

 Na grafu č. 19 je opět patrná větší plocha tmavé barvy značící očekávanou 

úroveň kvality. Celková mezera skutečně vnímané kvality respondentů je u spokojenosti 

se zaměstnanci na hřišti -0,38. 
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Tabulka č. 22: Četnost odpovědí spokojenosti se zaměstnanci na hřišti v Golf Resort 
Písek 

výrok 

ohodnocení 
14A 14a 15B 15b 16C 16c 17D 17d 

7 29 17 27 19 27 23 30 20 
6 20 22 23 22 21 22 20 25 
5 7 13 9 14 11 14 6 7 
4 6 5 3 2 3 3 5 5 
3 1 3 1 4 1 1 2 3 
2 0 1 0 1 0 1 1 2 
1 1 3 1 2 1 0 0 2 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 I u spokojenosti se zaměstnanci na hřišti se můžeme několikrát setkat 

s extrémními hodnotami nesouhlasu 1 a 2. Takové hodnocení se vyskytuje u všech 

výroků. Nicméně hodnocení souhlasu 7 a 6 opět převládá, což dokládá tabulka č. 22.  

 

Spokojenost se zaměstnanci v klubovně 

 Tyto výroky se týkají zaměstnanců, s nimiž golfista přichází do kontaktu 

především před hrou a po jejím skončení. Jedná se tedy hlavně o recepční. Dalšími 

osobami patřícími do této kategorie by mohli být členové managementu, kterým 

se ovšem věnuje poslední skupina tvrzení. V neposlední řadě by do této skupiny patřili 

zaměstnanci restaurace, avšak jak bylo uvedeno v obecné charakteristice Golf Resort 

Písek, restaurace je pronajata, a proto tito zaměstnanci nebyli ve výzkumu zohledněni, 

neboť jsou v kompetenci píseckého hotelu Biograf. Do dotazníku byly zahrnuty tyto 

čtyři páry výroků: 

 

18A) Zaměstnanci „vynikajícího“ GR jsou schopni okamžitě řešit případné problémy. 

18a) V GR Písek se vždy mohu spolehnout na veškerý členský servis. 

  
19B) Zaměstnanci recepce „vynikajícího“ GR mají dostatečný přehled a hráč 

se od nich dozví všechny potřebné informace. 

19b) Vždy jsem se na recepci GR Písek dozvěděl všechny potřebné informace. 

  



 96 

20C) Zaměstnanci „vynikajícího“ GR mají příjemné vystupování. 

20c) Zaměstnanci GR Písek se ke mně chovali vždy příjemně. 

  
21D) Zaměstnanci klubovny „vynikajícího“ GR jsou upravení a elegantní. 

21d) Personál klubovny GR Písek má elegantní a profesionální vzhled. 

 

Tabulka č. 23: Spokojenost se zaměstnanci v klubovně v Golf Resort Písek 
Spokojenost se 
zaměstnanci v 

klubovně 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Schopnost řešit 
problémy 6,08 5,88 -0,20 

Připravenost 
recepčních 6,31 6,00 -0,31 

Příjemnost vystupování 6,38 6,09 -0,29 

Upravenost 
zaměstnanců 6,25 5,81 -0,44 

-0,31 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 Jednotlivá průměrná ohodnocení spokojenosti se zaměstnanci v hlavní budově 

jsou opět poměrně vyrovnaná. Výsledné hodnocení očekávané kvality ani skutečně 

vnímané kvality jednotlivých prvků se nenachází na žádné extrémní hodnotě oproti 

ostatním, což ukazuje tabulka č. 23. Nejvyšší očekávané úrovně kvality dosahuje 

příjemnost vystupování zaměstnanců uvnitř klubovny, konkrétně hodnoty 6,38. Tato 

vlastnost však obdržela i nejvyšší hodnocení skutečně vnímané kvality, a to 6,09. 

Nejlépe jsou podle respondentů zaměstnanci klubovny schopni řešit vzniklé problémy. 

V dotazování vznikla u této položky mezera o hodnotě -0,20. Naopak nejvíce 

pokulhávají zaměstnanci, s nimiž se hráč může setkat v hlavní budově, ve své 

upravenosti. Zde má mezera hodnotu -0,44. Je tedy zřejmé, že by bylo dle názoru 

respondentů možné na všech čtyřech prvcích této spokojenosti zapracovat. 

 Tmavá plocha na grafu č. 20 poměrně rovnoměrně obklopuje plochu světlou 

a tím demonstruje vyrovnanost mezer jednotlivých tvrzení. Výsledná plocha a tedy 

převis očekávané kvality nad kvalitou skutečně vnímanou dokládá celková mezera 

o hodnotě ˗0,31. 
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Graf č. 20: Spokojenost se zaměstnanci v klubovně v Golf Resort Písek (zdroj: vlastní 
tvorba) 
 

Tabulka č. 24: Četnost odpovědí spokojenosti se zaměstnanci v klubovně v Golf Resort 
Písek 

výrok 

ohodnocení 
18A 18a 19B 19b 20C 20c 21D 21d 

7 27 22 34 25 37 32 29 19 
6 25 25 22 23 18 18 27 27 
5 8 11 4 10 7 9 6 11 
4 1 2 3 4 1 2 0 3 
3 0 1 0 1 0 0 1 3 
2 3 3 1 1 1 2 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 V tabulce č. 24 lze pozorovat, že u těchto výroků týkajících se spokojenosti 

se zaměstnanci klubovny je nejméně nízkých hodnot souhlasu (ohodnocení 1, 2, 3) 

z celého výzkumu.  
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Spokojenost s komunikací ze strany resortu 

 Do této skupiny jsou zařazeny především výroky týkající se komunikace 

mezi managementem resortu a samotným hráčem. Zohledňují, jak je golfista 

informován a na jaké úrovni se tato komunikace nachází. Do kategorie spadá 

následujících pět párů tvrzení: 

 

22A) Komunikace ze strany managementu „vynikajícího“ GR je srozumitelná. 

22a) Komunikace managementu GR Písek byla pro mne vždy srozumitelná. 

  
23B) Zástupci managementu „vynikajícího“ GR jsou k návštěvníkům zdvořilí. 

23b) Zaměstnanci managementu GR Písek byli ke mně vždy zdvořilí. 

  
24C) Management „vynikajícího“ GR se sám zajímá o potřeby svých členů. 

24c) Management GR Písek se zajímá o mé potřeby. 

  
25D) Člen „vynikajícího“ GR je s předstihem informován o chystaných akcích. 

25d) Byl jsem vždy včas informován o připravovaných akcích GR Písek. 

  
26E) Zástupci managementu „vynikajícího“ GR zvou své členy na jimi pořádané 

turnaje. 

26e) K turnajům pořádaným GR Písek jsem zástupci managementu vždy pozván. 

 

Tabulka č. 25: Spokojenost s komunikací ze strany managementu v Golf Resort Písek 

Spokojenost s komu-
nikací managementu 

Očekávaná 
kvalita 

Skutečně 
vnímaná kvalita Mezera tvrzení Mezera této 

spokojenosti 

Srozumitelnost komu-
nikace managementu 6,27 5,91 -0,36 

Zdvořilost 
managementu 6,36 6,19 -0,17 

Zájem managementu 
o potřeby členů 6,03 5,14 -0,89 

Včasné informování 
členů 6,31 6,05 -0,26 

Pozvánky na turnaje 
managementem 6,41 6,00 -0,41 

-0,34 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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 Hodnocení očekávané kvality a skutečně vnímané kvality u spokojenosti 

s komunikací ze strany resortu je opět poměrně vyrovnané, jak dokládá tabulka č. 25. 

Výjimku tvoří hodnocení zájmu managementu o potřeby vlastních členů. Očekávaná 

kvalita je nižší o málo než u ostatních výroků, avšak skutečně vnímaná kvalita se již liší 

podstatně. Ta dosahuje úrovně 5,14 na rozdíl od zbylých výroků, které mají skutečnou 

kvalitu ohodnocenou okolo čísla 6. Tudíž je u tohoto výroku největší i mezera tvrzení, 

která má hodnotu -0,89. Mezera zbylých čtyř tvrzení se pohybuje v rozmezí od -0,17 

do -0,41. Možnost pro zlepšení je však u všech pěti prvků této spokojenosti. 
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Graf č. 21: Spokojenost s komunikací ze strany managementu v Golf Resort Písek 
(zdroj vlastní tvorba) 
 

 Jako ve všech předchozích případech i zde je na grafu č. 21 vidět větší plocha 

znamenající očekávanou kvalitu. Takže ani u spokojenosti s komunikací ze strany 

resortu není očekávání skutečnou kvalitou naplněno. Celková mezera položek 

spadajících do této kategorie je -0,34. 
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Tabulka č. 26: Četnost odpovědí spokojenosti s komunikací ze strany managementu 
v Golf Resort Písek 

výrok 

ohodnocení 
22A 22a 23B 23b 24C 24c 25D 25d 26E 26e 

7 33 23 35 33 28 17 38 31 39 30 
6 22 26 23 21 20 14 16 21 19 19 
5 6 7 4 5 11 16 7 5 3 8 
4 1 5 0 2 3 6 1 3 1 3 
3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 
2 2 3 2 3 1 1 1 3 2 2 
1 0 0 0 0 1 5 1 1 0 1 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 

 V tabulce č. 26 je na první pohled patrné nižší hodnocení výroku 24c, což 

souvisí s velkou mezerou vzniklou u tohoto výroku. Hned pět respondentů označilo 

hodnocení 1, tedy že s výrokem absolutně nesouhlasí, dalších pět pak použilo 

ohodnocení 3, tudíž je tato položka v rámci skutečně vnímané kvality hodnocena 

nejhůře. 

 

Vyhodnocení celkové spokojenosti členů se službami v Golf Resort Písek 

 V této části jsou jednotlivé prvky kvality ze všech skupin shrnuty dohromady, 

aby bylo zřejmé, se kterými jsou členové spokojeni nejvíce a se kterými naopak. To je 

patrné z následující tabulky č. 27, kde jsou barevně znázorněné extrémní hodnoty. 

 

Tabulka č. 27: Velikosti mezer jednotlivých prvků měřené spokojenosti 

spokojenost s golfovým hřištěm s golfovým zázemím 

výrok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
mezera -0,88 -1,25 -0,92 -0,39 -0,30 -0,19 0,04 -0,72 -0,07 

 
spokojenost s nabízenými službami se zaměstnanci na hřišti 

výrok 10 11 12 13 14 15 16 17 
mezera -0,53 -1,04 -0,14 -0,48 -0,56 -0,45 -0,09 -0,43 

 
spokojenost se zaměstnanci v klubovně s komunikací ze strany resortu 

výrok 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
mezera -0,20 -0,31 -0,29 -0,44 -0,36 -0,17 -0,89 -0,26 -0,41 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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 Jak je možné vidět i z grafu č. 22, jediné kladné hodnoty mezery v tvrzení mezi 

očekávanou a skutečně vnímanou kvalitou dosáhl výrok o dostupnosti důležitých míst 

resortu z klubovny. Těmito místy jsou první a desátá jamka, na nichž začínají obě 

tzv. „devítky“, na které se golfové hřiště rozděluje a hra na nich začíná, dále parkoviště 

a tréninkové plochy. Ke všem těmto místům by měl být co nejsnazší přístup z hlavní 

budovy, což podle respondentů Golf Resort Písek nadmíru splňuje. 
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Graf č. 22: Velikost mezer jednotlivých prvků kvality v Golf Resort Písek (zdroj: 
vlastní tvorba) 
 Do další skupiny lze zahrnout výroky s hodnocením do maximální záporné 

mezery ˗0,20, kdy se dá říci, že respondenti jsou s daným prvkem stále velmi spokojeni 
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a rozdíl mezi očekávanou a skutečnou mezerou je minimální a značí spíše prostor 

pro zlepšení než nespokojenost členů. Takových výroků je patrných ve výsledcích šest. 

Prvky patřící do této skupiny jsou velikost parkoviště, dochvilnost trenérů, dostatek 

pořádaných turnajů, zdvořilost managementu, čistota hlavní budovy a schopnost 

zaměstnanců řešit vzniklé problémy. Tyto prvky kvality služeb jsou seřazeny vzestupně 

podle rostoucí záporné mezery v hodnocení. S těmito body jsou respondenti téměř 

spokojeni, a proto není nutné, aby se na jejich vylepšení resort zaměřil, přestože 

se nachází v záporných hodnotách. 

 Naopak by se měl nejvíce orientovat na prvky kvality, které získaly nejvyšší 

záporné hodnocení, respektive vznikla u nich u skutečně vnímané kvality největší 

záporná mezera. Jako limitní hodnota pro tato tvrzení je určena záporná mezera ˗0,60. 

Do více záporných čísel se dostalo celkem šest výroků. Zde se již nechá mluvit o mírné 

nespokojenosti členů s danou vlastností. Úplně nejhůře dopadla kvalita greenů, která 

byla ohodnocena zápornou mezerou dosahující dokonce ˗1,25. Následuje výrok týkající 

se motivace ke kontinuálnímu členství, který dosáhl záporné mezery ˗1,04. Další tři 

prvky kvality se pohybovaly okolo hodnoty mezery ˗0,90 a jsou jimi kvalita 

tréninkových ploch, zájem managementu o potřeby členů a kvalita hracích ploch hřiště. 

Poslední výrok, který byl začleněn do této skupiny výroků s nejmenší spokojeností, je 

vybavení prostorů na mytí golfového náčiní s mezerou ˗0,72. 

 Zbylých třináct výroků neslo záporné ohodnocení mezery v rozmezí od ˗0,20 

do ˗0,60. Těmito prvky kvality by se resort měl také zabývat, avšak spokojenost je zde 

větší než u předchozí skupiny, proto nutnost jejich nápravy není tak alarmující 

a nezbytná.  

 Na závěr této kapitoly je potřeba vypočítat celkovou mezeru všech tvrzení 

dotazníku, která určí celkovou spokojenost členů v Golf Resort Písek. Výsledná mezera 

vznikne jako průměr mezer v jednotlivých oblastech tvrzení. Jak je vidět v tabulce č. 28, 

nejhůře si v hodnocení vedla oblast spokojenosti s golfovým hřištěm. Tato oblast byla 

ohodnocena poměrně velkou zápornou mezerou spokojenosti o hodnotě ˗0,86. Lze tedy 

říci, že ze všech položek jsou členové Golf Resort Písek nejméně spokojeni právě 

s golfovým hřištěm a hlavně s jeho plochami a především na tuto oblast by měl resort 

zaměřit své plány na vylepšení současného stavu, které povedou ke zvýšení 

spokojenosti členů s celým areálem. Na druhé straně nejlepší celkové hodnocení získala 

oblast spokojenosti s golfovým zázemím resortu. Tato oblast se zaměřuje především 
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na prostředí a vnímání klubovny a ostatních nutných součástí resortu, jako například 

prostorů pro parkování. 

 V tabulce č. 28 je vypočítána i celková mezera mezi očekávanou a skutečně 

vnímanou kvalitou služeb v celém resortu v Kestřanech. Ta nese hodnotu ˗0,45. 

Při stejném pohledu na velikosti mezer jako v předchozím případě lze konstatovat, 

neboť výsledná mezera spadá do intervalu od ˗0,20 do ˗0,60, že členové jsou 

se službami v Golf Resort Písek poměrně spokojeni. Je patrné, že existují rezervy 

a možnosti pro zlepšení, ale z výsledné mezery lze konstatovat, že celková spokojenost 

členů je na poměrně vysoké úrovni. 

 

Tabulka č. 28: Celkové velikosti mezer spokojenosti členů v Golf Resort Písek 

Spokojenost s golfovým 
hřištěm 

s golfovým 
zázemím 

s nabízenými 
službami 

se zaměstnanci 
na hřišti 

se zaměstnanci 
v klubovně 

s komunikací 
managementu 

Mezera -0,86 -0,23 -0,55 -0,38 -0,31 -0,34 

Celková 
mezera -0,45 

(zdroj: vlastní tvorba) 

5.2.2.3 Vyhodnocení vypisovacích otázek pozitivních a negativních skutečností v Golf 

Resort Písek 

 Poslední část dotazníku sloužila respondentům k dobrovolnému vyjádření 

skutečností, ve kterých Golf Resort Písek nejvíce zaostává za jinými resorty 

a ve kterých je naopak o krok dál a resorty převyšuje. Golfisté cestují za golfem po celé 

republice a navštěvují velké množství resortů, proto pro ně zpravidla nebyl problém 

vyzdvihnout tyto skutečnosti. Přestože tato otázka byla dobrovolná a sloužila především 

ke zjištění kladných nebo záporných skutečností, které nebyly v dotazníku zahrnuty, 

vyplnily ji téměř tři čtvrtiny respondentů.  

 V této části jsou názory respondentů ve stručnosti představeny. Popsány jsou 

nejčastěji se opakující názory a nejvíce zajímavé pohledy jednotlivých hráčů. Některé 

postřehy jsou použity i v závěrečné části zaměřené na nápady a doporučení ke zlepšení 

úrovně kvality služeb v Golf Resort Písek. V dotazníku se tedy nacházely následující 

dvě otázky. 
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Otázka č. 1: Největším nedostatkem, kterým GR Písek zaostává za jinými resorty, podle 

mého názoru je: 

 Nejčastěji se jako odpověď na tuto otázku vyskytovala kvalita bunkerů, kvalita 

greenů a sečení všech travnatých ploch na hřišti. Bunkery dokonce někteří hráči 

ohodnotili jako nejhorší, se kterými se kdy setkali. Mnoho hráčů napadala špatnou 

údržbu roughů a okolních ploch, především jejich nedostatečné sečení. Poukazují na to, 

že i poměrně přesná rána končící metr od fairwaye se stane nevýhodnou, neboť 

v roughu míček nemohou objevit, přestože zhruba znají místo dopadu. Míček naleznou 

za dlouhou dobu nebo dokonce vůbec, hráč se pak musí vrátit na místo předchozí rány, 

čímž dochází k narušení plynulosti hry, na což si hráči poměrně často také stěžují. 

Upozorňují na to, že je hra pomalá z důvodu absence kontroly tempa hry marshalem 

nebo právě z důvodu častého hledání míčku.  

 Souhrnně lze tedy říci, že si hráči nejvíce stěžovali na kvalitu hracích 

a tréninkových ploch. U tréninkových ploch nejvíce vadí špatná kvalita trávy okolo 

greenu na pitching area a nedostatečná opatření proti divokým prasatům, která místní 

trávu znehodnocují. Poměrně často se objevovala také odpověď, že vzhledem k této 

horší kvalitě hracích ploch jsou stanovena neadekvátně vysoká fee pro vstup na hřiště. 

Taktéž cenovou politiku zmiňovalo větší množství hráčů. Nabídku členství shledávají 

za nedostatečnou a ceny členství pro některé skupiny lidí, jako například důchodce 

či studenty, hodnotí jako přehnaně vysoké. Hráči také napadají klub CZ Golf, pod který 

v současné době resort spadá. Nelíbí se jim časté změny podmínek, demotivace 

současných členů nastavenými podmínkami a i výše zmíněná neadekvátní cena 

za vstupy na hřiště vzhledem k jeho kvalitě. 

 Další stížnosti padaly na turnaje, které se v resortu konají. Někteří respondenti 

si stěžovali na vysoké startovné na těchto turnajích, další na časté rušení turnajů 

na poslední chvíli, které pořádá jiný organizátor. Členové v takových případech mohli 

hřiště využít pro hru, avšak kvůli blokaci turnajem, který se nakonec nekonal, jim to 

umožněno nebylo. Hráčům taktéž chybí na hřišti některé doplňky, jako například barely 

či fontánky s vodou pro horké letní dny, nebo nádobky na odpalištích na uložení 

zlomených týček. V neposlední řadě hráči hodnotí nedostatečně dozor na hřišti. 

Odkazují na to, že někteří neohleduplní hráči po sobě neuklízejí divoty (vyseknutý drn) 

a neopravují pitchmarky (jamka vzniklá po dopadu míčku na green). Poukazují na to, že 

i veškerá snaha greenkeeperů a managementu resortu o kvalitu hřiště přijde nazmar. 
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Ukazují na důležitost kontroly hry hráčů marshalem. Tuto skutečnost resort již řeší, 

neboť v prvních měsících roku 2013 byl vypsán inzerát na přijetí zaměstnance na pozici 

marshal. Několikrát se objevila kritika absence birdie karet (blok pro orientaci na hřišti), 

která již je zhotovena, dále záporný názor na povolení přítomnosti psů při hře nebo 

nemožnost ubytování přímo v místě resortu nebo jeho blízkosti. 

 

Otázka č. 2: Největší předností GR Písek vzhledem k ostatním resortům je: 

 V této otázce se respondenti shodovali ještě více než v otázce předchozí. Velká 

většina golfistů, kteří vyplnili tuto otázku, vyzdvihla krajinu a přírodní prostředí, 

ve kterém je hřiště situováno. Pochvalují si klid, který panuje na hřišti, výhled 

na typickou jihočeskou krajinu a oproštění se od moderního světa. Všude kolem hřiště 

se nacházejí pouze lesy, louky, pole a vodní plochy. I architektura hřiště je podle 

respondentů do krajiny vhodně situována. 

 Většina hráčů hodnotí hřiště jako rodinné, málo frekventované, díky čemuž 

si hráč pro sebe může vybrat vhodný čas na hru. Taktéž klubovnu považují za komfortní 

a do resortu vhodně zapadající. Celé prostředí golfisté hodnotí jako velice příjemné 

a vhodné pro relaxaci. Hráči také vyzdvihují pestrost a členitost terénu. Golfové hřiště 

je podle nich dost náročné a hraní na něm nikdy neomrzí. Někteří hráči vyzdvihli 

i zlepšující se kvalitu hracích ploch oproti minulosti. 

 Dále se nejvíce respondentů shodovalo v kladném hodnocení zaměstnanců 

resortu, kteří dopomáhají k přátelské atmosféře. Většina z nich uvedla jméno 

současného manažera resortu pana Ing. Michala Kratochvila, díky němuž dochází, 

podle slov golfistů, k zlepšování úrovně služeb v Golf Resort Písek. 

 Na závěr si dovoluji použít výrok jednoho z respondentů, který možná nejlépe 

vyzdvihne současný stav v Golf Resort Písek. „Jsem členem GR Písek od vzniku 

resortu a myslím, že každý rok jde vše dopředu, a to je hlavní přednost tohoto krásného 

resortu.“ 
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6. Závěr a doporučení 
 

 Poslední část této práce je věnována stručnému shrnutí výsledků, které vzešly 

z vyhodnocení výzkumu, a návrhům a doporučením na zlepšení, které by mohly vést 

ke zvýšení spokojenosti členů v Golf Resort Písek. Tyto návrhy budou předloženy 

vedení golfového resortu v Kestřanech. 

 

6.1 Zhodnocení výzkumu a Golf Resort Písek 

 Celý výzkum přinesl cenné informace o kvalitě služeb a především spokojenosti 

členů v Golf Resort Písek. Byla zjištěna skladba členské základny resortu, četnost 

návštěv jednotlivých částí areálu, úroveň očekávání, ale především skutečně vnímaná 

kvalita služeb v tomto golfovém resortu.  

 Již výše je uvedeno, že vzhledem k celkové mezeře mezi očekávanou kvalitou 

a skutečně vnímanou kvalitou služeb, která dosáhla výsledné hodnoty ˗0,45, jsou 

členové s resortem jako celkem poměrně dost spokojeni. Vyskytují se prvky, se kterými 

jsou golfisté spokojeni maximálně, na druhou stranu je patrno i mnoho prvků, kde jsou 

velké prostory pro zlepšení, a resort má možnost určitými opatřeními přispět k větší 

spokojenosti svých členů se službami, které Golf Resort Písek nabízí. Nad hraniční 

hodnotu mezery ˗1 se ve výzkumu dostaly pouze dva výroky, a lze tedy říci, že pouze 

s kvalitou greenů a s motivací ke kontinuálnímu členství jsou golfisté nespokojeni. 

V ostatních případech existuje možnost ke zlepšení kvality, avšak nelze tvrdit, že jsou 

s nimi golfisté nespokojeni. 

 

6.2 Návrhy a doporučení pro Golf Resort Písek 

 Tato kapitola je zaměřena na návrhy pro Golf Resort Písek, které jsou vyvozeny 

z předchozích kapitol a měly by vést ke zvýšení kvality služeb v resortu a následné větší 

spokojenosti golfistů. Doporučení se týkají především prvků, u nichž v dotazování 

vznikla největší mezera mezi očekávanou a skutečně vnímanou kvalitou a těch, které 

respondenti zmiňovali nejčastěji ve vypisovacích otázkách v poslední části dotazníku. 
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 Z provedeného výzkumu vyplývá, že nejvíce je zapotřebí zapracovat na kvalitě 

hřiště a jeho jednotlivých částí. Nejméně spokojeni jsou hráči s kvalitou a údržbou 

greenů. Vytvořit kvalitní green, který by odpovídal očekávání golfistů, však není lehký 

úkol. Jeho kvalitu ovlivňují dva hlavní faktory, jak byl vybudován a především jak je 

udržován. Při stavbě této části hřiště záleží na mnoha prvcích. Důležitý je vhodně 

zvolený podklad, který následně ulehčí i údržbu. Nutné je zasetí speciální trávy určené 

přímo pro golfové greeny. V neposlední řadě je důležité vhodné kvalitní zavlažování. 

Tyto prvky však resorty dodržují, neboť bez nich by kvalitní green nešel udržet vůbec. 

Větší problém proto nastává s jeho údržbou. Golfisté si stěžovali především 

na nerovnost, které by šlo určitě předejít častějším uválcováním. Nerovnost taktéž 

vzniká neohleduplností některých golfistů, kteří po sobě nevypichují jamky vznikajích 

po dopadu míčku na green (pitchmarky). Proto by byla na místě větší kontrola chování 

hráčů. Ta je v kompetenci zaměstnance na pozici marshal. Jak je zmíněno výše, touto 

problematikou se již resort zabývá a tato pracovní pozice je v řešení. Problém s greeny 

vznikl jednak při výstavbě, kdy greeny na prvních devíti jamkách měly hliněný základ 

a ne potřebný pískový, jak je tomu u druhé devítky, a také při údržbě v několika 

posledních letech, kdy hlavní greenkeeper z Německa nedovoloval aerifikaci greenů, 

neboli prořezání a provzdušnění, které je nutné pro odstranění starých kořínků a suché 

plsti, a ta bránila růstu kvalitní nové trávy. Na podzim roku 2012 již proběhla a v plánu 

je i na jaro 2013, až to počasí dovolí. Hlavní snahou resortu je dosáhnout tímto 

způsobem větší rovnosti greenů a především větší rychlosti, která je zatím nedostatečná 

a resort by se chtěl přiblížit k uznávané rychlosti greenů 9 stop. 

 S větší kontrolou hráčů by mohlo taktéž dojít ke zlepšení kvality ostatních 

hracích ploch golfového hřiště. Téměř při každém úderu na fairwayi vzniká tzv. divot. 

I zde si golfisté stěžují, že se někteří spoluhráči nechovají dostatečně eticky a vyseknutý 

kus trávy nevrátí na původní místo. Na místě pak vzniká jáma a okolní tráva se poničí. 

I v tomto případě by mohla větší pozornost marshala pomoci ke zkvalitnění hřiště. 

V jiných resortech je možné setkat se s lidmi na této pozici, kteří vyhrožují pokutami 

za pomalé tempo hry nebo za nevrácený divot, i když golfista pouze nedopatřením 

zapomene. U osoby marshala by proto bylo vhodné se spíše zaměřit na informování 

hráčů o chybách v jejich chování. U zkušených golfistů je vše automatické, 

u začátečníků však může dojít k zapomenutí a přístup marshala by hned neměl hráče 
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z resortu odradit. Měl by být upozorněn na chyby, a až v případě opakovaného ničení 

golfového hřiště by mělo být přistoupeno k razantnějšímu zásahu. 

 Další doporučení by mělo směřovat k sečení přilehlých ploch hřiště, především 

roughů. Výše již bylo zmíněno, že si hráči stěžovali, že i dobře trefená rána metr 

od fairwaye někdy vede ke ztracení míčku a zpomalení celé hry. Bylo by proto vhodné 

upravit tyto prostory, snížit výšku seče roughů u některých jamek a problémových míst 

a umožnit tak hráčům větší požitek ze hry a menší zdržení při hledání míčků. Rough má 

přinést trest za netrefení fairwaye a jistě by mělo být hraní z této trávy těžší, ale i tak by 

bylo vhodné tyto plochy upravit pro větší hratelnost. Řešením by mohlo být zjištění 

pomocí pozorování nebo ankety, do kterých míst míčky nejčastěji padají a kde 

se nejvíce ztrácí. Tam by následně bylo vhodné snížit výšku seče u roughů a přilehlých 

ploch. 

 Golfisté měli výhrady i ke kvalitám cvičných ploch hřiště, kde si stěžovali 

především na kvalitu trávy v bezprostřední blízkosti greenu na pitching area a na cvičné 

bunkery. Udržení kvality tréninkových prostor je ještě těžší. Vystřídá se na nich za den 

mnoho hráčů a na green dopadne nespočet tréninkových míčů, na rozdíl od greenů 

na hřišti, kde od každého hráče dopadne míček jediný. Tyto pitchmarky hráči téměř 

nevypichují, neboť při odehrání například 100 míčků na green by vypichováním strávili 

spoustu času. Z toho důvodu green neslouží nácviku krátké hry (puttování). Avšak 

i pohyb kolem tohoto greenu je mnohem silnější a tráva více trpí. Proto je pro resort 

důležité věnovat větší pozornost těmto plochám, neboť hráčům neumožňují kvalitní 

trénink. Pomohlo by například určení jednoho z greenkeeperů, který by mnohem častěji 

kontroloval a opravoval tyto prostory. V roce 2012 se resort potýkal s problémem 

divokých prasat, která především právě na tréninkových plochách způsobila velké 

škody a poničila velké území. Možná i proto byla hodnocena jejich kvalita dost záporně. 

Avšak boj proti divoké zvěři je pro resort téměř marný. Resort se snaží spolupracovat 

s místními myslivci, které žádají o častější plašení a lov divokých prasat, ale ochota 

někdy pokulhává, neboť pro myslivce je golfové hřiště zásahem do přirozeného 

prostředí divoké zvěře a jejich pohybu přes hřiště lze jen těžko zabránit. 

 Taktéž s kvalitou bunkerů jsou hráči nespokojeni, a to jak s bunkery na hřišti, 

tak na tréninkových plochách. Právě v těch písek téměř chybí nebo obsahuje mnoho 

kamenů, o které by si hráč pouze zničil své náčiní. Tyto bunkery je potřeba upravit, 

vyčistit a přidat nový kvalitní písek. Tento postup by bylo vhodné provést i u hracích 
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bunkerů, jejichž stav také neodpovídá představě golfistů, a i na ně by se měl resort 

zaměřit. Hlavním problémem je zanesení drenáží, které se pod bunkery nacházejí 

a slouží k jejich odvodňování. Voda z nich následně neodtéká a naopak je do nich 

deštěm naplavena zemina včetně kamenů, která narušuje jemnou konzistenci písku. Dle 

slov manažera resortu p. Kratochvila projde důkladnou úpravou na jaře 2013 šest 

nejdůležitějších bunkerů na hřišti. Do ostatních bude navezen nový, kvalitnější písek. 

 Golf Resort Písek by se měl zaměřit i na vybavení prostor pro mytí golfového 

náčiní. V resortu je toto místo nedaleko klubovny a parkoviště. Pro mytí golfového 

vybavení je místo určeno vhodně. Malým zádrhelem je, že hráč po očištění golfové 

obuvi, což občas bývá pracný úkol, jde ještě několik metrů k parkovišti opět po trávě 

a zpravidla si spiky (speciální špunty na golfových botách) ještě trávou zanese. 

Výsledkem je znečišťování parkoviště. Určitě by bylo vhodné umístit rohož na čištění 

bot ještě na konci této cestičky v bezprostřední blízkosti parkoviště, nebo cestičku 

k parkovišti vybetonovat a starat se několikrát za den o její úklid. Prostor je vybaven 

tekoucí vodou, korytem, kompresorem k ofoukání výbavy od trávy, rohoží na čištění 

bot a několika užitečnými kartáči na čištění holí. Z vlastní zkušenosti nemohu posoudit, 

co vše by se v těchto prostorách ještě mohlo nacházet, co v nich golfistům chybí. Možná 

by resort mohl pořídit ještě nějaké speciální kartáče na čištění holí. V minulosti se zde 

nacházel ultrazvukový čistič holí, který byl ovšem bývalým vedením odinstalován 

a odvezen. Fungoval na principu padesáti korunových žetonů. Právě tento přístroj by 

mohl být do budoucna opět pořízen a hráčům k dispozici. 

 Další předmět nutný k řešení je určitě otázka členství. Hráči mají výhrady 

k cenové politice a k motivování ke kontinuálnímu členství. Ceny členství jsou oproti 

konkurenci o něco vyšší, avšak konkurence nabízí hru zdarma pouze na svém hřišti 

a poměrně podstatné slevy na hřištích cizích. Politika CZ Golf je postavena tak, že hráči 

mající členství v jednom z resortů patřícím do této skupiny mohou navštěvovat 

libovolně zdarma jakýkoliv ze čtyř českých resortů do této skupiny spadajících. Ovšem 

u ostatních hřišť slevy neexistují. CZ Golf je jakousi odloučenou jednotkou od zbylých 

resortů.  

 V oblasti členství však vznikají dva problémy. Někteří hráči si stěžují na malou 

motivaci ke kontinuálnímu členství. Hráč se může stát řádným členem za poplatek 

45 000 Kč s následným placením ročního zvýhodněného poplatku ve výši 12 500 Kč. 

Jednorázová platba pro řádného člena je tedy 57 500 Kč. Lze říci, že jde o necelé čtyři 



 110 

čisté měsíční příjmy průměrného Čecha. Normální roční členství stojí v současnosti 

19 000 Kč. Je tedy o 6 500 Kč dražší než roční poplatek u řádného, avšak netýká se ho 

žádný vstupní poplatek. Z toho vyplývá, že až po sedmi letech se stane řádné členství 

výhodnější, neboť se vyrovná částka zaplacená za vstupní poplatek a částka ušetřená 

za rok členství. Proto se někteří golfisté rozhodnou pro členství Roční a následně 

mohou odejít ke konkurenci. Myslím si, že řádní dlouhodobí členové by měli mít 

výhodu o poznání větší. Prospěšné by mohlo být, aby se u Řádného členství roční 

poplatek v několika etapách snižoval, aby lákalo mnohem více golfistů. Po zaplacení 

45 000 Kč členského poplatku by ve třech po sobě jdoucích letech následoval roční 

poplatek například výše zmíněných 12 500 Kč. Další tři roky by člen platil například 

11 000, poté by se snížila hodnota poplatku na 9 500 Kč a na této hodnotě by již zůstala. 

Sedmý rok členství by hráč tedy platil polovinu členství Ročního a to by rozhodně 

vedlo k rozhodnutí stát se Řádným členem místo členství Ročního, kde mnohem více 

hrozí zmíněný odchod hráče ke konkurenci. Golfista by viděl do budoucna mnohem 

lepší podmínky a určitě by váhal méně se zaplacením vysokého vstupního poplatku 

členství Řádného. K Řádnému členství by bylo vhodné motivovat i jinými bonusy, jako 

například několika tréninkovými míči na driving range týdně zdarma, nebo levnějším 

pronájmem šatních skříněk. Další možností by bylo snížení vstupního poplatku 

do CZ Golf z vysoké hodnoty 45 000 Kč. 

 Druhý problém se týká především malých výhod pro různé skupiny lidí. 

Například CZ Golf vůbec nebere ohled na golfisty v důchodovém věku nebo 

na studenty. Přitom i v těchto věkových kategoriích je hodně golfistů, avšak kvůli 

omezeným finančním možnostem se nestávají řádnými členy. Kdyby tyto skupiny byly 

ve členství zvýhodňovány, určitě by se členská základna rozrostla. Ve spoustě jiných 

případech nabývá sleva pro tyto skupiny lidí 25% z normální ceny, proto by pro skupiny 

důchodců či studentů byl vhodný roční poplatek 14 000 Kč místo výše zmíněných 

19 000 Kč. U členství Řádného by se vždy jednalo o 25% slevu v období, kdy by 

do dané kategorie golfisté spadali. V oblasti členství je však podstatné zmínit, že je 

v kompetenci klubu CZ Golf a samotný resort v Kestřanech s ním sám nemůže nic 

dělat. 

 Pomalé tempo hry může být následkem i vysokých cen za tréninkové míčky 

na driving range. Hráči jdou nerozehraní rovnou na hřiště, aby nemuseli platit ještě 

100 Kč za 50 míčků. U členů resortu je suma poloviční. Nerozehranost pak může 
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znamenat špatné údery, které vedou k častějšímu hledání míčku a zdržováni tempa hry. 

Tomu by šlo předejít snížením ceny za míčky na driving range, nebo přidělením míčků 

zdarma ke hře na hřišti. Návštěvník za hru například v neděli dopoledne zaplatí 

poplatek 1 100 Kč. Dostal by k tomu zdarma žeton na driving, aby byl motivován 

k rozehrání a přispěl k plynulosti hry. Sesbírat navíc 50 míčků na drivingu jistě 

pro resort není problémem. 

 I zájem managementu o potřeby členů by měl být zlepšen. Golfisté se v tomto 

ohledu cítí být zanedbáváni. Golf Resort Písek využívá několik komunikačních kanálů 

a neměl by být problém zjišťovat, co by členové potřebovali, s čím jsou nespokojeni 

a co by uvítali v resortu nového. Pomocí internetových stránek, emailových newsletterů 

nebo prostřednictvím Facebooku by členové v jednoduchých, například čtrnáctidenních, 

anketách mohli oznamovat svůj názor managementu resortu. Vytvoření ankety 

na Facebooku, který je resortem neustále aktualizován, i když čítá zatím pouze 

97 odběratelů, je určitě nejsnazší formou dotázání alespoň několika členů. 

 V neposlední řadě by se resort mohl zaměřit i na drobné doplňky, na které 

golfisté upozorňují. Jednou z nich je například umístění mističek na odkládání 

zlomených týček na odpalištích jednotlivých jamek. I zavedení občerstvovacího 

systému po golfovém hřišti je dobrým nápadem. Instalace barelů nebo fontánek s pitnou 

vodou by v horkých letních dnech určitě navýšila spokojenost golfistů, ti by se mohli 

opláchnout, umýt nebo napít. Určitě by to neomezilo příjmy místního baru, neboť 

po dokončení hry si každý golfista rád zajde na něco studeného do příjemné restaurace. 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, celková spokojenost členů s resortem je 

na poměrně vysoké úrovni. Dalo se ovšem očekávat, že respondenti spokojeni budou, 

neboť v opačném případě by jejich členství vůbec neexistovalo. Podstatné však je, že 

byly zjištěny mezery v kvalitě služeb resortu a ten tedy ví, u jakých prvků by se měl 

pokusit o zvýšení kvality a povznést tak spokojenost členů ještě na vyšší úroveň. Právě 

díky těmto informacím byla navržena tato doporučení a je jen na zástupcích Golf Resort 

Písek, zda se budou výsledky práce, které jim budou předloženy, inspirovat. 

V neposlední řadě je potřeba doporučit, aby podobný výzkum resort prováděl v dalších 

obdobích opakovaně a snažil se co nejvíce přiblížit potřebám svých členů. 
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