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Abstrakt

Název:

Spokojenost účastníků s organizací Mistrovství světa v basketbalu mužů
do 19 let 2013

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost účastníků s organizací
Mistrovství světa v basketbalu mužů do 19 let 2013 a tyto výsledky dále
použít pro vylepšení celkové organizace následujícího Mistrovství světa.

Metody:

Výzkum byl proveden prostřednictvím písemného dotazování. Dotazníky
byly předány jednotlivým výpravám, které se Mistrovství světa
zúčastnily.

Výsledky:

Převážná většina účastníků byla s organizačním zajištěním šampionátu
spokojena, k nespokojenosti výrazněji přispěla pouze atmosféra na
sportovištích a webové stránky turnaje.
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Abstract

Title:

Satisfaction of participants with organization of the Men´s U19 World
Basketball Championship in 2013

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to find out satisfaction of participants
with organization of the Men´s U19 World Basketball Championship in
2013 and to use the results to improvement of the next events.

Methods:

The survey was performed by a written questionnaire. The questionnaire
was given to individual teams, which participated in the event.

Results:

The vast majority of participants were satisfied with the organization of the
Championship. Dissatisfaction was caused only by the atmosphere in both
sports arenas and by the tournament’s website.

Keywords: Satisfaction of participants, measurement of satisfaction, World Basketball
Championship 2013, men U19
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1

Úvod
V dnešní době neustále vzrůstá význam sportu. Denně bývá diskutován mnoha lidmi,

ať už se jedná o zprávy médií, diskuze na sociálních sítích či debaty s přáteli a rodinou. Velká
spousta z nás je schopna dojíždět či létat za sportem tisíce kilometrů, a to jak za
provozováním naší oblíbené činnosti, tak i za pouhým zhlédnutím sportovního utkání nebo
účasti na vrcholné sportovní akci.
Organizace těchto sportovních událostí nás s rozvojem techniky čím dál více
ohromuje, čehož si můžeme všimnout např. v souvislosti s letošními zimními olympijskými
hrami v Soči. Není to však jen technika, která se podílí na realizaci těchto akcí, důležitou roli
v tomto ohledu hraje člověk, který se musí vyrovnávat s neustále rostoucími požadavky široké
sportovní veřejnosti. Sportovní události si vyžadují zajištění řady náležitostí, a čím lépe jsou
tyto náležitosti zajištěny, tím více ohlasů konkrétní akce dokáže získat.
Sportovní akce bývají hodnoceny většinou z pohledu diváků a málokdy dostávají
možnost ke zhodnocení samotní účastníci, kteří jsou přitom hlavními aktéry. V této práci se
proto zaměřuji právě na spokojenost účastníků.
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala významnou basketbalovou událost, která se
konala minulý rok v Praze. Tuto událost jsem zvolila z důvodu svého velkého zájmu o
basketbal a také proto, že se jedná o jednu z mála vrcholných akcí takovéto úrovně, kterou je
možno spatřit na území České republiky. Mým úkolem je zjistit spokojenost zúčastněných
týmů s organizačním zajištěním turnaje.
Měření spokojenosti jsem provedla pomocí marketingového výzkumu, který byl
zrealizován prostřednictvím písemného dotazníku, ve kterém účastníci šampionátu hodnotili
jednotlivé aspekty poskytnutých služeb a zajištěného zázemí. Dotazník byl dodán jak
samotným hráčům jednotlivých výprav, tak i členům organizačního týmu.
Vzhledem k zajištěným podmínkám a prostorům se očekávají převážně spokojení
účastníci, negativní ohlasy mohou nastat v případě atmosféry na sportovištích a webových
stránek turnaje.
Touto prací bych chtěla inspirovat budoucí organizátory podobných vrcholných akcí a
poskytnout jim návod k vylepšení péče o zúčastněné výpravy. Spokojenost hlavních aktérů
pak jistě povede i k lepšímu celkovému dojmu ze sportovní události.
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2

Teoretická východiska

2.1

Definice základních pojmů
V prvé řadě definuji několik základních pojmů, které se týkají této práce a přiblíží tak

hlavní problematiku. Mezi hlavní pojmy patří sportovní turismus, sportovní akce a
mistrovství světa.
2.1.1

Sportovní turismus
„Sportovní turismus zahrnuje jak fanoušky cestující za sledováním nejrůznějších

sportovních akcí, tak i samotné sportovce věnující se svému sportovnímu odvětví za
hranicemi své země. Sportovní akce pomáhají k celkovému zlepšení míst, která turisté
navštěvují za účelem zhlédnutí svého oblíbeného sportu, respektive kam přijíždí sportovci za
svými soupeři.“1
2.1.2

Sportovní akce
Sportovní akce jsou důležitou složkou sportovního cestovního ruchu. Sportovní akci

lze definovat jako „sportovní akci a událost, přitahující zájem nejen sportovců a jejich
fanoušků, ale často i médií“.2
Sportovní akce přitahují různé skupiny turistů, mezi které patří diváci, fanoušci,
samotní sportovci, novináři, sponzoři, týmový personál či představitelé národních či
mezinárodních sportovních organizací. V případě větších akcí, jakými jsou např. Olympijské
hry nebo některá mistrovství světa se jedná řádově až o tisícovky turistů.
Lidé cestují na sportovní akce buď z důvodu vlastní aktivní účasti nebo jen pasivního
zhlédnutí některého sportu, sportovní akce či závodu. V České republice se koná každý rok
spoustu sportovních událostí, někdy i více událostí ve stejném termínu zároveň. Tyto události
můžeme rozdělit na akce v oblasti vrcholového nebo výkonnostního sportu a na akce v oblasti
sportu rekreačního.
Největší význam mají sportovní „mega“ akce, jejichž příprava a organizace jsou velmi
náročné a v dané destinaci se zpravidla konají jen jednou. Toto místo je výsledkem
1

BIDDISCOMBE, Ross. The business of sport tourism. S.l.: Sport Business, 2004, 207 s. ISBN 978-190-4308072, s.10.
2
KOTÍKOVÁ, Halina a Eva SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v
cestovním ruchu: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008, 92 s. ISBN 978-8087147-047, s.20.
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dlouhodobého výběru a má pro něj z hlediska dalšího rozvoje cestovního ruchu dlouhodobý
význam. 3
2.1.3

Mistrovství světa
Mistrovství světa představuje vrcholnou událost v daném sportovním odvětví. Akce se

účastní nejlepší jednotlivci či celky světa, jež se se většinou do turnaje musí kvalifikovat,
v méně populárních či novějších sportech se můžeme setkat s tzv. otevřeným mistrovstvím,
kde kvalifikace do turnaje není nutná.
Mistrovství světa bývá zpravidla pod záštitou vrcholné organizace daného sportu,
existují však i neoficiální mistrovství, která tyto organizace ve své kompetenci nemají. Dále
se můžeme setkat s rozdíly v časových intervalech, ve kterých jsou turnaje pořádány,
v závislosti na konkrétním sportovním odvětví se můžeme setkat s ročními, dvouletými či
čtyřletými intervaly.
Sportovní události můžeme dále odlišit podle věku účastníků, kteří se akce účastní,
existují šampionáty pro dospělé a také pro juniorské kategorie.
2.2

Spokojenost
V této kapitole nyní přiblížím pojem „spokojenost“, přičemž tomuto tématu se budu

věnovat více do detailů než u definice základních pojmů v kapitole předchozí.
Spokojenost může být definována jako „subjektivní pocit člověka o naplnění jeho
potřeb a přání. Ta jsou podmíněna zkušenostmi, očekáváním, osobností a prostředím.“4
Spokojenost vychází z teorie rozporu, který spočívá ve stanovení očekávání zákazníka
ohledně kvality produktu nebo služby, přičemž kvalita je následně srovnána se zkušeností po
nákupu. Pokud zkušenost předčí očekávání, je zákazník spokojen, v opačném případě je
nespokojen.5

3

SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Sportovní turismus. In: Tělesná kultura [online]. 2010 [cit. 2014-04-22].
Dostupné z: http://www.telesnakultura.upol.cz/index.php/telesnakultura/article/viewFile/58/115
4
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky,
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s. ISBN 80-2470966-X. , s.190.
5
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky,
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s. ISBN 80-2470966-X.
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2.3

Teoretické modely spokojenosti
Teoretické modely popisují průběh vzniku spokojenosti a nespokojenosti. Nejznámější

modely (GAP model a diferenční model) jsou přiblíženy níže.
2.3.1

GAP model
Model GAP 5, který bývá jinak nazýván Model 5 rozporů nebo GAP model kvality

služeb, byl vytvořen autory Parasuramanem, Zeithamlovou a Berrym. S pomocí modelu GAP
5 lze analyzovat, které příčiny vedou k rozdílům mezi očekáváním zákazníka a vnímaným
výkonem.6 Model je rozčleněn na dva vzájemné vztahy – zákazník a služby, což představuje
jeho hlavní myšlenku. Model GAP 5 je zobrazen na obrázku 1.
Obrázek 1 Model GAP 5

Zdroj: SERVQUAL [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.servqual.estranky.cz/clanky/whatis.html

6

MATEIDES, A., ĎAĎO, J. Služby. 1.vyd. Bratislava : Miroslav Mračko, 2002, 750 s. ISBN 80-8057-452-9.
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Metodika tedy pracuje s mezerami mezi jednotlivými složkami procesu poskytování
služeb, které zákazník vnímá. Autoři metody A. Parasuraman, V.A. Zeithaml a L. L. Berry na
základě kvalitativních výzkumů nalezli 5 mezer.
Mezera 1 – mezera percepce managementu
Rozdíl mezi tím, co zákazník očekává a co si vedení firmy myslí, že očekává. Aby se
tato mezera zmenšila, je třeba provádět průzkum mínění zákazníků a zaznamenávat důležitá
data, naslouchat personálu, který přichází do styku s klienty, zploštit hierarchickou strukturu
společnosti.
Mezera 2 – specifická mezera
Nastává při nesouladu charakteristik služby, které vytváří firma a očekávání
zákazníků.
Mezera 3 – procesní mezera
Vzniká tehdy, když systémy doručování služeb (personál, technologie a procesy)
nedodrží dané standardy zaručené zákazníkům.
Mezera 4 – diferenční mezera
Nastává, když firma prostřednictvím jiných medií proklamuje jinou úroveň služby, než
nakonec poskytuje a nenaplní sliby z reklamy.
Mezera 5 – celková mezera
Tato mezera je výsledkem všech předešlých mezer, velikost mezer 1-4 se sčítá ve
výsledný rozdíl mezi tím, co zákazníci očekávají a tím co firma nabízí.7
2.3.2

Diferenční model
Východiskem diferenčního modelu je chápání spokojenosti jako porovnávacího

procesu individuálních očekávání a zkušenostmi po použití produktu. Porovnání
požadovaného a skutečného výkonu vede k naplnění nebo k nenaplnění očekávání. Pokud se
potvrdí očekávání, vzniká spokojenost. Pokud se naopak nepotvrdí očekávání, zákazník je
nespokojený. Je třeba rozlišit negativní a pozitivní nepotvrzení očekávání. Při pozitivním
7

SERVQUAL [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z:http://www.servqual.estranky.cz/clanky/whatis.html
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nepotvrzení očekávání předstihují zkušenosti očekávání. Pokud se očekávání nenaplní, jedná
se o negativním nepotvrzení. Čím větší je rozdíl mezi očekáváním a skutečně vnímaným
výkonem, tím je spokojenost nebo nespokojenost zákazníka silnější.8
Diferenční model je zobrazen na obrázku 2.
Obrázek 2 Diferenční model

Zdroj: MATEIDES, A., ĎAĎO, J. Služby. 1.vyd. Bratislava : Miroslav Mračko, 2002, 750 s. ISBN 80-8057452-9.

Kaas a Runow upozorňují na to, že nestačí sledovat jen celkovou spokojenost.
Celková spokojenost se skládá z částí uspokojení, které mohou mít různou váhu vlivů na
hodnocení celkové spokojenosti.9
2.4

Měření spokojenosti zákazníka
Měření spokojenosti slouží k získání informací o názorech a dojmech zákazníka

ohledně určitého produktu či služby. Je velice důležité pro vedoucí pracovníky, kteří na
základě výsledků měření mohou nalézt prostředky ke zlepšení kvality a úrovně
poskytovaných služeb a nabízených produktů a uspokojit tak požadavky zákazníků.
2.5

Postupy měření spokojenosti zákazníka
Postupy měření spokojenosti zákazníka můžeme rozdělit na subjektivní a objektivní.
Objektivní metody hodnotí uspokojení zákazníka na základě objektivních indikátorů,

jakými jsou např. podíl na trhu či obrat. Objektivní hodnocení má však v tomto ohledu řadu

8
9

MATEIDES, A., ĎAĎO, J. Služby. 1.vyd. Bratislava : Miroslav Mračko, 2002, 750 s. ISBN 80-8057-452-9..
MATEIDES, A., ĎAĎO, J. Služby. 1.vyd. Bratislava : Miroslav Mračko, 2002, 750 s. ISBN 80-8057-452-9
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nedostatků. Informace jsou získávány s určitým časovým zpožděním a není tak možné
přijmout nápravné opatření včas.
Subjektivní metody se snaží pochopit individuálně odlišné chápání obsahu určité
problematiky, a také jak toto chápání ovlivňuje chování lidí.
Subjektivní metody se dále dají rozlišovat na explicitní a implicitní. Zatímco implicitní
postupy hodnocení spokojenosti umožňují hodnotit spokojenost na základě indikátorů (k
těmto postupům řadíme především analýzy stížností), explicitní postupy zjišťují stupeň
pociťované spokojenosti přímo. Lidé vnímají jednotlivé výkony poskytované služby
diferencovaně, a tak jsou schopni pociťovat částečnou spokojenost. Celková spokojenost pak
tedy vyplývá z jednotlivých částečných uspokojení.10
2.6

Metodika měření spokojenosti zákazníka
Metodika měření spokojenosti zákazníka sestává z následujících kroků:

1. Definování cílové skupiny
2. Definování požadavků cílové skupiny a znaků jejich spokojenosti
3. Návrh a tvorba dotazníků
4. Stanovení velikosti vzorku
5. Výběr vhodné metody sběru dat
6. Tvorba postupů pro vyhodnocování dat
7. Využívání měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování11
2.6.1

Definování cílové skupiny
Definování cílové skupiny patří mezi nejdůležitější část metodiky, jelikož před

samotným měřením je nutné znát její charakteristiku, abychom věděli, u koho budeme měření
spokojenosti provádět.
Znalost cílové skupiny je také důležitá kvůli nákladům na realizaci výzkumu.

10

MATEIDES, Alexander. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania 2. diel : metódy. Bratislava: Miroslav
Mračko, 2000, 256 s. ISBN 80-8057-224-0.
11
NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti: výstup z projektu podpory jakosti č.
4/4/2004. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004, 335 s. ISBN 80-726-1110-0.
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2.6.2

Definování požadavků cílové skupiny a znaků jejich spokojenosti
K systematické kategorizaci požadavků zákazníka je užíván tzv. Kano model, který

vyvinul profesor Noriaki Kano v osmdesátých letech. Model rozděluje požadavky do tří
skupin:
• Neuspokojující: Jsou to základní vlastnosti předmětu či služby, kterou zákazník
považuje za samozřejmost. Jejich přítomnost je většinou nijak zvlášť neuspokojí,
jejich nepřítomnost však způsobí zásadní nespokojenost. Jsou to požadavky, které
produkt musí mít a zákazník je ve svých požadavcích zpravidla neuvádí.
• Uspokojující: Do této skupiny patří vlastnosti, na které zákazníci reagují pozitivně a
jejichž přítomnost je považována za velmi důležitou z pohledu konkurenceschopnosti
jejich vlastní pozice na trhu. Míru uspokojení lze potom dále kategorizovat pomocí
dalších žebříčků, např. podle ceny, způsobu obsluhy, rychlosti nebo jiných parametrů.
• Přinášející nadšení: Sem můžeme řadit vše, co zákazníka překvapí a co přinese
možnost vyniknout a předstihnout konkurenci. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky a
vlastnosti často souvisí s inovačními procesy, zákazníci je nemusí znát nebo nemusí
očekávat, že by je mohly předměty nebo služby, které jsou předmětem diskuze,
obsahovat.
Kromě těchto základních kategorií požadavků se můžeme setkat také s dalšími
faktory posuzování, jako například vlastnosti v oblasti neutrality, kdy jejich
přítomnost či nepřítomnost spokojenost zásadně neovlivní. Specifický případ nastává
u tzv. obrácených požadavků, tedy takových, které jsou v rozporu se zákaznickými
preferencemi. Například pokud se podnik specializuje na technologicky vyspělá
zařízení, pak nemůže být uspokojen vlastností, která je vysoce oceňována zákazníkem,
který se specializuje na jednoduchá a levná řešení.12
Výše uvedené faktory a jejich účinky na spokojenost zákazníka jsou znázorněny
pomocí modelu Kano na obr. 3. Vertikální osa představuje spokojenost zákazníka,
horizontální pak stupeň plnění specifických vlastností produktu.

12

SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. ISBN 978-80-2473938-0.
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Obrázek 3 Kano model

Zdroj: TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck,
2009, xvii, 240 s. ISBN 978-80-7400-098-0.

Současně s definováním požadavků klientů musí být také definovány znaky
spokojenosti.
„Znaky spokojenosti jsou měřitelné a neměřitelné znaky zajišťující, že požadavky
zákazníka budou splněny a přímo podmiňují míru jeho vnímání daného produktu. Pro
definování znaků spokojenosti zákazníků lze využít v praxi dvě základní metody:
• Metodu rozvoje znaků jakosti,
• metodu naslouchání hlasu zákazníka.“13

13

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a Marco VRIENS. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2006, xix, 339 s. ISBN 80-717-9381-7, s.288.
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Obrázek 4 Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti

Zdroj: KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006.
ISBN 80-717-9381-7.

2.6.2.1 Metoda rozvoje znaků jakosti
Metoda rozvoje znaků jakosti je založena na tom, že průzkum není prováděn na
zákaznících, nýbrž na zaměstnancích dané společnosti. Zaměstnanci sami definují požadavky
a určují znaky spokojenosti zákazníků. Mezi výhody, kterými tato metoda disponuje, patří
především finanční nenáročnost.
Při metodě rozvoje znaků jakosti je možné využít brainstormingu, což je „jedna
z technik stimulace tvořivého myšlení používaná při řešení konkrétních problémů ve skupině.
Podstatou je dočasné záměrné odblokování rozumnosti a kritického hodnocení při současném
posilování intuitivních a náhodných složek myšlení.“14
Tato metoda umožňuje zaměstnancům vžít se do role zákazníků, ke kterým je výzkum
směřován. V jiném případě totiž hrozí, že zaměstnanci budou při tvorbě produktů a služeb
postupovat podle svých preferencí, které nemusí splňovat požadavky klientely. 15

14

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a Marco VRIENS. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2006, xix, 339 s. ISBN 80-717-9381-7, s.289.
15
KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a Marco VRIENS. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2006, xix, 339 s. ISBN 80-717-9381-7.
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2.6.2.2 Metoda naslouchání hlasu zákazníka
„Charakteristickým prvkem metod naslouchání hlasu zákazníka je, že objektem těchto
metod jsou skuteční zákazníci, přičemž není podstatné, zda se jedná o zákazníky vlastní nebo
zákazníky konkurence.“16
V rámci této metody můžeme využít:
• Diskuzi v ohniskových skupinách (focus groups),
• přímou interview s jednotlivci,
• dotazníkovou metodu,
• metodu kritických událostí.
Diskuzi v ohniskových skupinách můžeme chápat jako skupinový rozhovor 6-12
reálných či potencionálních zákazníků, většinou se jedná o zástupce konkrétního segmentu
zákazníků. Výběr je prováděn tak, aby byla zachována struktura cílové skupiny. Diskuze je
vždy věnována určité problematice, na kterou se vztahuje okruh otázek určený k odhalení
jistých znaků, které ovlivňují spokojenost zákazníků. Hlavní postavou je zde moderátor, který
klade otázky a snaží se motivovat všechny účastníky k odpovědím. Bylo by logicky zcela
bezpředmětné, kdyby danou tématiku konzultovali s moderátorem pouze někteří účastníci
diskuze.17
Vhodná délka diskuze se pohybuje okolo dvou hodin, v praxi se však často setkáme i
s delšími sezeními. Zbytečná zdlouhavost však může vést k nesoustředěnosti a únavě
účastníků.
Skupinový rozhovor musí být v průběhu zaznamenáván. Této role se ujímá buď
moderátor sám, nebo je možné využít technické zařízení (kamera, diktafon). Metoda patří
k méně finančně náročným.
Přímá interview spočívá v dotazování jednotlivce, kde tazatel pokládá otázky, jež
jsou pevně dané a předem připravené. Dotazovaný by měl odpovídat co nejpřesněji, aby
odpovědi přinesly tazateli požadované výsledky, kvůli kterým je interview konstruována.

16

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a Marco VRIENS. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2006, xix, 339 s. ISBN 80-717-9381-7, s.289.
17
SKALICKÁ, Lenka. Hodnocení spokojenosti zákazníků [online]. Pardubice, 2009 [cit. 2014-03-04]. Dostupné
z: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34145/1/SkalickaL_Hodnoceni_spokojenosti_JC_2009.pdf. Diplomová
práce. Univerzita Pardubice.
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Tazatel, který dotazování provádí, musí být pečlivě proškolen o průběhu výzkumu,
což může být poměrně finančně nákladné. Mezi další nevýhody patří časová a organizační
náročnost výzkumu, dále také ztráta anonymity respondenta, což může v jisté míře ovlivnit
jeho rozhodování a zkreslit výsledky.
Výhodou této metody je především možnost upřesnění otázek v případě, že
dotazovaný shledává jakoukoliv nejasnost.
Dotazování by nemělo probíhat příliš dlouhou dobu, zdlouhavost rozhovoru může vést
stejně jako u předchozí metody k nesoustředěnosti a odpovědi pak nemusí být zcela pravdivé
z důvodu snahy respondenta o urychlení celkového procesu.
Dotazníková metoda představuje jednu z nejběžnějších možností sběru dat pro
širokou škálu výzkumů. Metoda sestává ze série otázek, které jsou položeny tak, aby získaly
co nejvíce požadovaných informací – názorů a faktů – od respondentů. Mezi přednosti,
kterými dotazník disponuje, patří nízké výdaje a menší organizační nároky, než je tomu u
jiných metod výzkumu (přímá interview, skupinový rozhovor, atd.). Výsledná data mohou být
také jednodušeji zpracována.18
Nevýhodou dotazníku je především nepřímý kontakt s dotazovaným, tudíž nemusejí
být otázky pochopeny správně a výsledky výzkumu následně neodpovídají skutečnosti.
Z tohoto důvodu by měla samotnému výzkumu předcházet pilotáž, kdy se testuje
srozumitelnost dotazníku na malém vzorku osob. Ani pilotáž však nemusí nedostatky odhalit.
V dotaznících, v nichž respondent vybírá z několika daných variant, nemusí být
obsaženy všechny možné skutečnosti, což vede ke zkreslení výsledků výzkumu. Další
nevýhodou dotazníku je nízká návratnost, která může být způsobena velkým množstvím
otázek, nízkou motivací k vyplnění či složitostí návratu formuláře zpět k tazateli.
I přes řadu výhod, které dotazník přináší, musí být zohledněno i množství nevýhod a
při jeho tvorbě musíme být více než pečliví.
Metoda kritických událostí je popsána takto: „Jedná se o systematické, velmi
komplexní a otevřené dotazování zákazníků v rámci nastalé situace, při vzniku určitého
způsobu jednání apod. Je vhodné volit v tomto případě zákazníky, kteří mají s firmou již delší
kontakt, a tudíž i větší zkušenosti s jejími produkty.“19
18

Dotazník je... Dotazník [online]. 2007 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz/
TOMEK, Gustav. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2004, xvii, 216 s. ISBN 80-717-9887-8, s.89.
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Tato metoda vychází z daného scénáře, který udává jistá pravidla. Prvním pravidlem je
fakt, že popis kritických událostí musí být jasný, jednoznačný a srozumitelný. Následující část
scénáře popisuje, že předmětem popisu je určitá událost nebo chování některých účastníků
jednání.
Respondenti nesmí být během dotazování nijak ovlivňováni a navíc by měli mít
možnost vyjádřit svůj názor ohledně důvodu, který se týká vzniklé situace.
Metoda tedy vychází ze zkoumání neobvyklých situací, které však dokážou výrazně
ovlivnit spokojenost a nespokojenost zákazníků.20
2.6.2.3 Určení vah jednotlivých znaků
Po určení požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti je nutné určit váhy
jednotlivých znaků. Můžeme tak provést pomocí dvou metod – metody alokační a metody
párového porovnávání.
Metoda alokační patří k nejjednodušším metodám stanovování vah, nicméně u dobře
zvoleného vzorku mohou být výsledky dostatečně objektivní. Metoda spočívá v rozdělování
předem daného počtu bodů (obvykle 100) mezi jednotlivé znaky.
Nevhodná je metoda v případě, že vzorek obsahuje méně než 30 dotazovaných
zákazníků.21
Metoda párového porovnávání spočívá ve srovnávání dvojic znaků spokojenosti
mezi sebou, přičemž musí být srovnány veškeré varianty dvojic. Nejznámějším typem je
Fullerova metoda párového porovnávání. Zákazník při ní dostává za úkol ohodnotit určitý
počet znaků spokojenosti a slouží mu k tomu matice, která obsahuje stejný počet řádků a
sloupců jako znaků. V této matici vždy porovnává dvojici znaků. Pokud porovnává např. znak
č. 1 a znak č.2, je princip následovný:
Pokud z hlediska závažnosti preferujeme znak č.1 před znakem č.2, napíšeme do
řádku s vepsaným znakem č.1 a sloupce s vepsaným znakem č.2 hodnotu 1. Hodnotu 0
napíšeme naopak do řádku s vepsaným znakem č.2 a sloupce se znakem č.1.
Při preferenci znaku č.2 před znakem č.1 postupujeme opačně, do řádku 1 a sloupce 2
píšeme hodnotu 0, řádku 2 a sloupci 1 náleží hodnota 1.
20

TOMEK, Gustav. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2004, xvii, 216 s. ISBN 80-717-9887-8.
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č. 4/4/2004. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004, 97 s. ISBN 80-020-1672-6.
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Pokud z hlediska závažnosti hodnotíme oba znaky stejně, do obou vzájemných polí
zapíšeme 0,5.
Matice by dále měla obsahovat sloupce pro výpočet tzv. řádkových součtů – F(Vi) a
posléze i vah jednotlivých znaků – wi.22 Zatímco řádkový součet hodnot je prostým součet
všech hodnot v řádku, pro výpočet vah znaků wi se používá tento vzorec:

wi =

2.6.3

F (Vi )
23
.2
N ( N − 1)

Návrh a tvorba dotazníků
Tvorba dotazníku rozhodně není snadnou záležitostí. Formulace otázek musí být co

nejsrozumitelnější a nejpřesnější, aby dotazník měřil to, co měřit má a nebylo možné
zpochybnit výsledky výzkumu.
Dobře vytvořený dotazník by měl odpovídat dvěma hlavním požadavkům:
• Účelově technický, tj. sestavení otázek v takové kvalitě, aby respondent
odpovídal na to, co nás zajímá,
• psychologickým, tj. zajištění žádoucích podmínek a okolností pro respondenta,
které mu co nejvíce usnadní a zpříjemní dotazování a povedou k jeho
pravdivým odpovědím.
Tyto požadavky se dají dále rozdělit do dalších 4 částí:
• Celkový dojem,
• formulace otázek,
• typologie otázek,
• manipulace s dotazníkem. 24
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2.6.3.1 Celkový dojem
Dojem, jakým dotazník působí na respondenta, je velice důležitou součástí celého
procesu výzkumu. Dobrý dojem z dotazníku může v respondentovi vzbudit větší motivaci
dotazník vyplnit a také zvýšit jeho svědomitost, s jakou bude na otázky odpovídat.
K reprezentativnosti přispěje vhodně zvolený formát dotazníku či nezmačkaný vzhled.
Formát by neměl být příliš velký, může tím působit obsáhle a odradí dotazované od
vyplňování. Malý formát je naopak předzvěstí nutnosti zvýšené soustředěnosti, tudíž také
nemusí přispět ke zvýšení motivace k vyplnění.25
Důležitost je také kladena na vzhled první strany, a to nejen po grafické stránce, ale
také v souvislosti s úvodním textem. Úvodní text by měl obsahovat představení tazatele,
přiblížení důvodu výzkumu, požádání o vyplnění dotazníku, zdůraznění důležitosti výzkumu
a důležitosti svědomitého vyplňování, pokyny k vyplňování dotazníku (pokud je to nutné).
Dále můžeme v úvodu zmínit také přibližnou dobu, kterou nad dotazníkem respondent stráví
a na závěr samozřejmě poděkování za tento strávený čas.
U tvorby dotazníku bychom měli dbát na správnou souslednost otázek, v počátku jsou
doporučovány otázky zajímavé, nejvíce důležité otázky vyžadující soustředěnost by měly být
vloženy následně a méně důležitá část se nejvíce hodí na závěr výzkumu.
Nejvhodnější a zároveň nejčastější metodou vyplňování je kroužkování čí křížkování
vybraných odpovědí.
2.6.3.2 Formulace otázek
Při formulaci otázek bychom měli respektovat několik pravidel:
• Vyvarovat se předpojatosti a navádění respondenta k určitým odpovědím.
• Otázky pokládat co nejjednodušeji, nevkládat do jedné více idejí.
• Specifikovat otázky s použitím určitého náznaku, sloužícího k rozpomenutí
respondenta.
• Vyhýbat se zkratkám a slangovým výrazům.
• Nepoužívat složitá nebo běžně nepoužívaná slova.
• Vyhýbat se slovům, která nemají jasný smysl.
• Vyhýbat se otázkám obsahujícím zápor.
25
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• Vyhýbat se hypotetickým otázkám, na které je obtížné odpovídat.
• Neužívat slova, která se dají snadno zaměnit s jinými.
• Zmírnit citlivost některých otázek nabídnutím určitých intervalů (u věku).
• Ujistit se, že se nabízené varianty nepřekrývají.
• V uzavřených otázkách je dobré vyhradit prostor pro jinou odpověď, než je
nabídnuta.26 27
2.6.3.3 Typologie otázek
Otázky mohou být formulovány ve formě otevřené nebo uzavřené. Mezi těmito
formami stojí ještě otázky polouzavřené.
Otevřené otázky nepředkládají dotazovanému žádné možnosti na výběr, respondent
odpovídá svými vlastními slovy a není většinou nijak limitován. Otázky mají otevřený konec
a můžeme rozlišovat několik typů:
• Volné – respondentovi je ponechána při zodpovídání otázek volnost,
• asociační – respondent je dotázán na myšlenku, která ho napadne v souvislosti
s určitým slovem,
• volné dokončení věty – dotazovaný má za úkol dokončit neúplnou větu,
• dokončení povídky – úkolem je zde dle vlastní fantazie dokončit děj povídky,
• dokončení obrázku – doplnění rozhovoru dvou zobrazených postav,
• dokončení tematického námětu – respondentovi je předložen obrázek a ten musí
doplnit, co se zde mohlo nebo může stát.28
Metoda otevřených otázek bývá používána spíše při výzkumech, kdy zkoumáme
danou problematiku více do hloubky. Respondent má možnost dát prostor své fantazii a
získáme od něj větší množství informací než v případě otázek uzavřených.
Nevýhodou je obtížnější zpracování a vyhodnocování výsledků, dále také možnost
velkých rozdílů mezi jednotlivými odpověďmi respondentů.
Uzavřené otázky nabízejí výběr z několika variant odpovědí, počet těchto variant
závisí na typu výzkumu a uvážení tazatele. Příliš mnoho variant může ztížit rozhodování a
26

JACKSON, Paul Hague. Market research: a guide to planning, methodology, and evaluation. 1st. publ.
London: Kogan Page, 1999, x, 278 p. ISBN 978-074-9429-171.
27
GROVER, Rajiv a Marco VRIENS. The handbook of marketing research: uses, misuses, and future advances.
Thousand Oaks, c2006, xi, 705 p. ISBN 14-129-0997-X.
28
FORET, Miroslav. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 159 s.
ISBN 80-247-0385-8.
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může způsobit skutečnost, že respondent bude odpovědi zaškrtávat nahodile z důvodu
urychlení vyplňování.
Metoda uzavřených otázek slouží k navedení dotazované osoby na to, co nás zajímá,
na druhou stranu však nemusí varianty obsahovat onu vhodnou, kterou by za normálních
okolností respondent zaškrtl. Tento nedostatek je většinou v praxi odstraňován kolonkou
„jiné“, která dává respondentům možnost vlastní odpovědi.
V případě neznalosti odpovědi bývá v některých dotaznících nabídnuta možnost
„nevím“, která však může být dosti zneužívána a díky ní se z výzkumu tazatel nedozví to, co
potřeboval.
Uzavřené otázky se dělí na dichotomické, výběrové, výčtové a polytomické (s
uvedením pořadí alternativ).
Dichotomické otázky jsou takové, které nabízejí pouze dvě varianty odpovědí (ano –
ne) a jsou tedy snadno zpracovatelné. Výběrové (polytomické, s možností výběru jedné
alternativy) otázky umožňují vyjádřit názor nebo postoj, umožňují srovnání a jejich předností
je rovněž jejich snadné zpracování. Výčtové (polytomické, s možností výběru několika
alternativ) umožňují svobodnější volbu, výsledky následně více odpovídají skutečnosti. Tato
výhoda je však kompenzována obtížnějším zpracováním odpovědí. Poslední skupinu tvoří
otázky polytomické, s uvedením pořadí alternativ. Výhoda a nevýhoda je obdobná jako u
předchozí skupiny – obtížné zpracování, ale přesnější výsledky.29
Výše zmíněné polouzavřené otázky se tvoří pomocí malé úpravy otázek uzavřených a
to většinou přidáním místa, kde může respondent volně vyjádřit svůj názor bez striktního
držení se nabízených variant.
2.6.3.4 Škálování
Škálování představuje šikovný nástroj pro měření názorů a postojů. Respondent je
požádán, aby vyjádřil svůj postoj pomocí zaznamenání určité pozice na stupnici, která nabízí
přehled všech možných pohledů na danou problematiku. Tvůrce škály má na výběr, zda zvolí
stupnici se sudým počtem pohledů, či zda dá přednost škále s lichým počtem pohledů. Lichý
počet nabízí dotazovanému neutrální možnost odpovědi, což může být výhodné pro
respondenta, který není schopen přiklonit svůj názor k jedné straně, nevýhodné naopak pro
tazatele, který pak není schopen z častých neutrálních odpovědí vyvodit závěry. Sudý počet
29

FORET, Miroslav. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 159 s.
ISBN 80-247-0385-8.
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odpovědí nutí dotazovaného přiklonit se k jedné straně pohledu a z výsledků pak snadněji
odvodíme závěr.
Škály mohou být vytvořeny pomocí čísel; kdy každé číslo reprezentuje určitý postoj
k danému problému; slovně nebo graficky, kde respondent vyjadřuje svůj názor umístěním
značky na přímku, která je určitým způsobem označena.
Poměrně odlišnou technikou je škálování pořadí, kdy se vyjadřují preference pomocí
seřazení jednotlivých předmětů podle preferenčního pořadí. Výhodou je snadné zpracování,
nevýhodu představuje skutečnost, že některé značky, které respondent preferuje, mohou
v seznamu chybět.
Škála konstantní sumy využívá techniku připisování bodů dle preferencí k jednotlivým
objektům, přičemž je dána fixní suma bodů (100), z které se body mohou čerpat. Připsané
body pak vyjadřují relativní preferenci pro každý objekt.
Sémantický diferenciál představuje baterii stejně orientovaných škál, pomocí které
respondent hodnotí několik vlastností určitého předmětu výzkumu (např. výrobku, služby,
firmy). Klasická podoba diferenciálu využívá hodnocení vlastností na škále sedmibodové, lze
však použít i jiné. Počet a charakter vlastností se volí dle účelu zkoumané problematiky,
doporučeno je zvolit vlastností co nejvíce. To však může vést k tomu, že jsou vybrány
vlastnosti, které pro daný výzkumný problém nemají příliš velký význam. Poté, co
respondenti dotazník vyplní, se sčítají odpovědi na jednotlivých škálách a vypočítává se
průměr hodnocení na škále, který se vyjádří v grafické formě, z čehož vzniká škálový profil.
Grafická podoba sémantického diferenciálu je zobrazena na obrázku. Pro hodnocení zde byla
využita škála pětibodová.30

30

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3 aktualiz. a přeprac. vyd.
Praha: Grada, c2009, 196 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2986-2
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Obrázek 5 Sémantický diferenciál pro hodnocení dvou značek piva

Zdroj: FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha:
Grada, 2003. ISBN 80-247-0385-8.

Obdobnou metodou je Likertova škála, kde však respondent již nehodnotí vlastnosti
výrobku, služby či firmy, ale vyjadřuje své stanovisko k různým výrokům o objektu
výzkumu. Jedná se tedy o hodnocení nepřímé. Pro jednoduchost je většinou přiřazována
hodnota 1 k naprostému nesouhlasu s daným výrokem, a hodnota 5 naopak k naprostému
souhlasu. U vyhodnocování si můžeme povšimnout vzájemných souvislostí, jak při naprostém
souhlasu s jedním výrokem nastává nesouhlas s jiným a naopak. U Likertovy škály se
můžeme setkat i s případem, kdy část výroků má k hodnocení vytvořenou opačnou stupnici,
než zbylá část výroků.31
2.6.3.5 Filtrační otázky
Filtrační otázky umožňují rozdělit respondenty do více skupin, jejichž rozlišení je
podstatné pro výsledky výzkumu. Filtrační otázky jsou také schopny nasměrovat respondenty
k otázkám, které se určité skupiny dotazovaných týkají, a tato skupina na ně může na základě
svých zkušeností odpovědět.
2.6.4

Stanovení velikosti vzorku
Z hlediska nákladů, ale i z hlediska časového a organizačního, není možné oslovit

všechny potenciální zákazníky. Z tohoto důvodu je nutné provést výběr respondentů, který
označujeme jako vzorkování.
Hlavní úkoly tohoto procesu jsou:
• Stanovení velikosti (rozsahu) výběru respondentů,
31

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd.
Praha: Grada, c2009, 196 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2986-2.
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• zajištění reprezentativnosti vzorku,
• určení stupně spolehlivosti údajů.
Vzorkování zákazníků tedy představuje výběr respondentů z určitého základního
souboru. Výsledky musí garantovat, že ve vybrané skupině budou právě takové, jaké by byly
u celého objemu zákazníků.32
Tabulka 1 Charakteristika metod pro vzorkování zákazníků
Metoda
Census

Hlavní charakteristika

Dílčí charakteristiky

Velikost výběru se rovná velikosti
souboru

Plná reprezentativnost vzorku,
není nutná zpětná vazba od všech zákazníků,
podmínkou je snadná dostupnost dat o
zákaznících.
Úsudková Výběr je závislý na úsudku těch,
• Snadná realizace,
kteří vzorkování realizují
• menší náročnost na zdroje,
• nízká spolehlivost údajů.
Statistická Náhodný výběr zákazníků
• Možnost určení pravděpodobnosti toho, že
výběr reprezentuje celý soubor,
• možnost zobecnění výsledků na celý soubor.
Zdroj: NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Vyd. 1. Praha: Management Press,
2001, 310 s. ISBN 80-726-1054-6.

2.6.5

•
•
•

Výběr vhodné metody sběru dat
Vhodnou metodu sběru dat zvolíme v závislosti na typu výzkumu. U kvantitativního

nebo jednoduššího kvalitativního výzkumu, u kterého nebudeme potřebovat spolupráci
odborníků z jiných vědních oborů, můžeme vybírat ze tří metod – pozorování, dotazování a
experiment.
Jednotlivé metody se dále dělí do několika způsobů, kterými mohou být jednotlivé
metody prováděny. U nejrozšířenější metody sběru dat, kterou je dotazování, rozlišujeme 4
způsoby provedení:
• Osobní,
• telefonické,
• online (elektronické),
• písemné.33

32

SKALICKÁ, Lenka. Hodnocení spokojenosti zákazníků [online]. Pardubice, 2009 [cit. 2014-03-14]. Dostupné
z:http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34145/1/SkalickaL_Hodnoceni_spokojenosti_JC_2009.pdf. Diplomová
práce. Univerzita Pardubice.
33
KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového
výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
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Každý způsob disponuje určitými výhodami i nevýhodami, které shrnuje následující
tabulka:
Tabulka 2 Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dotazování
Typ dotazování
Osobní dotazování

Telefonické
dotazování

Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevýhody
Snadné zpracování,
vysoká návratnost dotazníků,
lze přesvědčit váhavé respondenty,
lze pokládat složitější otázky,
lze upřesnit otázky,
lze měnit pořadí otázek,
lze využít pomůcky,
šetření v poměrně krátkém čase,
o subjektu šetření je možné získat
informace rovněž pozorováním.
Nízké náklady,
spojení s počítačem,
lze průběžně sledovat výsledky,
lze upřesnit dotazy,
počítač signalizuje logické chyby,
umožňuje kdykoli opakovat
dotazování, pokud nebyl respondent
zastižen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Online
(elektronické
dotazování)

Písemné
dotazování

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levné,
rychlé,
adresné,
lze využít pomůcky,
možnost dobré grafické prezentace,
dostatek času na odpovědi,
propojení s PC,
jednoduché vyhodnocování.
Relativně nižší finanční náročnost,
jednodušší organizace,
adresnost,
široké územní rozložení,
dostatek času na odpovědi,
nemožnost ovlivnit respondenta
tazatelem.

•
•
•

Vysoká finanční náročnost,
časová náročnost na přípravu,
problematický výběr tazatelů,
kontrola tazatelů,
školení tazatelů,
riziko zkreslení odpovědi
tazatelem
závislé na ochotě respondenta.

Vysoké nároky na soustředění
respondenta,
nelze využít pomůcky,
nelze využít složitější škály,
nelze použít větší množství
otázek,
omezeno pouze na účastníky
z telefonního seznamu,
nelze získávat údaje z přímých
pozorování.
Vybavenost,
návratnost,
důvěryhodnost.

Nízká návratnost,
nutná podpora návratnosti,
mívá anketní efekt,
nutno používat jednoduché
otázky,
• čekání na odpovědi bývá delší,
• nelze kontrolovat, jak
respondent porozuměl otázkám.
Zdroj: KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky
marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.

2.6.6

•
•
•
•

Tvorba postupů pro vyhodnocování dat
Vyhodnocování dat patří zajisté k nejdůležitějším částem jakéhokoliv výzkumu.
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Tvorba postupů pro vyhodnocování dat závisí na několika skutečnostech, kterými jsou
rozsah výběru respondentů, uvolněné zdroje, technické možnosti, požadavky na návratnost a
stupnice vyhodnocování.34
Při vyhodnocování získaných dat se v praxi využívají statistické charakteristiky, mezi
nejčastější patří aritmetický průměr, medián, rozpětí nebo směrodatná odchylka. Ke
grafickému zobrazení výsledků se užívají tabulky a různé typy grafů.35
2.6.7

Využívání měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování
Nutností po skončení výzkumu je zohlednění výsledků všemi manažery, kteří by se

jimi měli zabývat při tvorbě plánů v budoucnosti. Nízká spokojenost či jakákoli
nespokojenost zákazníků svědčí o určitých rezervách firmy, které musí být v budoucnu
naplněny, negativní ohlasy zákazníků tedy slouží jako prostředek ke zlepšování
poskytovaných služeb.

34

Měření spokojenosti zákazníka. In: Měření a monitorizace a řízení neshod [online]. 2014 [cit. 2014-03-01].
Dostupné z: http://www.komora-khk.cz/business/documents/?soubor=moduly/5-jakost/10-mereni-amonitorizace-rizeni-neshod/10-01-mereni-spokojenosti-zakaznika.pdf
35
RYŠAVÁ, Kateřina. Měření spokojenosti zákazníků ve vybraném podniku. Počátky, 2007. Dostupné z:
http://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=6232. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Katedra managementu podnikatelské sféry.
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3

Cíle a úkoly práce
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit spokojenost účastníků s organizací

Mistrovství světa v basketbalu mužů do 19 let, které se konalo v roce 2013 v Praze. Pojmem
organizace se zde rozumí zajištění veškerých náležitostí ze strany pořadatelů, které jsou nutné
k realizaci této vrcholné akce.
Mezi úkoly práce patří určení výzkumného souboru, který je objektem tohoto
výzkumu, dále definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti, které jsem určila
za pomoci ohniskové skupiny. Po splnění těchto úkolů byl vytvořen dotazník, stanovena
velikost vzorku a následně došlo k realizaci sběru dat pomocí osobního předání dotazníku
vybranému vzorku osob, přičemž jim byly stanoveny termíny, do kdy musí dotazník odevzdat
zpět. Jednotlivé otázky jsem vyhodnotila prostřednictvím grafů, kde byl u každého grafu
zhodnocen výsledek zjištěných dat a uvedeny některé komentáře účastníků, které uváděli jako
důvody nespokojenosti. Na závěr je přidán souhrnný graf, k jehož tvorbě byly využity váhy
jednotlivých znaků spokojenosti a veškeré odpovědi respondentů.
V závislosti na výsledcích výzkumu došlo k návrhu doporučení pro organizaci
následujících šampionátů.
Po předchozí konzultaci jsem nestanovovala hypotézu a výzkumnou otázku, jelikož to
vzhledem k charakteru práce není nutné.
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4
4.1

Metodika práce
Výzkumný soubor
Výzkumným souborem jsou v této práci účastníci Mistrovství světa v basketbalu mužů

do 19 let, které se konalo v roce 2013 v Praze. Účastníky jsou zde myšleni členové
jednotlivých týmů, které se mistrovství zúčastnily, nikoli účastníci mistrovství v podobě
diváků.
Mezi členy týmu jsem zařadila nejen samotné hráče, ale i organizačními týmy
(trenéry, maséry, technické vedoucí apod.). Organizační týmy řadím do výzkumného souboru
proto, že i jim jsou organizátory šampionátu poskytovány služby a i oni se účastní celkového
programu této vrcholné akce přibližně stejně, jako hráči.
4.2

Definování požadavků účastníků a znaků jejich spokojenosti
Při zjišťování požadavků účastníků a znaků jejich spokojenosti byla využita metoda

naslouchání hlasu zákazníka, která byla realizována diskuzí v ohniskové skupině. Metodu
naslouchání hlasu zákazníka jsem zvolila z důvodu její vhodnosti k tomuto typu výzkumu,
druhá z metod (metoda rozvoje znaků jakosti) by byla v tomto případě velmi obtížná
z hlediska časového i organizačního, jelikož organizátoři šampionátu pocházeli ze všech
koutů České republiky a během samotného turnaje již byli časově velmi vytíženi. Do
ohniskové skupiny bylo vybráno 10 osob, z toho 7 hráček ženského basketbalového klubu
Sparta Praha a 3 členové organizačního týmu (trenér, asistent trenéra a technický vedoucí).
Každá z osob již má zkušenost se spoustou vrcholných akcí, proto mohlo být diskutováno, co
je pro ně z hlediska organizačního zajištění na jednotlivých turnajích nejdůležitější a co
nejvíce ovlivňuje jejich spokojenost.
Výsledkem diskuze byl seznam 10 kategorií, které nejvíce ovlivňují spokojenost
dotazovaných a na kterých se členové ohniskové skupiny během diskuze shodli.
Tyto kategorie jsou:
• Časový harmonogram utkání,
• webové stránky,
• ubytování,
• regenerační centrum,
• zahajovací a závěrečný ceremoniál,
• organizátoři (časoměřiči, zapisovatelé, organizátoři apod.),
31

• stravování,
• kvalita tréninkových prostorů,
• vzdálenost tréninkových prostorů,
• prostředí sportoviště.
K výpočtu vah jednotlivých znaků jsem použila Fullerovu metodu, popsanou
v kapitole 2.6.2.3. Níže zobrazuji matici, kterou vyplnil jeden člen ohniskové skupiny:

Tabulka 3 Matice párového porovnávání znaků spokojenosti účastníků

Časový harmonogram

Webové stránky

Ubytování

Regenerační centrum

Zahajovací a závěrečný ceremoniál

Organizátoři

Stravování

Kvalita tréninkových prostorů

Vzdálenost tréninkových prostorů

Prostředí sportoviště

F(Vi)

wi.

Znaky

x

1

0

1

1

1

1

1

0

0

6

0,133

Webové stránky

0

x

0

0

1

0,5

0

0

0

0

1,5

0,033

Ubytování

1

1

X

1

1

1

0,5

1

0

1

7,5

0,166

Regenerační centrum

0

1

0

x

1

1

0,5

1

0

0,5

5

0,111

Zahajovací a

0

0

0

0

x
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V matici párového porovnávání znaků spokojenosti dominuje vzdálenost tréninkových
prostorů, za kterou těsně následuje ubytování. Do šestice nejlepších se dále dostal časový
harmonogram utkání, stravování, prostředí sportoviště a regenerační centrum.
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Na druhé straně jako nejméně vlivné na spokojenost účastníků byly shledány kvalita
tréninkových prostorů, webové stránky, organizátoři a zahajovací spolu se závěrečným
ceremoniálem.
4.3

Návrh a tvorba dotazníku
Při tvorbě dotazníku jsem se snažila respektovat všechny náležitosti, které by měl

obsahovat.
V prvé řadě jsem vytvořila úvodní text, kde jsem se respondentům představila,
přiblížila jim důvod výzkumu, požádala je o vyplnění, zdůraznila jsem anonymitu tohoto
dotazníku a dále samozřejmě nemohlo v úvodním textu chybět poděkování.
Na úvod dotazníku jsem vložila otázky filtrační, které měly rozdělit účastníky do dvou
skupin – hráčů a ostatních členů týmu (trenérů, masérů atd.). Druhá otázka je zaměřena na
věkovou skupinu, která obsahuje 4 varianty věkového rozpětí.
Následující otázky se již vztahují k jednotlivým znakům spokojenosti, které byly
zvoleny při diskuzi v ohniskové skupině, přičemž některé otázky jsou ještě dále rozděleny do
několika podotázek (stravování, ubytování a prostředí sportoviště). Tyto otázky jsou velmi
podobného charakteru, tudíž nebylo nutné řešit jejich pořadí, jak je uvedeno v teoretické části
práce. Respondenti navíc měli možnost vyjádřit svůj názor v přidaných řádcích v případě, že
nebyli zcela spokojeni s daným znakem. Z tohoto důvodu se jednalo o otázky polouzavřené.
K hodnocení jednotlivých znaků jsem použila čtyřbodovou škálu odpovědí (velmi
spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen), neutrální odpověď jsem
vynechala z důvodu snahy o donucení respondentů přiklonit se pouze k jedné straně.
Formát dotazníku jsem zvolila A4, přičemž otázky jsou vytištěny oboustranně. Na
dotazované tudíž dotazník nemusel působit příliš obsáhle, což přispělo k jeho vyšší
návratnosti.
Dotazník byl vytvořen v anglickém jazyce.
4.4

Stanovení velikosti vzorku
Při stanovení velikosti vzorku jsem kombinovala dvě metody (metodu úsudkovou a

statistickou) a to kvůli snadné realizaci, menší náročnosti na zdroje a možnosti zobecnění
výsledků na celý soubor.
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Náhodně jsem vybrala 8 týmů z celého šampionátu, přičemž dle úsudku musely být
některé týmy pozměněny (např. účastníci ze Senegalu dotazník odmítli vyplnit z důvodu, že
neumí anglicky). Metodu census jsem nezvolila z důvodu její obtížnosti, oslovit všechny
zúčastněné týmy by bylo velmi náročné a vzhledem k neznalosti angličtiny u některých
družstev by se ani tato metoda nedala realizovat.
Díky výběru kompletních týmů byla přibližně zachována struktura souboru
základního, kde 2/3 družstva tvoří hráči a zbývající 1/3 trenéři, jejich asistenti, fyzioterapeuti,
techničtí vedoucí apod.
Výběrový soubor se tedy pohyboval přibližně okolo 144 účastníků.
4.5

Výběr metody sběru dat
Ke sběru dat byla použita metoda písemného dotazování. Ostatní metody dotazování,

jež jsou uvedeny v teoretické části, by byly velice náročné na organizaci vzhledem k typu
akce, proto jsem využila výhod metody písemné (nižší finanční náročnost, jednodušší
organizace, adresnost). Nevýhodu v podobě nízké návratnosti jsem se snažila eliminovat
dodržením veškerých zásad při tvorbě dotazníku. Otázky v dotazníku jsou pokládány jasně,
stručně a srozumitelně, proto by nemělo docházet k neporozumění ze strany dotazovaných.
Dotazník jsem předala jednotlivým družstvům osobně, u dvou týmů prostřednictvím
jejich trenérů, u zbylých pěti týmů jsem využila týmové koordinátory. Předání proběhlo dva
dny před ukončením šampionátu, lhůtu pro vyplnění jsem nastavila na závěrečný den. Kratší
doba k vyplnění byla zvolena proto, aby nedocházelo k případným ztrátám dotazníků a
zvýšila se jejich návratnost.
4.6

Tvorba postupů pro vyhodnocování dat
K vyhodnocení dat je pro každou otázku vytvořen výsečový graf, ve kterém jsou

procentuálně zobrazeny čtyři varianty odpovědí, jež respondenti u jednotlivých otázek
označili. Výsledek je následně zhodnocen slovně a jsou uvedeny také důvody, které účastníci
uváděli jako důvody nespokojenosti. Na závěr je vytvořen pomocí matice párového
porovnávání a výsledků všech otázek souhrnný graf spokojenosti.
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5
5.1

Vyhodnocení dat o spokojenosti účastníků
Návratnost dotazníků
Dotazník byl rozdán celkem osmi týmům, kde byl každý tvořen přibližně 18 členy

(počet členů se u různých družstev mohl mírně lišit. Výběrový soubor tedy činil cca. 144
členů, navráceno bylo 92 vyplněných dotazníků. Návratnost shrnuje následující tabulka:
Tabulka 4 Návratnost dotazníků
Výběrový soubor

144

100 %

Počet navrácených
dotazníků

92

64 %

Zdroj: vlastní

Z faktu, že 64% respondentů vyplnilo dotazník, lze vyvodit, že vzorek dobře
reprezentuje (nadpoloviční většina) názory účastníků. Pravděpodobně se však jednalo o
aktivnější účastníky a nepostihuje odpovídajícím způsobem účastníky pasivní.
5.2

Rozdělení respondentů
První dvě otázky dotazníku měly za úkol rozdělit respondenty dle určitých

charakteristik.
Následující 2 grafy zobrazují odpovědi dotazovaných na 1. a 2. otázku.
Graf 1 Jaká je vaše funkce v týmu?

36%
Hráč
Jiný člen týmu
64%

Zdroj: vlastní
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Podíl hráčů na všech respondentech dosáhl 64%, což přibližně odpovídá rozložení
základního souboru. Výsledky proto mají svou váhu a lze je do jisté míry zevšeobecnit,
nemohou však nahradit reprezentativní výběr.
Graf 2 Jaký je Váš věk?
7%
11%

19 let a méně
20-35 let
18%

36-50 let
Více než 50 let

64%

Zdroj: vlastní

Z grafu je patrné, že nejmenší zastoupení měla v respondentech věková skupina nad
50 let. Dále následovala skupina 36-50 let s 11% a nejčastěji byli členové organizačních týmů
ve věku 20-35 let, jež tvořili 18% z celkového počtu respondentů.
5.3

Vyhodnocení jednotlivých znaků spokojenosti
Pomocí následujících grafů již vyhodnotím spokojenost respondentů u jednotlivých

znaků.
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Graf 3 Jak jste spokojen/a s časovým harmonogramem turnaje?

7%

4%

Velmi spokojen/a
20%

Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi
nespokojen/a

69%

Zdroj: vlastní

S časovým harmonogramem bylo velmi spokojeno 69 % respondentů a spíše
spokojeno 20%. Nespokojenost vyjádřilo pouze 11% účastníků, což je velmi zanedbatelný
podíl. Z celkového počtu 92 respondentů bylo spokojeno 82, zbylých 11% účastníků většinou
uvádělo, že se jejich utkání odehrávala málokdy ve večerních hodinách a nemohli si tudíž
natolik užívat atmosféry fanoušků.

Graf 4 Jak jste spokojen/a s webovými stránkami turnaje?
12%
Velmi spokojen/a
43%

23%

Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

22%
Zdroj: vlastní
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U webových stránek již u respondentů spokojenost příliš netriumfovala, absolutní
spokojenost vyjádřilo 43% účastníků, 22% bylo s webovými stránkami spíše spokojeno, 23 %
spíše nespokojeno. Absolutní nespokojenost zvolilo 12% respondentů, kde byla jako příčina
často uváděna nepřehlednost stránek či absence sestřihů ze všech odehraných utkání. Tzv.
„highlights“ byly na internetu k dispozici pouze u atraktivnějších duelů, u konkrétních
momentů z utkání nebo jako videa toho nejlepšího z celého hracího dne.
V následující otázce byla hodnocena spokojenost účastníků s ubytováním. Jednotlivé
aspekty ubytování jsem rozdělila do 3 podotázek týkajících se čistoty, chování personálu a
vybavení.
Graf 5 Jak jste spokojen/a s čistotou ubytování?

5%

0%

18%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
77%

Zdroj: vlastní

S čistotou ubytování, které bylo stejné pro všechny účastníky, nebylo spokojeno pouze
5% účastníků, přičemž absolutní nespokojenost nebyla zvolena nikým. U varianty „spíše
nespokojen“ neuvedl žádný z respondentů dodatečný komentář, proto lze předpokládat, že se
jednalo pouze o jejich subjektivní hodnocení a žádný závažnější problém s čistotou hotelu
shledán nebyl.
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Graf 6 Jak jste spokojen/a s chováním personálu?

13%

1%
0%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

86%

Zdroj: vlastní

Personál hotelu Clarion zvládl svou práci během šampionátu také na jedničku,
částečnou nespokojenost vyjádřil pouze jediný respondent, přičemž ani zde nebyla dodána
příčina nespokojenosti. 99% spokojených účastníků (z toho 86% absolutně) hovoří za vše a
kvalitě hotelového personálu proto nemůže být nic vytknuto.

Graf 7 Jak jste spokojen/a s vybavením hotelu?
2% 1%
23%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
74%

Zdroj: vlastní

Vybavení hotelu shledali účastníci opět na vysoké úrovni, velmi spokojeno bylo 74 %
respondentů, 23 % částečně spokojeno. Spíše nespokojeni byli pouze dva účastníci, velmi
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nespokojen jeden jediný, který v dotazníku uvedl, že měl krátkou postel. Jelikož na turnaji
dosahovali nejvyšší hráči téměř 230 cm, je tento fakt reálný.
Graf 8 Celková spokojenost s ubytováním
3% 0%
18%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
79%

Zdroj: vlastní

Po součtu hodnocení jednotlivých aspektů ubytování můžeme v grafu celkové
spokojenosti vidět 79% velmi spokojených a 18% částečně spokojených. Nespokojenost se
v celkovém součtu objevila pouze u 3% respondentů. Hotel Clarion byl ze strany pořadatelů
velmi dobrou volbou, přispívá k tomu také velmi dobrá dostupnost k oběma sportovištím, od
kterých byl hotel vzdálen přibližně 1,5 km.
Výsledek této části výzkumu byl však očekávatelný, neboť vybrané ubytovací zařízení
v současnosti představuje jeden z největších a nejmodernějších kongresových hotelů v České
republice.
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Graf 9 Jak jste spokojen/a s vybavením fitness a wellness centra?

11%

1%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a

25%

Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

63%

Zdroj: vlastní

S vybavením fitness a wellness centra již nebyli účastníci tolik spokojeni, jako
s ubytováním. Absolutní spokojenost vyjádřilo 63% respondentů, částečnou 25%.
Nespokojených bylo zbývajících 12%, přičemž 11% pouze částečně. Nespokojení účastníci
často uváděli jako důvod malý bazén či malé prostory saun.
Fitness a wellness centrum disponuje opravdu ne příliš velkým bazénem, který je sice
opatřen protiproudem, k regeneraci je však pro vrcholové sportovce nedostatečný. Navzdory
tomu je volba tohoto zařízení ze strany organizátorů pochopitelná, jelikož se nachází ve
stejném komplexu (galerie Fénix) jako hotel.
Graf 10 Jak jste spokojen/a se zahajovacím a závěrečným ceremoniálem?
4%
13%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
50%

Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

33%

Zdroj: vlastní
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Zahajovacímu a závěrečnému ceremoniálu přinesla úspěch v podobě 83%
spokojených účastníků především bubenická kapela Marimba, která předvedla velkolepou
show a zasloužila se o mnoho pozitivních ohlasů. Naproti tomu k nespokojenosti přispěly
zbytečně zdlouhavé proslovy, které otrávily 17% účastníků.
Graf 11 Jak jste spokojen/a s organizátory akce (časoměřiči, zapisovatelé, organizační
pracovníci)?

14%

0%0%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

86%

Zdroj: vlastní

Organizátoři splnili své poslání bravurně a nespokojenost nevyjádřil jediný účastník.
Navíc organizátoři obdrželi spoustu pozitivních ohlasů v kolonce, která jim nabízela možnost
vlastního názoru.
V následující části hodnotili respondenti spokojenost ohledně stravování, přičemž tato
část byla opět rozdělena na několik dílčích složek (chování personálu, nabídka jídel a čekací
doba).
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Graf 12 Jak jste spokojen/a s chováním personálu ve stravovacím zařízení?
4%
14%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a

57%
25%

Velmi nespokojen/a

Zdroj: vlastní

Nespokojenost projevilo 17 respondentů z celkových 92, velmi nespokojení účastníci
si stěžovali na zamračený personál či neochotu zaměstnanců. Spokojenost však převažovala
opět ve větší míře, proto lze chování personálu označit jako přijatelné.
Graf 13 Jak jste spokojen/a s nabídkou jídel ve stravovacím zařízení?

11%

2%

Velmi spokojen/a
44%

Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

43%

Zdroj: vlastní

Co se týče nabídky jídel, částečná spokojenost poprvé téměř předčila spokojenost
absolutní, proto lze předpokládat, že výběr jídel považovali účastníci většinou za dostačující a
že nijak nepředčil jejich očekávání. Zbylých 13% nespokojených zřejmě dle jejich komentářů
nenadchla česká kuchyně, což je vzhledem k různorodosti jednotlivých výprav dosti
pravděpodobné.
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Graf 14 Jak jste spokojen/a s dobou obsluhy?
4%
8%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a

25%

Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

63%

Zdroj: vlastní

I u doby obsluhy opět převládala spokojenost účastníků - 88% oproti 12%
nespokojeným. Velmi nespokojení uváděli, že čekali na jídlo občas i déle než půl hodiny, což
považují za velmi dlouhou dobu. Mezi částečně nespokojenými se objevovala čekací doba
okolo 25 minut. Zde musí být ovšem brán zřetel na velký počet osob vzhledem k tomu, že se
na stejném místě stravovalo všech 16 týmů účastnících se šampionátu.
Graf 15 Jak jste spokojen/a s kvalitou tréninkových prostorů?

18%

0% 0%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
82%

Zdroj: vlastní

Ohledně kvality tréninkových prostorů neprojevil nespokojenost jediný účastník.
Zúčastněným týmům byla přidělena moderní sportovní hala Třebešín, která byla postavena
v roce 2009. V současnosti je tato hala využívána k výuce tělesné výchovy VŠE v Praze a pro
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zabezpečení sportovního vyžití jejich studentů. Volba tohoto sportoviště se dá považovat za
velmi dobrou.
Graf 16 Jak jste spokojen/a se vzdáleností tréninkových prostor od ubytování?
2%
11%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
32%

Spíše nespokojen/a

55%

Velmi nespokojen/a

Zdroj: vlastní

Se vzdáleností tréninkových prostorů od ubytování bylo velmi spokojeno celkem 52
účastníků z celkových 92, variantu „spíše spokojen/a“ označilo 30 respondentů. Zbylým 13%
se vzdálenost příliš nezamlouvala a uváděli, že při větším provozu se jejich cesta protáhla až
na půl hodiny, což byla podle nich poměrně dlouhá doba vzhledem k tomu, že měli jednotlivé
výpravy k dispozici vlastní autobus.
V poslední části byly hodnoceny jednotlivé aspekty v halách, ve kterých se odehrávala
mistrovská utkání. Organizátoři pro šampionát zvolili jednu z nejmodernějších hal v Evropě –
O2 arenu, která má kapacitu až 18 000 fanoušků a necelých 700 m vzdálenou Arenu Sparta
s kapacitou 3 000 míst.
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Graf 17 Jak jste spokojen/a s nabídkou občerstvení v O2 areně?
3%
15%
Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a

11%

Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
71%

Zdroj: vlastní

Nabídka občerstvení v O2 areně byla hodnocena vcelku pozitivně, absolutní
spokojenost se dostavila u 71% účastníků. Částečnou nespokojenost však zvolilo více
dotázaných, než částečnou spokojenost, kde byly často mezi příčinami uváděny vysoké ceny
občerstvení.
Graf 18 Jak jste spokojen/a s atmosférou v O2 areně?

32%
32%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a

21%

15%

Zdroj: vlastní

Atmosféra na sportovištích se stala prvním aspektem, kde u účastníků šampionátu
převládla nespokojenost nad spokojeností. Vzhledem k velikosti O2 areny zřejmě očekávali
aktéři MS větší množství fanoušků a tudíž bouřlivější atmosféru. Malý počet přihlížejících
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však zklamal celkem 53% respondentů, přičemž 32% absolutně a 21% označilo variantu
částečné nespokojenosti.
Graf 19 Jak jste spokojen/a s celkovým zázemím a kvalitou O2 areny?

20%

0% 0%

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
80%

Zdroj: vlastní

Zázemí spolu s kvalitou O2 areny bylo hodnoceno pozitivně, 80% účastníků bylo
velmi spokojeno, 20% spíše spokojeno. Vzhledem k mohutnosti a modernosti O2 areny se
však nejedná o nic nepředvídatelného.
Graf 20 Jak jste spokojen/a s nabídkou občerstvení v Areně Sparta?
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Zdroj: vlastní

S nabídkou občerstvení v menší hale byli účastníci spokojeni více než s nabídkou v O2
areně. Důvod negativního ohlasu nikdo z nespokojených neuvedl, proto lze předpokládat, že
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pro tyto účastníky nebyla nabídka jídel dostačující či natolik chutná. Větší spokojenost než
v O2 areně mohla být způsobena především nižšími cenami občerstvení.
Graf 21 Jak jste spokojen/a s atmosférou v Areně Sparta?
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S atmosférou v Areně Sparta byli účastníci více spokojeni než s atmosférou v O2
areně. Otázkou však zůstává, zda byl tento fakt způsoben tím, že na menším sportovišti
natolik nevynikala prázdná místa a atmosféra tak působila na hlavní aktéry lépe či zde diváci
opravdu tvořili lepší atmosféru.
Spokojenost v Areně Sparta převládla nad nespokojeností, avšak jen o 3%. 27% velmi
nespokojených účastníků představuje poměrně vysoké procento, což by se na takto
významných sportovních akcích nemělo stávat.
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Graf 22 Jak jste spokojen/a s celkovým zázemím a kvalitou Areny Sparta?
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Spokojenost s celkovým zázemím a kvalitou sportoviště již nebyla v Areně Sparta
natolik výrazná jako u O2 areny, což mohlo být způsobeno rozdílem v kapacitách, které obě
haly nabízely. Variantu „velmi spokojen/a“ však zaškrtly 2/3 respondentů, „spíše spokojen/a“
označilo 18% dotazovaných, proto je zbylých 16% poměrně zanedbatelných.
5.4

Vyhodnocení celkové spokojenosti
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Po vynásobení všech označených variant spokojenosti s jejich vahami jsem vytvořila
konečný graf. V souhrnném grafu je u jednotlivých znaků spokojenosti patrná převaha
absolutní spokojenosti, varianta „velmi spokojen/a“ tvořila v celkovém součtu 63%. Částečná
spokojenost tvořila téměř čtvrtinu (22%) všech odpovědí.
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Záporné varianty tvořily celkem 14% odpovědí, přičemž částečná nespokojenost se na
tomto procentu podílela 10% a absolutní nespokojenost tvořilo 5% odpovědí.
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6

Shrnutí výsledků a tvorba doporučení
Organizační zajištění turnaje získalo od účastníků mistrovství světa převážně pozitivní

ohlasy, spokojenost s jednotlivými aspekty vyjádřilo celkem 85% dotazovaných. Ke zbylým
15% nespokojených nejvíce přispěly odpovědi týkající se atmosféry na sportovištích,
zahajovacího spolu se závěrečným ceremoniálem a webových stránek turnaje.
Co se týče časového harmonogramu šampionátu, spokojenost vyjádřilo celkem 89%
účastníků,

naplánování

hracích

časů

bylo

ze

strany

organizátorů

velmi

dobré.

V nadcházejících ročnících by však bylo dobré projevit snahu ke shodnému harmonogramu
pro všechny týmy turnaje, některé týmy si neměly možnost užít atmosféru večerních utkání,
která měla největší návštěvnost. Z pohledu organizátorů zde bylo přihlíženo spíše k atraktivitě
jednotlivých utkání, podle kterých časový harmonogram tvořili.
Tento problém byl zřetelný i u webových stránek turnaje, kde byly k dispozici sestřihy
nejlepších momentů z utkání opět pouze u atraktivnějších duelů. Absence sestřihů z těch
méně atraktivních byla kompenzována souhrnnými sestřihy z jednotlivých hracích dnů či
výběry nejlepších momentů dne. Dále byla webovým stránkám vytýkána nepřehlednost,
spokojenost však v konečném součtu opět předčila nespokojenost.
U ubytování hodnotili respondenti čistotu, chování personálu a hotelové vybavení.
S čistotou hotelu nebyly shledány žádné komplikace, absolutní nespokojenost nevyjádřil
jediný respondent, částečnou pouze 5% respondentů, kde nebyl nikde uveden dodatečný
komentář, tudíž se zřejmě o žádný závažný problém nejednalo.
Personál hotelu Clarion shledal ještě větší úspěch než čistota hotelu, neboť jeho
výsledkem bylo 99% spokojených klientů.
Vybavení hotelu bylo podle dotazovaných opět na vysoké úrovni, což vyplývá z 97%
spokojených (74% absolutně, 23% částečně). Problém, který vyplynul z jediného dodatečného
komentáře, byl v podobě krátké postele u jednoho z účastníků, čemuž se při abnormální výšce
některých aktérů šampionátu dá těžko předcházet.
Dalším plusem výběru hotelu Clarion byla velmi dobrá dostupnost od obou sportovišť,
obě haly byly od hotelu vzdáleny přibližně 1,5 km. Jelikož měl každý tým k dispozici vlastní
autobus, doprava zabrala jednotlivým výpravám pár minut.
Fitness a wellness centrum bylo organizátory zvoleno zřejmě kvůli skutečnosti, že se
nachází ve stejném komplexu jako hotel. Fitness a wellness centrum I’m fit disponuje velice
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moderním vybavením a příjemnou atmosférou, jako nedostatek byl však několika účastníky
shledán malý bazén či malé prostory saun. Nevýhodu malého bazénu se zřejmě centrum snaží
kompenzovat vestavěným protiproudem. I přes tuto nevýhodu však bylo 88% respondentů
spokojeno, proto můžeme toto centrum považovat za dobře zvolené.
Zahajovací a závěrečný ceremoniál byl ohodnocen také vcelku pozitivně a spokojenost
projevilo 83% účastníků. O toto procento se zasloužila především bubenická kapela Marimba,
která vnesla do ceremoniálů jisté oživení. Sázka na méně známá uskupení umělců se v těchto
případech většinou vyplácí, proto by se organizátoři při výběru programu neměli obávat
experimentů. Na druhé straně nespokojené účastníky ovlivnily především zdlouhavé a
nezajímavé proslovy a vytvořily tak 17% negativních hlasů.
V další otázce byli hodnoceni organizátoři turnaje (časoměřiči, zapisovatelé a
organizační pracovníci). Tito zaměstnanci přispěli do konečného součtu velkým počtem
spokojených, zatímco nespokojeného nepřidali jediného. Tvořeni byli z řad sportovců, trenérů
a dalších osob, kteří mají co dočinění s basketbalem v České republice. Jejich vysoká
spolehlivost mohla být dána kvalitním proškolením před začátkem této vrcholné akce, vyšším
finančním ohodnocením či respektem k práci vzhledem k velkoleposti akce.
Po hodnocení organizátorů následovala otázka o hodnocení stravovacího zařízení,
která byla rozdělena do tří podotázek. Stravování bylo pro všechny zúčastněné týmy společné
– v hotelu Clarion. V první podotázce měli respondenti ohodnotit jejich spokojenost
s personálem ve stravovacím zařízení. Spokojenost byla opět na vysoké úrovni (82%),
k nespokojenosti přispěl zamračený a ne vždy ochotný personál, jak někteří popisovali
v řádcích určených k vyjádření vlastního názoru. Zajištění stravování mimo hotel by však
bylo z hlediska organizace nelogické a složité, navíc stále poměrně nízké procento
nespokojených může být díky 82% spokojených opomíjeno.
Ještě lépe ve výzkumu dopadla spokojenost s nabídkou jídel, spokojenost vyjádřilo
87% dotazovaných. Částečná spokojenost však poprvé předčila spokojenost absolutní, což by
mohlo být např. následkem toho, že nabídka nebyla příliš pestrá. Z nespokojených 13%
účastníků nepřidal nikdo dodatečný komentář, proto lze příčiny jen předpokládat (např.
neschopnost adaptace na českou kuchyni).
Doba obsluhy se obešla bez problémů, pouze u 12% nespokojených se objevila
tvrzení, že čekali na jídlo někdy i přibližně půl hodiny, což je vzhledem k celkové kvalitě
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hotelu dlouhá doba. Při těchto vrcholných akcích by proto vedení hotelu mělo dbát na
dostatek pracovníků vzhledem k počtu klientely.
Další znak spokojenosti – kvalita tréninkových prostor obstála na výbornou,
nespokojenost neprojevil jediný účastník, přičemž velmi spokojeno bylo 82% všech
respondentů. Moderní sportovní hala Třebešín nabízí kvalitní povrch, kvalitní basketbalové
konstrukce a prostorné šatny, proto není divu, že byla hodnocena na takto vysoké úrovni.
Již méně pozitivně byla hodnocena vzdálenost tréninkových prostorů od ubytování,
nespokojenost se vzdáleností se objevila u 13% zúčastněných. Jako důvod uvedli fakt, že
cesta na trénink trvala příliš dlouhou dobu. Hala byla od hotelu vzdálená přibližně 6 km, cesta
k ní bývá v dopravní špičce často neprůjezdná, proto mohli organizátoři k tomuto faktu
přihlédnout a zvolit např. sportovní halu v Hloubětíně, která je vzdálená od ubytovacích
prostorů cca 2,5 km. Na druhou stranu však byla vzdálenost kompenzována kvalitou
tréninkových prostor.
V poslední části byly hodnoceny jednotlivé aspekty na obou sportovištích – v O2
areně a v areně Sparta. Volba této kombinace hal byla velmi dobrá, od sebe jsou vzdáleny
přibližně 700 m, tudíž mohli diváci často přecházet z jedné do druhé, aby zhlédli jimi
vytipovaná utkání.
V první části poslední otázky měli respondenti hodnotit spokojenost s nabídkou
občerstvení v halách, s nímž se mohli setkat, když se se svými týmy přišli podívat na zápasy
jejich soupeřů. Lépe ohodnotili nabídku občerstvení v areně Sparta, což mohlo být způsobeno
především nižšími cenami.
Kritickým místem celého výzkumu byla atmosféra na sportovištích, poprvé se objevila
převaha negativních odpovědí a to konkrétně u O2 areny (53 % nespokojených). U areny
Sparta sice převládala převaha pozitivního hodnocení, avšak nespokojenost stále projevilo 47
% respondentů, což představuje dosti velké procento. Lepší výsledek u menší areny mohl být
způsoben právě její velikostí, jelikož mnoho prázdných míst v O2 areně působilo tak, že měl
šampionát velmi nízkou návštěvnost a diváci zde nevytvořili příslušnou kulisu. Lepší
výsledek u areny Sparty mohl být také zapříčiněn utkáními, která se zde konala, jelikož týmy
Španělska a Chorvatska hrály převážně v menší areně a právě tyto týmy měly na turnaji velmi
dobrou fanouškovskou základnu.
Pro příští šampionáty by však bylo zřejmě vhodné vložit více finančních prostředků do
propagace, jelikož návštěvnost byla vzhledem k mohutnosti akce dosti tristní.
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Poslední podotázku tvořil názor na zázemí a kvalitu sportoviště, kde na výbornou
obstála O2 arena (80% velmi spokojených a 20% spíše spokojených), horší hodnocení
obdržela menší arena (66% velmi spokojených a 18% spíše spokojených, 16% spíše
nespokojených). Ohledně nespokojenosti žádný z účastníků komentář nepřidal, proto lze o
příčinách pouze spekulovat (např. menší kapacita haly).
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7

Závěr
Sportovní akce jsou s postupem času stále více diskutovány v médiích, proto by

organizátoři měli být při jejich pořádání velmi pečliví a neměli by podcenit jakoukoli
maličkost.
Organizační zajištění mistrovství světa, kterým se tato práce zabývá, bylo vzhledem
k převážně spokojeným účastníkům na vysoké úrovni. Přispěl k tomu zajisté dobrý výběr
sportovišť a hotelu, jež patří v České republice k jedněm z nejmodernějších.
V případě zahajovacího ceremoniálu si získala pozitivní ohlasy bubenická kapela
Marimba, která sice v České republice nepatří k nejznámějším, účastníky šampionátu však
dokázala zaujmout natolik, že ji spoustu respondentů uvádělo v dotazníku jako příjemné
překvapení.
Jak jsem předpokládala již před samotným výzkumem, poměrně negativně byla
hodnocena atmosféra na sportovištích, což bylo dáno především nízkou návštěvností. Vyššího
počtu diváků mohlo být dosaženo lepší propagací, kterou bych u této vrcholné akce očekávala
intenzivnější. Dle mého názoru by zde ke zlepšení přispěla i volba jiného města, ve kterém
místní obyvatelé basketbalem více žijí. Dalším úskalím zde mohla být skutečnost, že bylo
mistrovství pořádáno v době letních prázdnin, kdy spousta Čechů odjíždí na dovolenou do
zahraničí. Více pozornosti mohli také organizátoři věnovat tvorbě webových stránek, které
nebyly příliš přehledné a navíc zde mohlo být více videí z utkání.
Mezi stinné stránky turnaje dále patřila vzdálenost tréninkových prostorů od
ubytovacího zařízení, tréninkové prostory jsou však plně kvalitní, čímž je toto negativum
kompenzováno.
Na pár záporů tedy můžeme považovat šampionát za dobře uspořádaný, 15%
nespokojených účastníků se dá omluvit díky tomu, že v České republice nepatří basketbal
k nejsledovanějším sportům a z tohoto hlediska se před něj dostává například ve světě méně
populární florbal. Organizacím, které o basketbal u nás pečují, proto nezbývá nic jiného, než
se snažit neustále šířit myšlenku tohoto krásného sportu a zvyšovat jeho oblíbenost stále
častějším pořádáním různých basketbalových či streetballových turnajů, což může inspirovat
začínající mladou generaci. V budoucnu by tak mohl patřit basketbal ke sledovanějším
sportům.
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