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Abstrakt 

Název: Komparace marketingového mixu dvou dámských fitness klubů v Praze 6 

Cíl:  Cílem práce je porovnání dvou dámských fitness klubů, které se nachází v Praze 

6. Jedná se o Contours Břevnov a Expresku Řepy. Na základě získaných dat 

fitness centra mezi sebou porovnat a určit, které z fitness center je pro 

potenciální zákaznice lákavější a navrhnout opatření, která by mohla zvýšit 

spokojenost nově příchozích zákaznic. 

Metody: Výzkum je prováděn kvalitativním šetřením na vzorku 8 respondentek, která 

si obě fitness centra vyzkoušela. Pouţitou technikou výzkumu je 

polostrukturovaný rozhovor s respondentkami.  

Výsledky: Z výsledků provedeného šetření vyplývá, ţe respondentky jsou víceméně 

spokojené se sluţbami obou fitness center. Nedá se jasně určit, které z nich je 

lepší. K oběma fitness centrům měly respondentky určité výhrady. Ty jsem 

analyzovala a v závěru doporučila fitness centrům, na co se mají zaměřit, aby 

zlepšily svoje sluţby.   

Klíčová slova: sluţby, sportovní sluţby, marketingový mix, franchising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: The Comparison of Marketing Mix of the Two Women's Fitness Clubs in  

Prague 6 

Objective: The aim of this work is to compare the two ladies fitness clubs, located in 

Prague 6. It is Contours Brevnov and Expreska Repy. To compare and determine 

from obtained data which of the two fitness clubs is more interesting for 

potential customers and to propose arrangements which could increase the 

satisfaction of new coming customers. 

Methods: The research is performed by qualitative survey based on sample of 8 

respondents, who tried both fitness centers. Used technique of research is semi-

structureded interview with responders. 

Results: This survey implies that female respondents are more or less satisfied with the 

services of both fitness centers. It is not possible to clearly identify which one is 

better. However respondents had certain reservations to both of them. I analyzed 

these reservations and  recommended fitness centers, on what to focus and in 

which fields to improve their services. 

Key words: services, sports services, marketing mix, franchising 
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1 ÚVOD 

 Sport je ve společnosti stále populárnější. Cvičením můţeme pozitivně ovlivnit svůj 

zdravotní stav a zároveň má cvičení i pozitivní vliv na psychiku člověka. V neposlední 

řadě jsou ve společnosti nastavovány stále přísnější kritéria i na fyzický vzhled. Sportu 

se tedy začínají věnovat stále větší masy lidí. Nabídka různých sportovních zařízení je 

velmi široká a stále se rozšiřuje. Kaţdý má tak moţnost si vybrat fyzickou aktivitu, 

která bude odpovídat jeho představám.  

Jednou z forem cvičení, která je v poslední době na vzestupu, je kruhový trénink.  

Cílem tréninku je procvičit všechny hlavní svalové partie v jednom tréninku. Během 

cvičení se přechází z jednoho stanoviště na druhé a na kaţdém se provádí jiný cvik. 

Tento trend je v České republice velmi populární a to především u ţen. Na našem trhu 

najdeme několik sítí těchto posiloven. V současnosti existuje několik sítí posiloven 

určených pouze pro ţeny. Ve své bakalářské práci se zaměřím na dvě tyto sítě a to 

konkrétně na Expresku a Contours a jejich provozovny v Praze 6. Cílem obou těchto 

dámských posiloven je během krátké doby nabídnout komplexní trénink ve speciálně 

přizpůsobené posilovně pro ţeny. Tento způsob cvičení je pak vhodný i pro 

zaneprázdněné ţeny, protoţe trvá pouze 30 minut a chodíte na něj kdykoli během 

otevírací doby a bez objednání. 

Obě tyto dámské posilovny nabízí první lekci pod dohledem trenérky zcela zdarma a na 

tomto základě se klientka můţe rozhodnout, zda jí cvičení vyhovuje a které fitness 

centrum si vybere. 
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2 CÍL A ÚKOLY 

2.1  Hlavní cíl 

Cílem práce je porovnat a analyzovat dva franchisové koncepty podnikání v oblasti 

dámského fitness. Pomocí kvalitativního výzkumu zjistit spokojenost nově příchozích 

zákaznic do konkrétních poboček a zjistit jejich preference k daným fitness klubům. Na 

základě získaných výsledků, doporučit vedením klubů změny, které by mohly vést 

k dosaţení lepších výsledků a větší spokojenosti nově příchozích zákaznic. 

2.2 Úkoly 

Vzhledem ke stanoveným cílům jsem si určila tyto úkoly 

 Studium literatury 

 Definování pojmů 

 Analýza marketingových mixů 

 Rozhovory s potenciálními klientkami 

 Rozhovor s vedením obou fitness center 

 Analýza získaných dat 

 Vyhodnocení 

 Nalezení návrhů na zlepšení  

V teoretické části budu informace čerpat především z dostupné literatury zabývající se 

marketingem, nebo marketingem ve sportovním odvětví. Při popisu jednotlivých 

marketingových mixů mi budou zdrojem informací osobní zkušenosti, internet a 

informace získané při rozhovoru s vedením poboček.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Služby 

Sluţba je „ jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výrobkem.“ [KOTLER 2007, s. 710] 

Se zvyšující se ţivotní úrovní, především v západních zemích, dochází k rostoucí 

poptávce po sluţbách. V současné době tvoří sluţby rozhodující sektor v hospodářství 

vyspělých ekonomik. 

Sluţbou rozumíme aktivitu, nebo komplex aktivit. Poskytnutím sluţby vytváříme vztah 

mezi poskytovatelem (zaměstnanci, stroji nebo zařízeními). Úkolem sluţeb je 

především uspokojení potřeb zákazníka. [BOUČKOVÁ 2003] 

3.1.1 Charakteristika služeb 

Kotler rozlišuje pět hlavních charakteristik sluţeb: 

 Nehmotnost 

Zákazník nemůţe sluţbu před jejím uskutečněním prohlédnout, ochutnat, poslechnout 

nebo se ji dotknout. Sluţba nemá hmotné charakteristiky. Před zakoupením sluţby s ní 

nemá zákazník předchozí zkušenost, o sluţbě si vytváří představy.  Poskytovatel sluţeb 

se tedy snaţí dát sluţbě „hmotnou podobu.“ Například fitness centra mohou zákazníky 

zaujmout moderním interiérem, vybavením, přehledným rezervačním systémem atd.  

 Neoddělitelnost 

Boučková o neoddělitelnosti říká, ţe „ zákazník ve většině případů nemůže oddělit 

službu od místa poskytování a osoby poskytovatele a musí respektovat, že její výroba a 

spotřeba probíhají ve stejném čase.“ [BOUČKOVÁ 2003, s. 303] 

Sluţbu tedy nejde oddělit od jejího poskytovatele (lidí či strojů). Vţdy zde dochází 

k interakci mezi zákazníkem a poskytovatelem. Oba dva přímo ovlivňují kvalitu 

poskytované sluţby. Další rysem neoddělitelnosti je v některých případech přítomnost 

dalších zákazníků. Další zákazníci jsou přítomni, zatímco vyuţívám sluţbu. Pro vedení 
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podniku je tedy důleţité aby se zákazníci nerušili a nepřekáţeli si během toho, co 

vyuţívají sluţbu. 

 Proměnlivost 

Proměnlivost sluţeb vyjadřuje, ţe kvalita sluţeb je závislá na tom, kdo ji poskytuje a 

také na tom kdy a kde je sluţba vykonávána. Firmy by měli zaměstnance pečlivě 

vybírat a školit protoţe na nich závisí pověst celé firmy. Výhodou mohou být také 

bonusy pro zaměstnance, které je mohou motivovat k lepším výkonům. 

 Pomíjivost 

Další vlastností sluţeb je nemoţnost uskladnění pro pozdější prodej či pouţití. Hodnota 

sluţby existuje v daném okamţiku. Například pokud se klient nedostaví na smluvenou 

masáţ, masér je nevyuţit a hodnota sluţby je zmeškána. 

 Absence vlastnictví 

Sluţba nejde vlastnit. Většinou má zákazník přístup ke sluţbě na omezenou dobu. Pro 

poskytovatele sluţeb je tedy důleţité snaţit se posilovat identitu značky. [KOTLER 

2007] 

3.1.2 Sportovní služby 

Sportovní produkt lze definovat jako „svazek uţitků“ zahrnující jádro produktu a jeho 

mnohonásobné vyuţití. [MULLIN, HARDY, SUTTON 2007] 

Shank definuje sportovní produkt jako „zboží, službu nebo jakoukoliv kombinaci těchto 

dvou, která je určena k tomu, aby poskytla užitek sportovním divákům, účastníkům a 

sponzorům.“ [SHANK, 2008, str. 147] 

Čáslavová uvádí, ţe za „sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné 

statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti 

tělesné výchovy a služeb.“ [ČÁSLAVOVÁ 2000, s. 81] 

Podle Šímy sluţby s aktivní účastí zákazníka rozdělujeme do 6 základních kategorii: 
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 Služby pro potěšení zákazníka 

Zákazník je motivován samostatně a organizace mu poskytuje potřebné vybavení a 

zařízení.  

 Služby pro zdraví a kondici 

Zákazníkovým přáním je podpořit tělesnou kondici a zdraví. Klienti obvykle vědí, co 

chtějí a potřebují, za svou aktivitu jsou plně zodpovědní. Není tedy třeba se zabývat 

dozorem nad jejich konáním. To znamená, ţe poskytovatel dává svoje vybavení pouze 

k dispozici. 

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Kombinace výchovné aktivity a snahou zákazníka získat nové dovednosti. 

K poskytování sluţby potřebujeme znalost sportovních technik a strategii. 

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Cílem je dosaţení vrcholných výkonů v určitém sportovním odvětví pod vedením 

odborníka. Zde je nutné mít a vyuţívat odborné znalosti a vědomosti. 

 Služby pro udržení kvality života 

Tyto sluţby jsou zaměřeny na klienty v dobré kondici, kteří se chtějí dále zlepšovat. 

Spadají sem individuální nebo skupinová cvičení.  

 Léčebné služby 

Organizace, které se zaměřují na zlepšení fyzické kondice a zdraví klienů. Sluţby jsou 

často léčebného charakteru, například rehabilitační a relaxační centra, cvičení proti 

stresu atd. V zájmu organizace je motivovat zákazníky aby se zapojili do cvičebních a 

rehabilitačních programů. [ŠÍMA 2009] 

3.1.3 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je velmi důleţitá. Spokojený zákazník pak sluţbu vyuţívá 

opakovaně nebo své dobré zkušenosti sdělí dalším potenciálním zákazníkům. Pro firmu 

je důleţité vynaloţit úsilí, aby zákazníci byli spokojeni. Kozel definuje spokojenost jako 
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„subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Ta jsou podmíněna jak 

zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím.“ [KOZEL 2006, s. 190] 

V ideálním případě by měla skutečná spokojenost se sluţbou předčit tu očekávanou, pak 

je zákazník maximálně spokojen a zvyšuje se jeho loajalita k firmě. Pokud však jsou 

zákazníkova očekávání vyšší, neţ skutečná spokojenost pak je zákazník nespokojen. 

Svá očekávání získává zákazník především u svých známých, v propagačních 

materiálech a příslibech prodejců. V poslední době jsou zákazníci stále náročnější na 

kvalitu poskytovaných sluţeb, výhodu tedy získávají ty firmy, které se orientují na 

zákazníka a udělají pro něho maximum, aby byl spokojen.  

3.2 Marketing 

Základní myšlenkou marketingu je uspokojit přání a potřeby zákazníka a zároveň 

dosahovat zisku. Cílem je vytvořit takovou strategii podniku, která právě toto přinese. 

Neexistuje univerzální návod jak toho dosáhnout. Jedná se o soubor nástrojů, které jsou 

pro kaţdou firmu nastaveny individuálně.  

Například Kotler a Armstrong definují marketing jako „společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v 

procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ [ KOTLER a ARMSTRONG 2004, 

s. 30] 

Podle mého názoru nejsrozumitelnější definici marketingu uvádí Bureš „Marketing je 

metoda řízení, soustřeďující v sobě v logické sekvenci všechny nezbytné kroky, které je 

nutno uskutečnit, aby zhmotnělý nápad – produkt vyšel na trhu co nejpříznivěji a aby 

všechny ostatní vlivy byly v co největší míře kompenzovány.“[ BUREŠ 1990, s. 15] 

Dále o marketingu říká:  „Lze předpokládat, že vždy bude potřeba něco prodávat. Cílem 

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

poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla jako šitá 

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

zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, je učinit výrobek nebo službu 

dostupným.“ [ BUREŠ, 1990, s. 64-65] 

V oblasti volnočasových aktivit dochází v posledních letech k velikému vzestupu a 

rozvoji. Na trhu se objevuje nepřeberné mnoţství aktivit, které můţe zákazník 

vyzkoušet. Marketing by tedy měl být zaměřen tak, aby zákazník měl pocit, ţe je mu 
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produkt nebo sluţba šitá na míru. Je tedy důleţité pochopit přání a potřeby zákazníka, 

pak se produkt bude prodávat sám. 

3.2.1 Marketing ve sportu 

V minulosti byl marketing v oblasti sportu citelně zanedbáván. V současné době se však 

velmi uplatňuje, silně totiţ ovlivňuje vývoj, výrobu, distribuční a cenovou politiku, 

orientací propagační strategie firem, rozhodování i rozdělení finančních zdrojů. 

Marketing se tedy stal nezastupitelným prvkem řízení sportovního podniku s orientací 

na trh. Firmy si uvědomují, ţe velkou roli pro mě hraje spokojenost zákazníků. 

V oblasti sportu se vyskytuje soutěţení o zákazníky tedy konkurenční boj. Sportovní 

organizace se přizpůsobují přáním jednotlivých zákaznickým segmentům. Z toho 

důvodu je nutná tvorba analýzy, identifikace konkurence a vývoj cenové strategie. 

Firmy se také musí zabývat tím, jak svůj produkt dostanou k zákazníkovi a jakým 

způsobem ho budou informovat o jeho existenci. [ČÁSLAVOVÁ 2000] 

 Sportovní marketing v České republice lze rozdělit na dva směry. Jedná se o dílčí 

koncepty marketingu, kam spadá marketing jako sponzorování nebo jako reklama. 

Druhým směrem jsou ucelené koncepce marketingu. Zde se nejedná pouze o zisk ale 

celá marketingová koncepce je rozvíjena na základě přání a potřeb zákazníků. 

[ČÁSLAVOVÁ 2009] 

3.2.2 Sport jako průmyslového odvětví 

 „Sportovní průmysl je trh, na kterém produkty nabízené zákazníků, představují sport, 

fitness, orientované na rekreaci nebo výkon a dále to mohou být činnosti, zboží, služby, 

lidé, místa nebo myšlenky.“ [PITTS a STOTLAR 1996, s. 88] 

Podle výše zmíněných autorů existují minulé, současné a budoucí faktory, které 

ovlivňují růst a vývoj sportovního průmyslu. Tyto faktory jsou: 

 Narůst počtů nových a rozdílných sportů, rekreačních aktivit a aktivit typu 

fitness. 

 Narůst počet instituci nabízejících stejné nebo podobné sportovní aktivity. 

 Narůstá počet typů sportovních časopisů a obchodních časopisů. 

 Narůst volného času. 

 Narůst času věnovaného sportu v masmédiích. 

 Fitness-boom v 70. letech. 
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 Narůst počtu a typů zařízeni, akcí a participace účastníků. 

 Narůst vývoje výroby zboţí, který se vztahuje ke sportu a sluţbám. 

 Narůst počtu a typů zařízení na profesionální úrovni, dále typů cvičení v oblasti 

fitness a rekreačních aktivit. 

 Přechod od jednoúčelových k víceúčelovým zařízením. 

 Ve sportu dochází k nárůstu různosti populace. 

 Dochází k nárůstu sponzorování a objevení sportu jako pole působnosti pro 

obchod. 

 Nárůst prodeje bezhotovostním stykem. 

 Nárůst vzdělávání ve sportu. 

 Nárůst zisku ve sportovním prostředí 

 Nárůst technologií ve zboţí vztahujících se ke sportu. 

 Vystupňování sportu jako produktu pro zákazníky. 

 Většímu vyuţití marketingu a marketingové orientace ve sportovním průmyslu. 

 Narůstá kompetentnost v řízení sportu. 

 Dochází ke globalizaci ve sportu a sportovním průmyslu. [PITTS a STOTLAR 

1996] 

3.3 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je ucelený způsob toho, jak se organizace chová vůči 

zákazníkovi, jaké vybírá marketingové nástroje, způsoby komunikace, distribuční 

kanály a způsob propagace. Tato strategie by měla být součástí celkové strategie firmy.  

Jedná o určitý směr, jakým se podnik vydává a dosahuje svých vytyčených cílů. Je to 

jakýsi přehled kroků a činností, které podnik přijímá s vědomím částečné neznalosti 

všech budoucích souvislostí, okolností, kdy nejsou poznány všechny moţné alternativy 

a jasně nelze určit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího rozhodování. 

[HORÁKOVÁ 2003] 

Jedním z nástrojů marketingové strategie je i marketingový mix. 

3.4   Marketingový mix, marketingový mix služeb 

 „Marketingový mix je soubor taktických nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky 

podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila 

poptávku po svém produktu.“ [KOTLER 2007, s. 70] 
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Tyto nástroje firma vyuţívá, aby co nejlépe dosáhla svých marketingových cílů.  

Marketingový mix v sobě zahrnuje 4 základní nástroje, označované jako 4P. 

 Spadá sem: 

1) produkt (product) 

2) cena (price) 

3) distribuce (place) 

4) komunikace (promotion).  

Marketingový mix pro konkrétní případ (firmu, provozovnu) vytváříme podle našich 

cílů, kterých chceme na trhu dosáhnout, podle toho na jakém trhu se pohybujeme, jak 

chceme působit na zákazníky atd. Naším cílem je najít ideální kombinaci 

marketingových nástrojů tak abychom dostáli svým cílům. Pokud se nám nepovede 

namixovat správně jednotlivé nástroje, můţe to mít zásadní dopad na úspěšnost našeho 

podnikatelského záměru. 

Pokud bychom se zaměřili na marketingový mix sluţeb, je zde nutné přidat ještě další 

tři nástroje. Pro marketingový mix sluţeb nám tedy vzniká 7P.  

5) Materiální prostředí (Physical evidence)  

6) Lidé (People)  

7) Procesy (Process)  

V následující části si detailněji rozebereme jednotlivé sloţky marketingového mixu. 

3.4.1  Produkt 

 „Cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použiti či spotřebě a co může uspokojit 

nějakou potřebu či přáni. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a 

myšlenky.“ [KOTLER 2007, s. 70] 

Produkt je základní a nejdůleţitější sloţkou marketingového mixu. V této bakalářské 

práci se budu zabývat především produktem jako sluţbou. Jde například o čas strávený 

v posilovně.  

Můţeme rozlišit tři úrovně produktu. Kaţdá úroveň zvyšuje hodnotu produktu pro 

zákazníka.  
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Základní produktem označujeme podstatu problému, hlavní uţitek a upokojení 

zákazníka, které je koupí produktu poskytnuto. Zde například můţeme uvést právě ten 

čas strávený v posilovně. Je to tedy výrobek (sluţba) bez jakékoli přidané hodnoty.  

Vlastním produktem jsou atributy, které zajišťují základní přínosy produktu. Jde 

především o vnímání kvality, designu, názvu značky, balení atd. Je to jeden z faktorů, 

které ovlivňují rozhodování zákazníka o koupi. Například značka je velmi důleţitým 

atributem. Značka pomáhá umístit výrobek nebo sluţbu na trhu, jedná se o přidanou 

hodnotu, která můţe přinést například zvýšení prodeje a zisku. Pouţitím značky 

obchodník vytváří vztah se zákazníkem, ti se pak ke značce stávají loajální. Mnozí 

zákazníci jsou ochotni zakoupit značkové zboţí za podstatně vyšší cenu, neţ zboţí 

neznačkové. Ve sluţbách fitness jde také často o značku. Lidé, jsou ochotni zaplatit 

vyšší cenu za fitness centrum se jménem a prestiţí. Ve sportovních sluţbách spadá do 

druhé úrovně poskytování sluţeb také odbornost a působení personálu, prostředí atd. 

[KOTLER 2007, TORKILDSEN 2011] 

Okolo základního a vlastního produktu budujeme rozšířený produkt. Ten je tedy třetí 

sloţkou úrovně produktu. Zahrnuje především celkové vnímání produktu, podporu 

prodeje produktu (např.: bezplatný servis v době záruky, instalaci zboţí, atd.). V oblasti 

sluţeb se především jedná o doplňkové sluţby spojené se zakoupením produktu. Jedná 

se o nástroje merchandisingu, opatření na podporu prodeje. Zde si mţeme uvést 

například moţnost přerušení členství nebo moţnost prodeje na splátky.  [KOTLER 

2007, TORKILDSEN 2011] 

Sport a volný čas přináší několik moţností jaké produkty zákazníkovi nabídnout. 

Mohou to být jak hmotné tak nehmotné prvky. Jedná se například o sportovní oblečení a 

obuv, zařízení (například tenisové kurty), události (například sportovní soutěţe) nebo 

vzdělávací kurzy a semináře o sportu. [TORKILDSEN 2011] 

V našem případě je produktem sportovní sluţba. Tedy nehmotný statek, který nabízíme 

k uspokojování potřeb zákazníků, pohybujících se ve sportu.  U obou fitness zařízení, 

které porovnáváme je sportovní sluţbou členství v klubu, přítomnost trenérky a nutriční 

poradenství. Doplňkovým produktem jsou pak sportovní doplňky stravy. 

Ve sportovních sluţbách je důleţitý vývoj produktu. Objevují se stále nová odvětví 

sportu a potřeby a přání zákazníků se v průběhu let mění. V posledních letech klesá 
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trend kolektivních sportů a lidé přechází na fitness aktivity. Motivace je různá, můţeme 

zde uvést například hubnutí, zdravotní důvody nebo důvody sociální. Provozovat fitness 

aktivity je ve společnosti velmi populární. Pro podnikatele je důleţité být populární a 

originální a poté zachytit zájmem o produkt ze strany zákazníků. [TORKILDSEN 2011] 

V praxi můţeme uvést například zavedení speciálních lekce zumby ve fitness centrech, 

v době jejího největšího boomu. Kdyţ nadšení opadne, stačí se zaměřit na jiné, právě 

populární cvičení.   

3.4.2 Cena 

 „Suma peněz požadovanou za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, které zákaznici 

smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.“ [ KOTLER 2007, s. 71] 

Na základě ceny se tedy spotřebitel rozhoduje, zda uskuteční obchod či nikoli. Právě 

cena je jediným marketingovým nástrojem, který přináší zisk. Ostatní sloţky 

marketingového mixu nám přinášejí náklady. Stanovení ceny je velmi důleţité, protoţe 

špatné stanovení můţe vést k neprodejnosti i velmi kvalitního výrobku. Cena můţe být 

buď příliš vysoká, nebo příliš nízká. V dnešní době v rozvinutých zemích jiţ o 

prodejnosti výrobku (sluţby) nerozhoduje pouze nízká cena. Zákazníci jsou ochotni za 

kvalitní produkt (sluţbu) zaplatit i cenu vyšší. Dále je si třeba uvědomit, ţe to jak 

vysoko je cena poloţená ovlivňuje vnímání produktu. Čím vyšší je cena, tím zákazníci 

vnímají produkt nebo sluţbu za exklusivněji a luxusnější. V takovém případě hradí 

zákazník hlavně právě tu značku. Při cenové tvorbě bychom měli brát v úvahu co je 

naším cílem. 

 Srpová ve své knize uvádí, ţe mezi faktory, na které přihlíţíme při cenové tvorbě, patří:  

 „firemní cíle a cíle cenové politiky  

 náklady  

 poptávka  

 konkurence  

 fáze životního cyklu produktu  

 právní regulační opatření (např. pevně stanovené nejvyšší ceny v některých 

oblastech) a další.“ [ SRPOVÁ 2011, s. 24] 

Ceny u sportovních a volnočasových aktivit by měla být vytvářena s ohledem na 

několik kritérií. Patří finanční a marketingové cíle organizace, náklady, síla poptávky a 
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síla soutěţe. V praxi se však v komerčním sektoru vytváří cena nejčastěji pomocí 

nákladů, s přihlédnutím k cenám konkurentům. Častým jevem také je, ţe si organizace 

účtují různé ceny za stejné sluţby v jiných denních dobách. Chtějí přilákat zákazníky i 

do těchto méně vyuţívaných hodin a zaplnit tak kapacitu. [TORKILDSEN 2011] 

3.4.3  Distribuce 

Jedná se o proces distribuce produktu k zákazníkovi. „Jsou to veškeré činnosti 

společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům.“ [ KOTLER 2007, s. 

71] 

Distribuce tedy představuje cestu, jakou se výrobek dostane k cílovému zákazníkovi. 

Podnik by měl zvolit takovou distribuční síť, aby byla cenově výhodná a zároveň co 

nejefektivnější. Podstatné je, zda je produkt hmotný nebo nehmotný. [ČÁSLAVOVÁ 

2009] 

„ To, jak jsou výrobky a služby dopravovány k zákazníkům k finální spotřebě, může 

výrazně ovlivnit, jak zákazník vnímá kvalitu a hodnotu celé nabídky. Rychlost dodání, 

záruka kvality a dostupnost, pohodlí pro nakupující a další faktory mohou podpořit 

vztahy kupujících a prodávajících a zvýšit spokojenost zákazníka.“ [KOTLER 2007, s. 

953] 

Je málo časté, ţe výrobce je i konečným distributorem produktu. Zde potom vznikají 

sloţité distribuční kanály, jejichţ cílem je dostat produkt ke konečnému spotřebiteli. U 

sluţeb je však typicky jedná o distribuci přímou. To znamená, ţe výrobce prodává své 

výrobky konečnému zákazníkovi. 

V oblasti fitness se distribuce týká především umístění fitness centra. Rozhodnutí o 

umístění by mělo být zaloţeno na průzkumu trhu zákazníků, počtu domácností, počtu 

pracovních místa, dopravě a dalších faktorech. Rozhodnutí o umístění fitness centra je 

dlouhodobá a v krátkodobém horizontu nezměnitelná věc (na rozdíl od ceny, propagace, 

atd.) Důleţité je, ţe sluţby a zařízení mají být umístěna v takových lokalitách kde, je 

snadná dostupnost. To můţe být podpořeno vhodně umístěnými směrovými cedulemi 

nebo atraktivním vstupem. [TORKILDSEN 2011] 
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3.4.4 Propagace 

Propagace jsou takové aktivity, které nám mají sdělit jaké má daný produkt přednosti a 

jak se jimi snaţí cílové zákazníky přesvědčit ke koupi. [KOTLER 2007] 

V současné době je právě propagace řazena mezi nejvýznamnější sloţky 

marketingového mixu. Někdy můţe být tento nástroj označován jako komunikace. 

Tento nástroj završuje marketingový mix, jiţ máme produkt, stanovenou cenu a 

distribuční kanál jak ho dostat k zákazníkovi. Nyní jde o to jakým způsobem 

zákazníkovi dát vědět, ţe se daný produkt vyskytuje na trhu. 

Propagace je přesvědčivá komunikaci, kterou provádíme s účelem prodat produkt 

potenciálnímu zákazníkovi. [ČÁSLAVOVÁ 2009]  

Prvním cílem propagace je upozornit zákazníka na výrobek (sluţbu), druhým cílem je 

vytvořit zájem o výrobek (například prostřednictvím podpory výhod), dále vyvolat 

v zákazníkovi touhu si produkt (sluţbu) koupit. Posledním propagačním cílem je 

samotný nákup produktu. [TORKILDSEN 2011] 

 Za prvky nejvíce pouţívané k marketingové komunikaci řadíme: reklamu, publicitu, 

opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Dohromady se nazývají komunikačním 

mixem. Nastavení komunikačního mixu by se mělo odvíjet především od základních 

cílů, které jsme si stanovili, cílových slupin na které má propagace zapůsobit, výběru 

média a v neposlední řadě od finančních prostředků, které máme k dispozici. 

[ČÁSLAVOVÁ 2009]  

3.4.5  Lidé 

Neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí marketingového mixu sluţeb jsou lidé. Při 

poskytování sluţeb dochází velmi často ke kontaktu zaměstnance a zákazníka. 

Zaměstnanci tedy přímo mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných sluţeb a také mohou 

mít vliv na loajalitu zákazníků. Payne říká, ţe „úspěch marketingu služeb do značné 

míry závisí na výběru, školení, motivaci a řízení lidí.“ [PAYNE 1996, s. 168] 

Je tedy velmi důleţité mít zaměstnance, především ty, kteří budou v přímém kontaktu se 

zákazníky pečlivě vyškolené.  U tohoto marketingového nástroje jde především o 

kvalitativní vlastnosti zaměstnanců. To vyţaduje pečlivý výběr pracovníků a jejich 

motivaci k práci. 
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3.4.6 Proces 

Vzhledem k neoddělitelnosti spotřeby a výroby v oblasti sluţeb, proces je zásadní 

sloţkou marketingového mixu. Zahrnuje zajišťování informací o příleţitosti, rezervace 

činnosti, hledání objektu, parkování, hledání cesty k zařízení, doba a rychlost obsluhy 

zákazníka, doba čekání, zapojení se do činnosti, případně nákup doplňkových produktů 

(pití), aţ po odchod zákazníka. [ČÁSLAVOVÁ 2009, TORKILDSEN 2011]  

Zákazníci berou tyto procesy jako součást poskytované sluţby. V marketingovém mixu 

má však proces svůj samostatný bod. Správným nastavením tohoto nástroje 

marketingového mixu mají firmy moţnost získávat zákazníka na svoji stranu.  

Například zákazník můţe dát přednost fitness centru, kde si můţe svoji hodinu 

zarezervovat pomocí webových stránek před tím, kde se musí objednávat telefonicky. 

Nejlepším způsobem jak prokázat aktivní a dynamický vztah se zákazníky je proces 

neustálého zlepšování. Například zákazní dává podměty a návrhy na zlepšení a 

poskytovatel sluţby návrhům vyhovuj. Většinou se jedná o drobnosti jako obtíţné 

otvírání dveří. [TORKILDSEN 2011] 

3.4.7  Materiální prostředí 

Materiální prostředí (někdy se pouţívá označení Prezentace) je prostředí, ve kterém je 

daná sluţba poskytována. Sluţbu jsme si označili jako nehmotný statek a proto místo, 

kde jsou sluţby poskytovány, hodně ovlivňují zákazníkovo chování. Jde o velice 

subjektivní názor kaţdého zákazníka. Můţeme sem zařadit například velikost 

provozovny, atmosféru, rozmístění, komfort, čistotu, atd.  

U sportovních sluţeb je prezentace zaměřena na provozovnu, kde jsou sluţby 

poskytovány a také na image firmy. Podle Čáslavové se v tomto marketingovém 

nástroji bere v úvahu  

 „ velikost provozovny a návaznost velikosti počtu zákazníků a výši obratu 

 vybavení provozovny v návaznosti na její velikost 

 atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (zpracování interiéru, 

volba barev apod. 

 komfort provozovny- jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi 
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 čistota- vysoký standard čistoty působí vždy na zákazníka pozitivně“ 

[ČÁSLAVOVÁ 2009, s. 113] 

3.5 Konkurence 

Kaţdý poskytovatel sportovních sluţeb musí řešit otázku konkurence. „Konkurence 

zahrnuje veškeré skutečné nebo potenciální substituční nabídky, o kterých může 

zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat.“ [KOTLER 2007, s. 31] 

Rostoucí počet konkurentů na trhu nutí poskytovatele sluţeb k rozvoji a vytváření 

marketingových programů, které jim přinesou na trhu konkurenční výhodu, tedy něco 

co konkurenční firma nenabízí, neposkytuje. 

3.5.1 Dělení konkurence 

U konkurence rozlišujeme čtyři základní druhy konkurence 

1) Konkurence značek 

Ta vzniká tehdy, kdyţ firma za své konkurenty povaţuje firmy, které nabízí 

zákazníkům podobné výrobky nebo sluţby za podobné ceny. 

 

2) Odvětvová konkurence 

Za konkurenty jsou povaţováni výrobci stejné třídy výrobků. To znamená ţe, 

odvětvoví konkurenti dámského fitness budou všechny ostatní dámské fitness 

bez rozdílu. 

Kotler o odvětvové konkurenci říká ţe, „je to skupina firem, nabízejících 

výrobky nebo druhy výrobků, které jsou schopny se vzájemně nahrazovat.“ [ 

KOTLER 2007, s. 221]  

Odvětví máme dáno počtem prodejců, stupněm diferenciace, bariérami (vstupu, 

pohyblivosti, výstupu a zmenšení), nákladovou strukturou, vertikální integrací a 

stupněm globalizace.  

3) Konkurence formy 

Za konkurenty jsou povaţovány všechny společnosti nabízející stejnou sluţbu. 

Pro dámské fitness to budou všechna ostatní dámská fitness a také všechna 

ostatní fitness centra. 

 



23 

 

4) Konkurence rodu 

Vniká tehdy, kdy firma za své konkurenty povaţuje všechny firmy, které s ní 

soupeří o zákazníkovi peníze. Dámské fitness bude v tomto případě za své 

konkurenty povaţovat i cestovní kanceláře, plavecké bazény, welness centra, 

atd. [KOTLER 2007] 

Pro firmy, které se zabývají poskytováním sluţeb, například fitness centra je marketing 

nástrojem jak se odlišit od konkurence. V případě fitness center Expreska a Contours 

můţeme říci, ţe se jedná o konkurenci značek, protoţe jsou to dvě největší sítě 

dámských fitness center v ČR.  

3.6 Franchising 

V současnosti neexistuje jednotná definice franchisingu. V různých zemích jsou různé 

legislativní podmínky, které vedou k rozdílným definicím. 

Franchising je licence, na jejímţ základě získáváte za úplatu právo uţívat podnikatelský 

nápad (myšlenku, koncept) jiného podnikatele, s vyuţitím jeho průmyslových práv, 

know-how, podpory, školení a kontroly. [ŘEZNÍČKOVÁ 2009] 

Myšlenka franchisingu spočívá nejen na prodeji nároku k uţívání loga sítě nebo 

ochranné značky zboţí, jde především o celý systém řízeného podnikání. Odběratel 

licence (franchisant) má od poskytovatele licence (franchisora) systémovou péči. 

V praxi to znamená například školení pro sebe a svůj tým, marketingové kampaně 

podporující prodej nebo know-how pro daný obor. Franchisant platí franchisorovi jakýsi 

vstupní poplatek za udělení licence a následně během doby trvání kontraktu dostává 

franchisor určené procento z prodeje. [http://franchising.cz/abc-

franchisingu/2/franchising-co-to-je/] 

Mezi základní principy franchisingové spolupráce patří: 

1. Majitelem ochranné známky a značky je franchisor. 

2. Podnikatelský záměr a jeho rentabilita byla prokázána franchisorem 

3. Podnik vede franchisant pod jménem franchisora, je nezávislým podnikatelem, 

je vlastníkem majetku v podniku 

4. Franchisor předává franchisantovi know-how (znalosti o tom, jak správně 

podnikat v dané oblasti) 

http://franchising.cz/abc-franchisingu/2/franchising-co-to-je/
http://franchising.cz/abc-franchisingu/2/franchising-co-to-je/
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5. Franchisant hradí licenční poplatky a měsíční franchisové poplatky za pouţívání 

know-how 

6. Pravidla spolupráce upravuje franchisingová smlouva.  

[http://franchising.cz/abc-franchisingu/2/franchising-co-to-je/] 

Franchising se stává v České republice stále populárnější formou podnikání. Svědčí o 

tom i nárůst franchisových konceptů. V roce 2013 přibylo10% procent konceptů oproti 

roku 2012. V roce 2013 působilo na českém trhu 219 těchto konceptů, v roce 2014 se 

očekává ještě větší nárůst. Vzrostl také počet franchisových jednotek, těch bylo v roce 

2013 v České republice jiţ 6152.  

Mezi nejznámější franchisové řetězce patří u nás McDonald nebo Subway. V oblasti 

fitness jsou známými franchisovými koncepty například dámská fitness Expreska nebo 

Contours. Expreska má v současnosti v česku 45 poboček a přes 20 000 členek. Cílem 

Expresky je do 10 let mít 250 poboček a přes 150 000 členek. Cílem Contours je 

v nejbliţší době proniknout do všech krajských měst. [www.franchising.cz] 

  

http://franchising.cz/abc-franchisingu/2/franchising-co-to-je/
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST 

4.1 Plán výzkumného projektu 

4.1.1 Určení problému 

V současné době je pro zákazníka při výběru fitness centra rozhodující především 

kvalita. Zákazníci jsou ochotni investovat větší sumu peněz za sluţby, očekávají však 

kvalitu poskytovaných sluţeb, profesionální přístup a příjemné prostředí. 

Jako problém tohoto výzkumu jsem si zvolila nabídku „identických“ sluţeb dvou 

výhradně dámských fitness center ve stejné lokalitě. 

4.1.2 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo porovnat dvě fitness zařízení z pohledu nově příchozích zákaznic 

a vyhodnotit, které z nich je lákavější, to znamená, které by si nově příchozí zákaznice 

vybrala. 

4.1.3 Výzkumná otázka 

Co hodnotí klientky u vybraných fitness center lépe a proč, které jsou rozhodující 

faktory pro výběr fitness centra? 

4.1.4 Výzkumné okruhy 

Ve svém výzkumu jsem se zabývala 7 okruhy, které jsou zároveň kategoriemi, pomocí 

nichţ budu fitness centra porovnávat. Jsou sestavené podle marketingového mixu 

sluţeb. Zabývají se tedy 

 produktem (samotné cvičení) 

 cenou 

 místem 

 komunikací 

 personálem 

 materiálním vybavením 

 procesy  

4.1.5 Metoda sběru dat 

Metodou sběru dat jsem se ve své práci rozhodla pouţít kvalitativní výzkum. 
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„Kvalitativní výzkum je takový, který analyzuje vztahy, závislosti a příčiny přímo u 

zkoumané jednotky, a ty pak zobecňuje.“ [KOZEL 2006, s. 125-126] 

Podle metod a technik kvalitativního výzkumu provádíme individuální subjektivní 

hodnocení zkoumaného jevu a ty se snaţíme utřídit do takové podoby, aby bylo moţné 

výsledná data seřadit nebo utřídit. [KOZEL 2006] 

 V porovnání s kvantitativním výzkumem je kvalitativní prováděn na menších vzorcích. 

Výzkumník si na začátku výzkumu vybere téma a určí základní výzkumné otázky. 

Otázky mohou být modifikovány během sběru nebo analýzy dat. Proto můţe být 

kvalitativní výzkum brán jako pruţný typ výzkumu. [HENDL 2005]  

V mé práci jsem pouţila kvalitativní výzkum především proto, ţe při shromaţďování 

dat jsem zjistila, ţe na podobné téma jiţ bylo napsáno několik prací a všechny výzkumy 

byly prováděny kvantitativní metodou. Zjišťovali především spokojenost zákaznic 

s fitness centrem Expreska nebo Contours. Tyto výsledky se mi zdají dosti zobecněné, 

proto jsem vyuţila kvalitativní výzkum, abych zjistila subjektivní pocity, vnímání, 

proţívání kaţdé z respondentek. Navíc v tomto výzkumu respondentky vyzkouší obě 

zmíněná fitness centra a budou mít tedy přímou zkušenost s oběma, na tomto základě 

budou moci porovnávat a vyhledávat pozitiva a negativa. 

4.1.6 Určení způsobu dotazování 

Zvolenou technikou dotazování byl v mé práci polostrukturovaný rozhovor. Pro tento 

typ rozhovoru je důleţité mít připravený seznam otázek nebo témat, který je nutný 

během rozhovoru probrat. Je na tazateli, v jakém pořadí témata probere a jak bude klást, 

formulovat otázky vzhledem k dané situaci. Tento typ rozhovoru, má určitou strukturu a 

tím ulehčuje srovnání názorů respondentů. Pomáhá také udrţet téma rozhovoru, ale 

dává moţnost uplatnit vlastní perspektivy. [HENDL 2005] 

Tuto techniku jsem si vybrala proto, ţe jsem se nemusela striktně drţet bodů, které mám 

pro rozhovory připravené, ale mohla jsem během nich objevit další zajímavá témata a 

rozvinout hovor, popřípadě vysvětlit přesněji otázku na kterou je dotazováno.  Nová 

témata mi byla později uţitečná. Zároveň jsem si však dávala pozor, abych se od tématu 

neodklonila příliš. 
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4.1.7 Cílová skupina a výběr respondentů 

Základním souborem výzkumu a zároveň cílovou skupinou obou fitness center jsou 

ţeny ve věku 20- 60let ţijící v okolí fitness centra- obě se nachází na Praze 6. Výzkum 

jsem provedla na vzorku 8 respondentek. Snahou bylo oslovit ţeny různých věkových 

kategorií, dosaţeného vzdělání a s různými sportovními zkušenostmi. Všechny 

respondentky se o sport zajímají, některé mají přímou zkušenost s jinými fitness centry. 

Při výběru respondentek jsem zvolila metodu sněhové koule. To v praxi znamenalo, ţe 

jsem si od své známé, nechala doporučit další respondentku a od ní následně další. 

Takto jsem získala všech 8 respondentek. 

4.1.8 Sběr dat a harmonogram prací 

V měsíci květnu 2014 jsem si byla jako klientka vyzkoušet fitness Contours abych 

získala osobní zkušenost. Expresku jsem navštívila v dřívější době, neměla jsem tedy na 

další návštěvu s trenérkou zdarma nárok, nicméně osobní zkušenost mám. Dále jsem 

vytvořila polostruktuvaný rozhovor na jehoţ základě jsem rozhovory vedla. 

 Na začátku června 2014 byly respondentky osloveny pomocí e-mailu a poţádány o 

spolupráci. Kaţdá účastnice výzkumu vyzkoušela obě fitness centra a následně proběhl 

rozhovor, který jsem zapisovala a později analyzovala. Rozhovory probíhaly v druhé 

polovině června 2014 a na začátku měsíce července 2014. Rozhovor probíhal vţdy 

alespoň 14 dní po vyzkoušení fitness center. Další doplňující informace jsem od 

některých respondentek získala pomocí e-mailu v následujícím měsíci. Zde se například 

vyjádřily k následné komunikaci ze strany fitness centra. V srpnu 2014 proběhl 

rozhovor s manaţerkou fitness centra Expreska a také probíhala e-mailová komunikace 

s fitness Contours. Zde marketingový manaţer bohuţel odmítl osobní schůzku. 

4.1.9 Popis technik zpracování dat 

Materiál, který jsem sesbírala, jsem podrobila kódování, které se nazývá Otevřené 

kódování získaného rozhovoru. „Při prvním průletu daty se používá otevřené kódování. 

Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata. Tato témata jsou nejprve na úrovni 

abstrakce.“ (HENDL 2005, s. 24) Nejprve jsem si určila pojmy neboli kódy v textu. 

Vybrané kódy jsem seskupila a skupiny kódů pojmenovala. Vzniklo mi tak 7 kategorií. 

V rámci jednotlivých kategorií jsem mezi sebou srovnávala názory respondentů, 

zjišťovala schody a rozdíly.   
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části jsem nejdříve zpracovala marketingové mixy obou zkoumaných 

fitness center, poté jsem se zaměřila na zpracování výsledků z provedené analýzy. 

5.1 Analýza Marketingových mixů 

V této kapitole jsem zpracovala marketingové mixy obou fitness center. Podklady pro 

vytvoření jednotlivých marketingových mixů jsem získala především z vlastních 

zkušeností se cvičením, které jsem si vyzkoušela v obou fitness centrech. Dále jsem 

čerpala z dostupných informací na internetu. Doplňující informace jsem získala od 

vedení obou společností. V Expresce proběhla osobní schůzka s manaţerkou 

společnosti a proběhl neformální rozhovor, kde mi zodpověděla téměř všechny dotazy. 

V Contours osobní schůzku po zváţení marketingový ředitel odmítl s tím, ţe mi 

bohuţel na většinu dotazů nemůţe zodpovědět, protoţe tyto informace nemůţe 

poskytnout třetím osobám. Některé z dotazů mi potom zodpověděl po e-mailové 

konverzaci. 

5.1.1 Expreska 

Obrázek č. 1- logo Expresky 

 

 

 

 

Zdroj: www.expreska.cz 

Je to osvědčený koncept kruhového cvičení, který je v současné době rozšířen ještě o 

sluţby nutričního poradenství. Zakladatelem je pan Petr Kořínek, který se nechal 

inspirovat v Americe a v roce 2009 zavedl tento systém cvičení u nás. Jedná se o 

franchisový koncept, kdy kaţdý nový provozovatel franchisy dostane velkou podporu 

v začátcích. Pomoc je mu poskytnuta jak s výběrem lokality a prostor, tak se školením 

personálu nebo s počáteční propagací. Jsou mu poskytnuty veškeré potřebné materiály a 

počítačový systém. Koncept je nízkonákladový, vstupní investice jsou 490 tisíc, včetně 

licence, nákupu strojů a vybavení. Během spolupráce pak franchisant odvádí poplatky 
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poskytovateli licence. Expreska má v současnosti 31 poboček po celé České republice a 

dalších 14 na Slovensku. Počet členek se pohybuje okolo 20 tisíc. Během 10 let by 

Expreska ráda vlastnila aţ 250 frachisových poboček. Ráda by expandovala i do Polska, 

Maďarska a Rakouska. [http://franchising.cz/clanek/1908/ruzovy-komplet/] 

Klientka, která si zakoupí členství v Expresce můţe libovolně navštěvovat všechny 

pobočky Expresky. Zde často vyvstává problém konkurence mezi franchisami, které se 

snaţí o to, aby klientka zaplatila členství právě na jejich pobočce.  

Expreska Praha Řepy 

Expreska v Řepích byla otevřena panem Ing. Gustavem Librou v prosinci roku 2012. 

Jedná se jiţ o jeho čtvrtou franchisovou pobočku Expresky. Všechny pobočky jsou 

zařazeny pod firmu Bodybalantines s.r.o. Pobočka se nachází v ulici Nevanova 1050, 

V Praze Řepích. Majitelem franchisy je pan Ing. Gustav Libra. Manaţerkou je Bc. 

Kateřina Mikšovská, která se stará o chod všech čtyř poboček Bodybalantines s.r.o.  

Provoz fitness centra je řízen počítačovým systémem, který mají k dispozici všechny 

franchisy Expresky. Systém je mezi franchisami propojen, takţe se trenérky mohou 

podívat i na záznamy o klientkách z jiných poboček. Výhodou tohoto systému je, ţe 

klientky mohou navštívit jakoukoli pobočku Expresky a trenérky si mohu ověřit 

platnost jejich permanentek přes tento systém. 

Otvírací doba Expresky v Řepích je ve všední den od 7:00 do 20:00, v sobotu od 9:00 

do 20:00 a v neděli a o svátcích od 15:00 do 20:00 

Marketingový mix Expreska Praha Řepy 

5.1.1.1 Produkt 

Expreska je kruhové cvičení pro ţeny, které spojuje aerobní cvičení s posilováním. 

V posilovně můţe současně cvičit aţ 16 klientek. Posilovna je vybavena 8 posilovacími 

stroji, které jsou navrţené speciálně pro ţeny. Jedná se o hydraulické pístové stroje, kde 

na kaţdém stroji posilujete dvě opačné svalové partie. Vţdy jde o plynulý pohyb, který 

je předpokladem pro bezpečné posilování a je zde minimální riziko úrazu. Intenzitu 

odporu zátěţe si můţete nastavit podle své zdatnosti pomocí jednoduchého otočení 

kolečka. Stroje jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé sportovkyně. 

Posilovací stroje jsou umístěny do kruhu tak, aby se při cvičení střídaly horní a dolní 

http://franchising.cz/clanek/1908/ruzovy-komplet/
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partie. Mezi stroji jsou umístěny mezistanice. Ty jsou určeny k tomu, aby se klientka 

mezi posilováním udrţovala v optimální tepové frekvenci. Cvičení na jednotlivých 

strojích a mezistanicích je ohraničeno 30 sekundovým signálem, který značí, ţe se má 

klientka přesunout na další stanoviště. V Expresce je také spostu dalších pomůcek, které 

můţe klientka vyuţít. Jedná se o overbally, švihadla, činky, bosu, míče atd. Vyuţít se 

dají při cvičení na mezistanicích nebo i ke cvičení mimo kruh. V Expresce je vţdy 

přítomná vyškolená trenérka, která dohlíţí na provoz a především na správnost a 

bezpečnost cvičení klientek. Současně se stará i o nově příchozí klientky, které učí jak 

správně posilovat a jaké cviky jsou pro klientku vhodné na mezistanicích. Cvičení 

v kruhu je v Expresce doplněné o dva steppery, které můţe klientka vyuţít na rozehřátí. 

Během týdne probíhají v Expresce tzv. „Speciální hodiny, “ které jsou pod vedením 

trenérky. Pravidelně kaţdou středu zde probíhá cvičení „Krásné bříško“ a kaţdý čtvrtek 

„Problémové partie.“ Aktivní členky za tyto hodiny platí poplatek 20 Kč ke svému 

členství, navštívit je mohou i nečlenky a to za 50 Kč. Další vedené hodiny probíhají o 

víkendech a to dle aktuální nabídky. 

Doplňkovým produktem, který přináší Expreska v Řepích, je cvičení Betterbelly. Jedná 

se o intenzivní aerobní cvičení, při němţ klientka dostane zvláštní pás přes břicho, který 

jí umoţňuje podpořit spalování tuků v oblasti břicha. Toto cvičení není zdarma v rámci 

členství v Expresce, je nutno ho uhradit zvlášť. 

První návštěva pro novou klientku je v Expresce zdarma. Nejprve trenérka s klientkou 

vyplní vstupní dotazník, kde jsou zjišťovány osobní údaje klientky, zdravotní stav a cíle 

cvičení. Následuje diagnostika pohybového aparátu kde trenérka zjišťuje zdatnost 

klientky, a na jejímţ základě přizpůsobuje cvičení v kruhu. Po diagnostice následuje 

rozehřátí a vysvětlení principu kruhového tréninku. Klientka se naučí cvičit na 

jednotlivých strojích, manipulovat s nimi a ovládat nastavení zátěţe. Dále trenérka 

připraví pro klientku cvičení na mezistanicích, které je vhodné pro její cíle a zdravotní 

stav, který uvedla v dotazníku.  

5.1.1.2 Cena 

Expreska v Řepích má stejně jako všechny franchizové pobočky pevně stanovený ceník. 

Výhodou pro klientky je bezesporu to, ţe první hodinu, kterou jim kompletně vede 

trenérka, mají zcela zdarma. Stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách. 
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Další cvičení v Expresce je podmíněno úhradou jednorázového zápisné ve výši 600 Kč. 

Tímto aktivačním poplatkem se klientka stává řádnou členkou Expresky. Expreska 

v Řepích však tento vstupní členský poplatek kompenzuje nabídkou tzv. „welcome kit“, 

to je balíček, ze kterého členka během prvního měsíce čerpá výhody v podobě doplňků 

stravy, cvičení na Betterbely zdarma atd. Tím se jí poplatek vykompenzuje. Následující 

tabulka shrnuje ceník členství v Expresce. 

Tabulka č. 1- Ceník Expresky 

Ceník Expreska 

Úvodní hodina Zdarma - - 

Jednorázové vstupné 190 Kč - - 

Zápisné 600 Kč - - 

Dvouletý plán 11 760 Kč 490 Kč/ měs. 38 Kč/vstup 

Roční plán 7080 Kč 590 Kč/ měs. 45 Kč/ vstup 

Půlroční plán 3900 Kč 650 Kč/ měs. 50 Kč/ vstup 

Tříměsíční plán 2070 Kč 690 Kč/ měs. 54 Kč/ vstup 

Měsíční plán 990 Kč - 83 Kč/ vstup 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí: http://www.expreska.cz/cenik-a-vyhody-clenstvi/ 

Ceny uvedené v posledním sloupečku tabulky č. 1 jsou rozpočítané na ceny jednoho 

vstupu v případě, ţe klientka bude chodit 3x týdně. Coţ je zároveň i doporučeno pro 

většinu klientek. Zároveň to ale není přikázané. Klientka můţe v rámci svého členství 

uskutečnit neomezený počet návštěv a tím ještě cenu na jeden vsup sníţit. 

V nabídce je i moţnost jednorázového vstupu, ten je stanoven na 190 Kč. Cena je 

vysoká především z toho důvodu, ţe Expreska usiluje o stále členky, které budou 

docházet pravidelně.  

Expreska v Řepích spolupracuje s programem Multisport Benefit, coţ je program, kdy 

zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na cvičení. Klientka, která se 

v Expresce prokáţe touto kartou, není povinná uhradit vstupní poplatek ani cvičební 

plán. Členství má zaplacené v rámci programu Multisport. 

http://www.expreska.cz/cenik-a-vyhody-clenstvi/
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Mezi svoje benefity Expreska řadí moţnost pozastavení plánu z důvodu nemoci aţ na 3 

měsíce a z důvodu těhotenství aţ na 9 měsíců. Toto lze to pouze u ročního a 

dvouročního plánu. Dalším benefitem pro tyto dva dlouhodobé plány je garance ceny i 

v případě zvýšení cen. Kaţdý z plánů je moţné zakoupit na splátky díky spolupráci 

s firmou ESSOX. Dochází zde k mírnému navýšení ceny, odvíjí se od toho, o jak 

dlouhodobé splátky se jedná. 

Expreska v Řepích dále poskytuje slevu ve výši 25% na zápisné pro studenty a klienty 

Všeobecné Zdravotní pojišťovny. Často zde také nalezneme akce, které se konají 

k významným dnům, například Svátek matek nebo Valentýn. Expreska Řepy pak často 

vymýšlí různé slevové nebo jinak výhodné akce na koupi členství. Jedná se například o 

slevu na zápisném nebo měsíční cvičení ke členství zdarma, případně losování o 

zajímavé ceny. O tyto benefity není v Expresce Řepy nouze. 

5.1.1.3 Propagace 

Propagace Expresky jako značky je prováděna centrálou celé společnosti. V letošním 

roce se společnost více zaměřuje právě na marketingovou oblast. V přípravě jsou 

internetové kampaně o sportu a zdravé výţivě. 

Expreska Řepy navíc provádí propagační aktivity v rámci zviditelnění své pobočky. 

Dvakrát týdně brigádníci roznášejí letáčky v okolí provozovny. Jednou za 14 dní 

probíhá v okolí Expresky anketa, kdy oslovená ţena má moţnost odpovědět na soutěţní 

otázku. Kaţdá, která správně odpoví, dostane ke zkušebnímu tréninku ještě týden 

cvičení zdarma. Jednou za 2 měsíce se pak ze všech oslovených losuje jedna, která 

získá celý měsíc cvičení zdarma. Další formou propagace, kterou Expreska vyuţívá je 

spolupráce s provozovnami zaměřenými na podobnou cílovou skupinu. Jedná se 

především o kadeřnictví, půjčovny šatů nebo mateřské školky. Důleţitou součástí 

propagace Expresky je i získávání nových kontaktů od stávajících zákaznic. Probíhá to 

například formou toho, ţe v určitém období, kdy členka přivede novou zákaznic, co si 

chce Expresku vyzkoušet, dostane určitý benefit (např. týden cvičení zdarma).  

Pro informovanost zákazníků jsou k dispozici internetové stránky. Nedílnou součástí je 

i sociální síť facebook kde Expreska publikuje nejen všechny aktuality ale také typy a 

rady pro zákaznice. Cílem je vytvořit přátelskou atmosféru mezi trenérkami a 

zákaznicemi. 
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Pro podporu prodeje doplňkových produktů Expreska Řepy zavedla tzv. „Welcome 

balíčky.“ Kaţdá nová klientka, která si zakoupí členství, dostane tento balíček, kde 

během prvního měsíce čerpá výhody. Zdarma dostane proteinový shake, tyčinku, nebo 

iontový nápoj, vyzkoušet si můţe cvičení na Betterbelly. Cílem je aby si klientka 

ochutnala produkty a zvykla si je kupovat. 

5.1.1.4 Distribuce 

Expreska Řepy se nachází nedaleko zastávky tramvaje i autobusu Hlušičkova. 

K provozovně je to tedy opravdu kousek. Dobrou polohu zaujímá i z toho důvodu, ţe je 

v centru Řepského sídliště. Před provozovnou je poměrně velké parkoviště, které 

nepatří Expresce ale můţe být volně vyuţíváno. Nevýhodou je to, ţe fitness centrum se 

nachází v takové části budovy, ţe je skryto před zraky kolemjdoucích. Chybí zde 

výrazný poutač nebo billboard, který by upozorňoval na přítomnost fitness centra.  

5.1.1.5 Lidé 

V současné době Expreska Řepy zaměstnává 7 trenérek. Všechny trenérky, které jsou 

zaměstnané ve fitness centru, prošly výběrovým řízením. Zde byl především kladen 

důraz na jejich komunikační schopnosti, způsob vystupování a profesionalitu. Dále 

musely projít akademií, kterou zajišťuje centrála celé Expresky. V rámci tohoto školení 

prošly a následně musely sloţit zkoušky z anatomie, diagnostiky pohybového aparátu, 

kruhového tréninku a fitness. Následně také absolvovaly kurz z komunikace a 

obchodního školené, kde podmínkou získání certifikátu bylo sloţit písemnou zkoušku. 

Po úspěšném sloţení zkoušek trenérka získá certifikát pro trenérky Expreska. Platnost je 

vţdy na jeden rok, pro prodlouţení platnosti je nutné absolvovat další rozšiřující 

školení. Tím akademie Expresky zajišťuje zvyšování kvalifikace trenérek. Bez platného 

certifikátu nemůţe trenérka vykonávat práci v Expresce.  

Trenérky nemají pevně stanovené dny kdy do Expresky dochází.  Jedná se vţdy o 

měsíční rozpis, který mají klientky k dispozici. Zákaznice tedy nemohou tolik ovlivnit, 

ke které trenérce přijdou v daný den. Výhodou, kterou trenérky v Řepích dělají je 

záznam o klientkách, takţe kaţdá trenérka se můţe podívat na konkrétní zákaznici, 

která je v danou dobu ve fitness centru a má o ní podrobné údaje. To znamená, ţe na 

základě toho, můţe posuzovat vhodnost cvičení. 



34 

 

Expreska se snaţí vytvořit především přátelskou atmosféru. Chce, aby se zde zákaznice 

cítily jako doma a chodily sem s radostí. Vytvoření si vztahu trenérek s klientkami 

podporuje Expreska nově také pomocí soutěţí.  

5.1.1.6 Materiální prostředí 

Vybavenost fitness centra je nadstandartní vzhledem k tomu co jako Expreska jako 

celek nabízí. Mimo standartní vybavení, které poskytuje kaţdá Expreska, tato konkrétní 

nabízí spoustu doplňkových pomůcek (míče, overbally, činky, atd.), Navíc jsou zde i 

steppery určené k rozehřívání. Dalším doplňkovým cvičením je cvičení na Betterbelly. 

Nabídka se stále rozšiřuje. 

Důraz je zde především kladen na čistotu, komfort a pohodlí. Vzhledem k tomu, ţe 

fitness centrum je určené pouze pro ţeny tak je čistota na prvním místě. Expreska také 

svým zákaznicím poskytuje nadstandartní vybavení v oblasti hygienických a 

kosmetických potřeb. Zákaznice mají k dispozici například sprchové gely, šampony, 

krémy na ruce či laky na vlasy.  

Prostor pro kruhové cvičení v Expresce je hodně omezený. Pokud bychom 

předpokládali, ţe se naplní kapacita 16 cvičících klientek ve stejnou dobu, bude prostor 

přeplněný a pravděpodobně špatný vzduch. Výhodou prostor Expresky je to, ţe se 

nachází v přízemí objektu a ani v horkých dnech sem nesvítí sluníčko. Postačí tedy 

prostor odvětrávat okny, popřípadě větráky, Expreska v Řepích nemá klimatizaci. 

Opravy a rekonstrukce probíhají v Expresce dle potřeb. Všechny prostory, které 

Expreska má k dispozici nejsou momentálně plně vyuţívány. Do budoucna jsou tyto 

prostory plánovány vyuţít k masáţím. Expreska je laděná do růţovo-bílých barev, coţ 

přináší příjemné ţenské prostředí. 

5.1.1.7 Proces 

Během otevírací doby je v Expresce přítomná jedna trenérka, která zároveň vykonává i 

funkci recepční. Doba a způsob obsluhy jsou tedy závislé především na denní době. 

Nejvíce zákaznic chodí cvičit během všedních dnů v odpoledních a večerních hodinách. 

V tuto dobu se zde mohou vyskytnout problémy s rychlostí obsluhy na recepci, 

případně nedostatečná pozornost klientkám během cvičení. Největší problém nastává, 

pokud trenérka vede novou klientku. Pokud tento první trénink probíhá ve vytíţených 
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hodinách, trenérka nemusí mít dostatek času se jí věnovat a můţe se stát, ţe klientka 

bude čekat. 

5.1.2 Contours 

Obrázek č. 2- logo Contours 

 

Zdroj: www.contours.cz 

Contours je mezinárodní společnost, která byla zaloţená v USA roku 1998 panem 

Darenem Carterem. Nápad dámského fitness vnikl, kdyţ maminka pana Carterema 

nechtěla navštěvovat posilovnu, kterou provozoval, kdyţ byli přítomni muţi. 

S kamarádkami si tedy půjčovaly klíče a chodily cvičit mimo otvírací dobu. Tak vznikla 

myšlenka dámského fitness. [http://contours.cz/contours.php] 

Jeden trénink trvá 30 minut, jde o kombinaci posilování a aerobního cvičení formou 

kruhového tréninku. Během cvičení mají klientky k dispozici trenérku. 

Vstupní investice při otevření pobočky se uvádí ve výši 750 tisíc Kč. Návratnost 

investic je odhadována na 1-3 roky.  Aktuálně Contours působí ve 30 zemích a má 

otevřeno přes 800 poboček. [http://contours.cz/vlastni.php] 

V České republice a na Slovensku je drţitelem licence Masterfranchise společnost 

Alfréd s.r.o. V Česku je aktuálně 10 poboček, přímo v Praze nalezneme 3. Na 

Slovensku je zatím 6 poboček. Pro rok 2014 je cílem prodat dalších 10 licencí na 

otevření center v ČR. [http://franchising.cz/clanek/863/contours-rozrostlo-o-3-nove-

pobocky/] 

Klientka se zakoupeným členstvím můţe navštěvovat jakoukoli pobočku. Aby se 

předešlo problémům s konkurencí mezi jednotlivými pobočkami, licence je v jednom 

http://contours.cz/contours.php
http://contours.cz/vlastni.php
http://franchising.cz/clanek/863/contours-rozrostlo-o-3-nove-pobocky/
http://franchising.cz/clanek/863/contours-rozrostlo-o-3-nove-pobocky/


36 

 

městě poskytnuta pouze jedné společnosti, to znamená, ţe všechny pobočky jednoho 

města musí být ve vlastnictví jedné společnosti. Praţské pobočky vlastní přímo 

Masterfranchisa Alfréd s.r.o, která prodává další licence v ostatních městech.  

Contours Praha Břevnov 

Contours Břevnov se nachází přímo v ulici Bělohorská 126/197. Fitness centrum bylo 

otevřeno v září 2010. Majitelem pobočky je Masterfranchisant Alfréd s.r.o. Výběr 

lokality ovlivnilo především zrušení jiného fitness centra v ulici Bělohorské, majitelé 

Contours zde viděli dobrou příleţitost. 

Otevírací doba je kaţdý všední den od 8:00 do 21:00, v sobotu od 9:00 do 21:00 a 

v neděli od 14:00 do 21:00.  

Contours Břevnov pracuje s interním počítačovým systémem, který poskytuje 

franchisant. To umoţňuje vést přehledné záznamy o klientkách a vytváření jejich 

osobních sloţek.  

Marketingový mix Contours Břevnov 

5.1.2.1 Produkt 

Podstatou produktu Contours je kruhový trénink pro ţeny, který je podmíněn členstvím 

v klubu. Samotné cvičení se odehrává na 16 stanovištích, to znamená na 8 posilovacích 

strojích a 8 mezistanicích, kde je cílem udrţovat optimální tepovou frekvenci na 

spalování tuků. Posilovací stroje jsou přizpůsobené ţenskému tělu. Cvičení v kruhu je 

uzpůsobeno tak, aby se procvičilo celé tělo a především problémové partie. Mimo kruh 

ještě mohou klientky vyuţít 3 stroje na rozehřátí před samotným kruhovým tréninkem. 

Jedno cvičení trvá 30 minut a jednotlivé stanoviště se střídají po 45 sekundách. Kaţdý 

cvičební úsek je ukončen pokynem „změňte stanoviště.“ Během cvičení jsou klientky 

kaţdých 10 minut vyzvány k přeměření tepové frekvence. O určení správné tepové 

frekvence jsou klientky informovány od trenérky při úvodní hodině. Během cvičení je 

trenérka kdykoliv k dispozici a dohlíţí na správnost cvičení. Hlavním produktem 

Contours je samotné cvičení, které je ale v rámci členství doplněno o další sluţby. Jedná 

se především o záznam výsledků do osobní karty členky. Kaţdá členka má ke své kartě 

přístup na webových stránkách a můţe si zde zaznamenávat své pokroky a pocity ze 

cvičení. Navíc zde můţe kontrolovat pravidelnost své docházky atd. V rámci členství 
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má také klientka nárok na přeměřování na speciální váze Tanita, kde se dozví 

podrobnější sloţení svého těla, např. procento tuku nebo vody v těle. Klientka také 

získá 30 denní stravovací program. 

Koncept Contours je zaměřen na celkový ţivotní styl klientek. Cvičení je automaticky 

doplněno o kontrolu stravovacích návyků. Contours se své klientky snaţí motivovat 

například na facebookových stránkách, kde zveřejňuje příběhy úspěšných klientek, 

které navštěvují Contours. 

 K dalším doplňkovým sluţbám Contours nabízí speciální lekce, které probíhají 

několikrát týdně. Jedná se buď o vedené posilování zaměřené na určitou svalovou partii, 

kde cvičení trvá zhruba 15 minut, nebo o hodinové lekce zumby, fitness dance, atd. 

Během některých hodin je, kruh pro ostatní cvičení uzavřen. Klientky mají také 

k dispozici 3 stroje na zahřátí před cvičením a závěsný systém TRX. V rámci členství 

jsou tyto doplňkové sluţby zdarma. 

První návštěva v Contours probíhá tak, ţe klientka nejprve vyplní spolu s trenérkou 

dotazník. Jsou zde otázky na osobní údaje, cíle cvičení, zdravotní stav a stravovací 

návyky. Následně trenérka klientce vysvětlí podstatu cvičení, naučí jak si měřit správně 

tepovou frekvenci a určí její správnou hodnotu pro klientku. Následuje krátké rozehřátí 

a pak ukázka cvičení. Klientka se naučí nastavit si vhodnou zátěţ na jednotlivých 

strojích a cvičení na nich si vyzkouší. Dále trenérka ukáţe, jaké cviky jsou pro klientku 

vhodné na tzv. „mezistanicích.“ Výhodou Contours je, ţe u kaţdé mezistanice je 

obrázek s inspirací pro cvik. Po docvičení trenérka ukáţe klientce protaţení, který je 

nezbytnou součástí. Kaţdá nová klientka dostane k tomuto prvnímu tréninku ještě celý 

týden, aby si Contours vyzkoušela. 

5.1.2.2 Cena 

Contours nabízí opravdu nadstandartní sluţby, co se týče nových klientek. Kaţdá 

dostává zkušební trénink s trenérkou a následně týden k vyzkoušení a to zcela zdarma. 

Následné cvičení v Contours je podmíněno zaplacením aktivačního poplatku 290 Kč. 

Pokud si však členství zákaznice koupí přímo na zkušebním tréninku tento poplatek je jí 

odpuštěn. Dále si klientky mohou vybrat členství podle toho, jak dlouhý cvičební plán 

jim vyhovuje, viz tabulka níţe.  
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Tabulka č. 2 -Ceník Contours 

Úvodní hodina a první 

týden cvičení 

Zdarma - - 

Aktivační poplatek 290 Kč - - 

Dvouletý plán 14 990 Kč 625 Kč/měs. 52 Kč/vstup 

Roční plán 8990 Kč 750 Kč/ měs. 62 Kč/vstup 

Půlroční plán 4990 Kč 831 Kč/ měs. 69 Kč/vstup 

Tříměsíční plán 3450 Kč 1150 Kč/měs. 95 Kč/vstup 

Měsíční plán 1800 Kč - 150 Kč/ vstup 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí: http://contours.cz/cenik.php 

Ceny uvedené v tabulce jsou počítány při jednorázové platbě. Zákaznice mají moţnost 

si zakoupit členství na smlouvu a platit měsíčně poměrnou část. Cena členství je 

v tomto případě vyšší. Například u půlročního plánu se cena zvedá z 831 Kč za měsíc 

na 1049 Kč. Poslední sloupec v tabulce udává rozpočítané ceny vstupného, pokud bude 

klientka chodit 3x týdně při jednorázovém zaplacení plánu. 

Contours nabízí 10% slevu pro matky s dětmi do 3 let, dále pro studenty a seniory nad 

60 let na veškeré permanentky. Pro drţitele karet Sphere 10 % na nákup půlročního a 

ročního členství. Pro členy Klubu pevného zdraví 10% slevu na nákup tříměsíčního 

členství a 15% slevu na nákup půlročního a ročního členství. Dále nabízí individuální 

slevy pro větší skupiny, kolektivy nebo sportovní oddíly. V Contours také samozřejmě 

nalezneme slevové akce a výhodné nabídky na zakoupení členství.  

Klientky mají moţnost přerušení členství minimálně však na dob 14 dnů. Pokud mají 

zakoupený 3 měsíční členství, mají tuto moţnost 1x, při půlročním 2x, při ročním 4x a 

při dvouročním 8x.  Po předloţení lékařského potvrzení je moţné přerušit i vícekrát. 

Contours nabízí pro své klientky velmi vstřícný přístup v ohledu přerušení členství. 

5.1.2.3 Propagace 

Propagace je prováděna především od master franchizanta. Hlavním propagačním 

materiálem je video, jak probíhá cvičení na jedné z poboček. Toto video je moţné 

http://contours.cz/cenik.php
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shlédnout jako reklamu na internetu. Nové členky jsou v reklamě lákány především na 

celý týden zdarma, kdy si můţou u nich vyzkoušet. 

Contours, které se mimo fitness zaměřuje i na stravování hodně komunikuje s veřejností 

pomocí sociální sítě facebook, kde má profil jak Contours jako celek tak jednotlivé 

pobočky. Na facebookovém profilu jsou denně publikovány tipy a rady jak se správně 

stravovat a často také fotograficky zaznamenané proměny členek, které mají ostatní 

členky motivovat. 

 Dále Contours připravuje pro své klientky akce, které mají za cíl spojit klientky po 

všech městech a vytvořit tak dojem, ţe ţeny v Contours jsou jedna velká komunita, 

která má stejný cíl a vzájemně se podporují. Například v současnosti probíhá motivační 

akce s názvem „Štíhlý pas.“ Spokojená klientka pak nebude mít důvod Contours 

opustit.  

Contours samozřejmě organizuje slevové akce pro klientky. Dále, je jejich cílem 

získávání nových klientek, k tomu vyuţívají dlouhodobou spolupráci s brigádnicemi, 

které pravidelně na ulici oslovují ţeny, zvou je do fitness centra a nabízejí aktuální 

akce, které klub nabízí.  

5.1.2.4 Distribuce 

Contours se nachází přímo na hlavní ulici Bělohorská na Břevnově. Je přímo naproti 

tramvajové zastávce U Kaštanu. Výhodnou polohu na hlavní ulici podtrhuje výrazné 

označení. Lokalita byla vhodně zvolena s ohledem na potenciál hlavní ulice Bělohorská 

a také díky tomu ţe se v blízkosti nenalézá jiné fitness centrum.  Problém je zde 

s parkovacími místy, fitness centrum nemá pro své zákazníky ţádné vyhrazené 

parkoviště, v ulici je počet parkovacích míst omezený. 

5.1.2.5 Lidé 

Podmínkou přijetí nové trenérky do Contours je úspěšné absolvování kurzu Fitness 

instruktora. Výhodou je další vzdělání v oblasti sportu. Vítá se především kurz 

aerobiku, zumby, bosu atd., protoţe trenérka je potom schopná vést speciální lekce. 

Další výhodou je vzdělání na sportovní škole, jako je FTVS na UK a další. Při 

výběrovém řízení se velmi dbá na schopnosti potenciální trenérky, její přístup k lidem a 

vystupování. Dále trenérka vyplňuje psychologický dotazník, který má pomoci odhalit 
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její chování v praxi. V Contours se jedná o práci na hlavní pracovní poměr. V současné 

době jsou v Contours na Břevnově zaměstnány 4 trenérky. 

Trenérky Contours si o kaţdé klientce vedou její osobní sloţku, do které má přístup jak 

trenérka, tak klientka. Pomocí této sloţky si pak jednotlivé trenérky předávají informace 

o klientkách.  

5.1.2.6 Materiální prostředí 

Pro Contours je na prvním místě zákaznice a její spokojenost. Snaţí se o vytvoření 

příjemné atmosféry, kde je nezbytná čistota a jasné upořádání pomůcek ve fitness 

centru. Na to dohlíţí trenérka. Barvy fitness Contours jsou fialová a bílá, tím je 

vytvořeno jemné ţenské prostředí. 

 Posilovací stroje jsou také ve fialových barvách a jsou vyrobeny přímo pro potřeby 

fitness pro ţeny. Tréninkový kruh je doplněn a další cvičební pomůcky, které se dají 

vyuţít při zahřátí, protaţení nebo dodatečném tréninku. Jedná se o TRX, činky, 

podloţky a další.  

V posilovně Contours si příjemně zacvičíte i v létě, je totiţ vybavena klimatizací. Okna 

jsou vybavena ţaluziemi, takţe i v opravdu horkých letních dnech je v Contours 

přijatelně. 

5.1.2.7 Proces 

Na samotné cvičení můţete chodit kdykoli a bez objednání, do kruhu se zapojíte 

nezávisle na ostatních klientkách. Kapacita je aţ 16 ţen v kruhu a další 3 mohou být 

v kondiční zóně. Pokud se chcete vyhnout „davům,“ nenavštěvujte posilovnu v době od 

17 do 19 hodin, kdy bývá opravdu „narváno.“  Zde se mohou vyskytnout i problémy 

s nedostatečnou péčí trenérky, která má na starosti zároveň i recepci a musí se tak starat 

i o prodej nápojů a dalších doplňků. Další problém nastává, pokud má trenérka úvodní 

lekci s novou klientkou. V této době se nedostatečně věnuje ostatním klientkám. Pokud 

si jiná z klientek chce zrovna ve stejnou dobu zakoupit například nápoj, musí trenérka 

svoji klientku na úvodní hodině opustit. [http://www.studentpoint.cz/307-fitness-

zdravi/15731-svoboda-zen-muzum-vstup-zakazan/] 

http://www.studentpoint.cz/307-fitness-zdravi/15731-svoboda-zen-muzum-vstup-zakazan/
http://www.studentpoint.cz/307-fitness-zdravi/15731-svoboda-zen-muzum-vstup-zakazan/
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5.2 Názory respondentek na zkoumané fitness kluby 

V této kapitole jsou stručně shrnuty názory a postoje respondentek k fitness centrům 

Contours a Expreska. Tyto názory jsou zpracované na základě provedených rozhovorů 

s jednotlivými respondentkami.  Pro lepší vytvoření představy o respondentce vţdy 

uvádím věk, zájem o sport a dosaţené vzdělání. 

5.2.1 Respondentka Zuzana 

Věk: 21 

Sport: skupinová cvičení pro ţeny 

Vzdělání, zaměstnání: studentka VŠ 

 Respondentka Zuzana hned na začátku rozhovoru uvedla, ţe i přesto ţe má ráda sport 

tak se fitness centrům vyhýbá. O fitness centrech pouze pro ţeny dříve věděla, ale 

nezaujalo ji to. Po vyzkoušení byla příjemně překvapená, líbila se jí forma cvičení, 

především to, ţe přesně ví kdy, co a jak dlouho má cvičit. Pozitivně ohodnotila pístové 

hydraulické stroje Expresky, na kterých cvičila poprvé, dále se jí líbila pestrost 

pomůcek na mezistanicích v Expresce. Nejvíce ocenila u obou fitness center to, ţe tam 

nesmějí muţi a také přítomnost trenérky zdarma v rámci členství. Úvodní hodinu 

zdarma velmi uvítala a ocenila i celý týden zdarma, který získala v Contours a který 

vyuţila. Na úvodní hodině v Expresce se jí líbila diagnostika pohybového aparátu a 

stručný dotazník, naopak v Contours jí vadil zdlouhavý dotazník, který se víceméně 

zabýval výţivou, ze strany trenérky tam byl nepříjemný nátlak na to, aby si členství 

zakoupila. Cena členství je pro ni jako pro studentku dost vysoká a přičte-li k tomu 

vstupní poplatek, cena se opět o dost zvýší. Pokud si ale ceny rozpočítá na pravidelné 

návštěvy, byla by ochotná tyto peníze investovat.  Respondentka Zuzana vidí hlavní 

důvod toho, ţe Contours je draţší v tom, ţe zahrnuje sluţby nutričního specialisty. 

Cvičení v Expresce je levnější a za nutriční poradenství si musí člověk připlatit. To vidí 

jako výhodu, protoţe o něj nemá zájem a nechtěla by platit za něco, co nevyuţije. 

Pokud by se měla rozhodnout, zvolila by si Expresku hlavně z důvodu ceny a přístupu 

trenérky.  
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5.2.2 Respondentka  Martina 

Věk: 23 

Sport: akrobatický rockenroll, fitness 

Vzdělání, zaměstnání: studentka 

Respondentka Martina znala pouze Expresku a to z vyprávění od kamarádky. Cvičení 

pro ţeny touto formou ji velmi líbí, a to především proto, ţe stroje jsou navrţené 

speciálně pro ţeny, je s nimi lepší manipulace a během kruhového tréninku procvičují 

komplexně celé tělo. Pozitivně ohodnotila především to, ţe ve fitness centrech jsou po 

celou dobu k dispozici trenérky, které jí mohou zdarma poradit, kdyţ si neví rady se 

cvičením. Vyzdvihla také to, ţe trenérka v Contours ji po celou dobu prvního tréninku 

na strojích opravovala a kontrolovala. Celkově ji více zaujalo cvičení v Contours. 

Hlavní pozitivum vidí především ve strojích, měření tepu a širší nabídce vedených 

hodin. Ve své současné situaci by ale zvolila Expresku, protoţe je levnější a rozdíl ve 

cvičení není tak markantní. V Expresce by ocenila více zrcadel, protoţe se v nich ráda 

při cvičení kontroluje a také návodné obrázky u mezistanic. Respondentka Martina 

pravidelně navštěvuje jiné praţské fitness centrum. Hlavním problémem těchto malých 

fitness center vidí v ceně a to především u Contours. Za stejné peníze mají velká fitness 

centra podstatně širší nabídku sluţeb (zmínila například bazén, kardio zónu nebo 

širokou nabídku vedených skupinových lekcí).  

5.2.3 Respondentka  Aneta 

Věk: 26 

Sport: má členství v jiném fitness klubu 

Vzdělání, zaměstnání: studentka, dokončuje školu a hledá práci 

Respondentka Aneta o Expresce i Contours v minulosti slyšela, ale vyzkoušet si je 

nešla, natolik ji to nezaujalo. Po vyzkoušení byla moc mile překvapená a přemýšlí o 

zakoupení členství. Pozitivně ohodnotila celý týden zdarma, který automaticky získala 

v Contours, dodala ale, ţe z Expresky jí v rámci akce nyní také nabídli týden zdarma. 

Rozhodujícím hlediskem je pro ni v současné době cena, proto by zvolila levnější 

Expresku. V Expresce nejvíce ocenila trenérku, která k ní měla osobní přístup a celou 

dobu se jí ochotně věnovala, poradila jí zajímavé cviky, které neznala a na začátku 
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provedla diagnostiku pohybového aparátu, kde se Aneta dozvěděla o oslabených 

zádových svalech. Posilovací stroje ji více zaujaly v Contours. Na Contours dále ocenila 

ukázkové cviky u mezistanic a širokou nabídku tanečních lekcí, zde ale dodala, ţe si je 

neumí představit na tak stísněném prostoru. Časový úsek na cvičení jí vyhovoval delší, 

tedy v Contours a zároveň vyzdvihla měření tepové frekvence. Aneta uvedla, ţe cvičení 

v Contours jí sice více bavilo, ale připadá jí předraţené. Za stejnou cenu má moţnost 

chodit cvičit do jiných fitness center, kde nabízí daleko širší sluţby, například saunu a 

bazén. Cena v Expresce je pro ni adekvátní vzhledem k poskytovaným sluţbám. 

V Expresce by ocenila více zrcadel, aby se během cvičení mohla kontrolovat. 

S otevírací dobou Expresky je spokojená, ale ocenila by prodlouţení otevírací doby do 

21 hodin v Expresce.  

5.2.4 Respondentka Tereza 

Věk: 34 

Sport: pravidelně navštěvuje jiné fitness centrum 

Vzdělání, zaměstnání: Střední škola s maturitou 

Respondentka Tereza se nikdy o fitness centra přímo pro ţeny nezajímala. Po 

vyzkoušení obou fitness center byla příjemně překvapená a to především fitness 

centrem Contours. V posilovně, kterou navštěvuje, platí extra za sluţby trenéra, který jí 

zároveň i sestavuje jídelníček. V Contours má tyto sluţby jiţ v rámci členství, coţ ji 

velmi zaujalo. Paní Tereza není začátečnicí v oblasti fitness a jejím cílem je především 

udrţování postavy, nikoli hubnutí. Princip kruhového tréninku respondentce Tereze 

vyhovuje, protoţe na mezistanicích můţe zvolit různé druhy cvičení a efektivně tak 

doplnit cvičení na strojích. O posilovacích strojích Expresky si respondentka Tereza 

myslí, ţe jsou vhodné spíše pro začátečníky nebo pro starší ţeny a cvičení by určitě 

doporučila svým známým. S přístupem trenérek byla respondentka Tereza velmi 

spokojená v obou fitness centrech. V návaznosti na to uvedla, ţe cena za poskytované 

sluţby jí přijde přiměřená vzhledem k tomu, ţe je k dispozici trenérka a poradenství 

ohledně stravy. Jediné mínus vidí ve velikosti prostor obou fitness center. Ve večerních 

hodinách, ve kterých fitness centra navštívila, byla obě vzhledem k malému prostoru 

přeplněná. Respondentka Tereza by viděla řešení v prodlouţení otevírací doby alespoň 

do 22 hodin. Tereza ocenila na obou fitness centrech zájem o nové klientky, forma 

podrobného vstupního dotazníku v Contours a testovací cviky v Expresce podle ní 
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umoţňují trenérkám lépe odhadnout přání klientky a přizpůsobit cvičení pro ni, tak aby 

dosahovala výsledků a cvičení ji bavilo. Respondentka Tereza váţně uvaţuje o tom, ţe 

aţ jí vyprší současné členství v jejím fitness, přejde do Contours. 

5.2.5 Respondentka Libuše 

Věk: 46 

Sport: turistika 

Vzdělání, zaměstnání: vysokoškolské vzdělání 

Respondentka Libuše věděla, ţe kruhová fitness centra pro ţeny existují, ale nikdy ji to 

nezaujalo. Vyzkoušet by si ho šla pouze na kladné reference od známé. Po vyzkoušení 

obou fitness center a po zváţení všech aspektů by se rozhodla spíše pro fitness centrum 

Contours. Mezi hlavní pozitiva Contours zařadila především širší nabídku skupinových 

hodin, lépe seřízené stroje, obrázky s návody na cvičení, delší večerní otvírací doba a 

dostupnost od domova. Největší předností Expresky pro paní Libuši byl přístup trenérky 

a atmosféra ve fitness centru. V Contours se jí nelíbil zdlouhavý vstupní dotazník a také 

přílišný nátlak trenérky na to, aby si členství zakoupila. V Expresce záporně ohodnotila 

stísněné prostory. Dále paní Libuše uvedla, ţe ani v jednom fitness centru se s ní 

trenérka neprotáhla, coţ hodnotí velmi negativně. Paní Libuše obě fitness centra 

zhodnotila: „ Myslím, ţe Expreska je taková pohodovější, jdete si tam zacvičit, kdeţto 

v Contours je to spíše pro ty, co chtějí opravdu makat a mít nad sebou dohled.“ 

V současné době i přes to, ţe ji cvičení zaujalo, by si nezakoupila členství ani v jednom, 

protoţe obě fitness centra ji přijdou předraţená. Paní Libuše dále zmínila následnou 

komunikaci ze strany fitness centra Expreska. Konstatovala, ţe jí chodí často emaily a 

několikrát jí bylo i voláno. Přijde jí to jako obtěţování a nepřeje si být dále 

kontaktována. 

5.2.6 Respondentka Jana 

Věk: 49 

Sport: taneční cvičení na procvičení celého těla, fitness aktivně půl roku 

Vzdělání, zaměstnání: vysokoškolské vzdělání 

Respondentka Jana jiţ o dámských fitness centrech slyšela, ale nikdy neměla čas je 

vyzkoušet. Hlavním rozhodovacím kritériem pro paní Janu je cena. Poskytované sluţby 
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v obou fitness centrech ji připadají velmi podobné a nerada platí vyšší cenu za podobné 

věci. Zvolila by tedy Expresku a koupila by si roční plán, protoţe je zde moţnost 

přerušit členství. Paní Jana jezdí autem, proto ocenila, ţe u Expresky bez problémů 

zaparkovala, u Contours to byl prý problém. V Expresce záporně ohodnotila prostory, 

které jsou podle ní špatně uspořádané a trenérka nemá přehled o tom co se děje 

v oddělených prostorech. Prostory Contours se paní Janě libí více. Velmi kladně 

ohodnotila barevné provedení obou fitness center a také to, ţe jsou pouze pro ţeny. 

Trenérku v Expresce ohodnotila pozitivně a vyzdvihla diagnostiku pohybového aparátu, 

kterou jí před cvičením provedla. Trenérka v Contours na paní Janu nepůsobila 

pozitivně, uvedla, ţe si ze cvičení neodnesla ţádnou energii a na trenérce bylo vidět, ţe 

je tam „pouze v práci,“ navíc jí nutila do koupení členství. Respondentce Janě chyběla 

v obou fitness centrech spolupráce s pojišťovnami nebo zaměstnavateli, uvedla, ţe 

například pojišťovna VZP přispívá na cvičení aţ 1500 Kč ročně. Respondentka Jana 

uvedla, ţe tento typ cvičení je vhodný pro ţeny, které chtějí formovat postavu, je to prý 

sice stereotypní, ale myslí, ţe účinné. V Contours ohodnotila kladně obrázky na 

mezistanicích a nabídku tanečních hodin. U Expresky vyzdvihla pístové posilovací 

stroje, kde se procvičují dvě svalové partie najednou. 

5.2.7 Respondentka Hanka 

Věk: 52 

Sport: aerobik, bosu, nikdy nebyla ve fitness centru 

Vzdělání, zaměstnání: vysokoškolské vzdělání 

Respondentka Hana vůbec nevěděla o existenci fitness center pouze pro ţeny, myšlenka 

toho ji zaujala. Znala Contours, ale nevěděla, ţe je pouze pro ţeny. Ocenila by letáky 

v MHD, kdy se při cestování nudí a letáky si většinou přečte. Ke kruhovému cvičení 

byla skeptická a přehlíţela ho. Po vyzkoušení center byla velmi mile překvapená, 

uvedla, ţe cvičení ji bavilo, je intimnější a nemusí se stydět, protoţe tam nejsou muţi. 

Pokud by pominula dojezdovou vzdálenost, zvolila by Expresku, kvůli pohodovější 

atmosféře a ceně. Respondentce Haně se v Expresce líbila vstupní diagnostika 

pohybového aparátu, ale byla zklamaná, ţe jí trenérka neřekla ţádný výsledek, myslí si 

ale, ţe cvičení pak bylo přizpůsobené podle výsledků. Na úvodní hodině v Contours 

zase absolvovala vyplňování dotazníku, který jí ale příliš nebavil, chtěla si především 

zacvičit, v dotazníku se také hodně řešila strava. V Contours nejde pouze o cvičení ale o 
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ţivotní styl jako celek. Respondentka Hanka by to od sebe spíše oddělila, protoţe 

nechodí cvičit, aby zhubla ale pro radost. Líbí se jí, ţe v Expresce jde především o 

cvičení a nutriční poradenství si můţe dokoupit. Respondentka Hanka velmi kladně 

ohodnotila trenérku z Expresky a řekla, ţe je vidět, ţe má pozitivní vztah s klientkami, 

které tam zároveň cvičily. Cvičení s trenérkou ji velmi bavilo. Dále uvedla, ţe 

v Contours dostala celý týden zdarma k vyzkoušení, coţ maximálně vyuţila a vidí to 

jako chytrý marketingový tah. Nevhodné jí přijdou vstupní aktivační poplatky, které jí 

dost odrazují od koupě. Ocenila by moţnost permanentky na vstupy, aby kruhovým 

tréninkem mohla doplnit svoje stávající sportovní aktivity. 

5.2.8 Respondentka Anna 

Věk: 57 

Sport: sezónní sporty (kolo, turistika, běţky), pravidelně hodiny aerobiku 

Vzdělání, zaměstnání: vysokoškolské vzdělání 

Respondentka Anna jiţ dříve Contours znala, na doporučení kolegyně se chystala ho 

vyzkoušet, o Expresce neslyšela. Očekávání měla spíše skeptická a myslela, ţe ji 

cvičení nebude bavit. Byla ale mile překvapená, nejvíce ji zaujaly pístové stroje 

v Expresce, cvičení na nich jí přišlo přirozené a neměla problém s manipulací. Celkově 

respondentka Anna uvedla, ţe cvičení je vhodné pro její věkovou kategorii, kruhový 

trénink mají obě fitness centra propracovaný. Obě trenérky zhodnotila velmi pozitivně. 

Ani jedna ji netlačila do koupě členství a věnovaly se jí po celou dobu jejího tréninku. 

Respondentka Anna vyzdvihla, ţe z fitness Contours si odnesla domů ceník, v Expresce 

o něj také poţádala, ale bohuţel tam není moţné si ho odnést. Na Contours dále ocenila 

obrázky s cviky na mezistanicích, delší časový úsek na cvičení a pravidelné měření 

tepu. Respondentka Anna by se v současné době rozhodla pro fitness centrum Contours 

protoţe ho má blíţe domovu, kdyby nerozhodovalo kritérium dojezdu, zvolila by 

Expresku, protoţe ji velmi zaujaly pístové stroje a také proto, ţe Expreska je levnější. 

Na závěr uvedla, ţe v současné době je zaměstnaná a můţe si dovolit zaplatit i vyšší 

cenu v Contours, v budoucnu, aţ bude v důchodu, tak by mohla být cena rozhodujícím 

faktorem. 
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5.3 Hodnocení fitness center z pohledu zákaznic 

V následující kapitole jsem se zabývala zpracováním dat provedeného výzkumu. Data 

jsou roztříděné do jednotlivých kategorií dle marketingového mixu sluţeb. Kategorie 

jsou dále rozčleněny do kódů. 

5.3.1 Kategorie produkt 

První hodnocenou kategorií je produkt, který stojí v centru marketingového mixu. 

V této kategorii je zhodnocená spokojenost se samotným cvičením, spokojenost s typem 

strojů a vhodnost pomůcek, délka úseku určeného ke cvičení, struktura úvodní hodiny, 

spokojenost s otevírací dobou, nabídka speciálních hodin a nutriční poradenství. 

5.3.1.1 Cvičení 

Hlavním produktem v obou fitness klubech je kruhové cvičení. Všechny respondentky 

velmi kladně ohodnotily formu cvičení, forma kruhového tréninku pouze pro ţeny 

zaujala všechny, i ty, které se obvykle fitness centrům vyhýbají jako například Zuzana 

(21), která uvedla: „Moje očekávání bylo hrozné, k cvičení ve fitness jsem dost 

skeptická, ale zjistila jsem, že forma kruhového tréninku je pro mě přijatelná a na zimu, 

kdy se nedá sportovat venku, budu přemýšlet o koupi členství, bonusem je, že na mě 

nebudou koukat chlapi tak se nebudu stydět, že se potím.“ Respondentka Tereza (34) 

uvedla ţe, cvičení je vhodné nejen pro ty, co chtějí zhubnout, ale i pro ty co se chtějí 

udrţovat v kondici nebo nabírat svalovou hmotu, protoţe cvičení na strojích je doplněno 

o mezistanice, kde trenérka doporučí cvičení dle cíle klientky. 

5.3.1.2 Stoje a mezistanice 

Všechny respondentky zaujaly rozdílné typy strojů. Contours má stroje kladkové, 

Expreska pístové hydraulické. Polovinu respondentek více zaujaly pístové hydraulické 

stroje, líbila se jim myšlenka posilování dvou svalových partií a také speciálnost strojů, 

které byly vytvořeny pouze pro ţeny. Druhá polovina respondentek by preferovala 

klasické kladkové stroje, které má Contours. Například Aneta (26) uvedla: „Na 

kladkových strojích si víc zamakám, je to pro mě přirozenější pohyb.“ Dvě 

z respondentek dodaly, ţe je myšlenka pístových hydraulických strojů zaujala, ale stroje 

jim přišly špatně seřízené a nevěděly, jakou zátěţ mají přesně zvolit. V Contours je 

vţdy na stroji označená zátěţ pro začátečníky a trenérka doporučí, kolik si mají nastavit. 
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Všechny respondentky ohodnotily kladně ukázkové cviky, které má Contours pro 

inspiraci u kaţdé z mezistanic. Shodly se na tom, ţe pro začátečníky je to velice 

nápomocné. Ty, které navštívily vícekrát Expresku zmínily, ţe bez pomoci trenérky 

chvílemi tápaly, co přesně mají cvičit na mezistanicích, v Contours tento problém díky 

pomocným tabulkám nevznikal. 

Více jak polovina respondentek ocenila pestrost pomůcek mezistanic u fitness 

Expreska, která nabízí mimo „joggingových desek“ také stepy a bosu. Dále 

respondentky vyzdvihly pestřejší zásobu ostatních pomůcek u Expresky (švihadla, 

činky, míče, overbally). 

5.3.1.3 Délka cvičení 

Všechny klientky zaregistrovaly rozdílné úseky na cvičení v jednotlivých fitness 

klubech- Expreska 30 vteřin, Contours 45 vteřin. Anna (57) zmínila: „Lepší je ten 

časový úsek v Contours, na cvičení máte 30 vteřin čistého času plus 15 na přesun a na 

uvelebení se, v Expresce máte celkem 30, to je dost málo.“ Podobný názor ještě uvedla 

Aneta (26). Ostatním respondentkám však tento rozdíl nepřipadal důleţitý. 

5.3.1.4 Úvodní hodina 

Většina respondentek uvedla, ţe vstupní dotazník, který je třeba vyplnit v Contours je 

příliš zdlouhavý a obsáhlý a příliš se zabývá výţivou.  Zuzana (21) uvedla:  „V 

Contours byl takový dlouhý vyčerpávající dotazník, nechápu, proč jsem ho musela 

vyplnit, když ještě nevěděli, zda tam budu chodit, chtěli po mě i BMI a takové věci.“  

Dále několik respondentek zmínilo, ţe se jim nelíbilo, ţe po nich trenérky v obou 

fitness klubech chtějí osobní údaje a některé je dokonce odmítly poskytnout. 

Většina klientek kladně ohodnotila diagnostiku pohybového aparátu, která je prováděna 

na úvodní hodině v Expresce. Polovina z nich však vyjádřila nespokojenost s tím, ţe jim 

trenérka nesdělovala výsledky diagnostiky, ale pouze si je zapisovala. 

Více jak polovina respondentek se pozastavila nad tím, ţe s nimi trenérka ani v jednou 

fitness klubu po první lekci neprovedla protaţení. Libuše (46) řekla: „Cvičení se mi 

líbilo, ale co mě překvapilo, že se se mnou ani v jednou fitku neprotáhly, což je myslím 

velmi důležité. To mě zklamalo, na to by se mělo víc dbát.“ 
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5.3.1.5 Otevírací doba 

Většina respondentek se shodla, ţe otvírací doba obou fitness center je dostačující. 

Některé uvedly, ţe ideální by bylo otevírací doby obou fitness klubů spojit, to znamená 

od 7:00 do 21:00, aby se dalo cvičit buď ráno před prací, nebo večer po ní. 

5.3.1.6 Speciální hodiny 

Všechny respondentky byly nadšené z nabídky speciálních lekcí, které nabízí Contours. 

Například u paní Libuše (46) je to jeden z hlavních důvodů, proč se jí více líbilo 

v Contours a proč by ho zvolila. Naopak u Expresky většina klientek nezaznamenala, ţe 

také nabízí nějaké speciální hodiny, jako jedna z mála si Hanka (52) všimla ţe Expreska 

nabízí pravidelně 2 vedené lekce za týden a to ji zklamalo.  

5.3.1.7 Nutriční poradenství 

Ani jedna z trenérek nenabídla aktivně ţádné respondentce sluţby nutričního 

poradentství. Většina respondentek uvedla, ţe v Contours je to automatické, protoţe 

přímo se členstvím získáváte konzultace v rámci výţivy. Respondentky se spíše 

přiklonily k názoru, ţe sluţby nutričního poradenství by měly být oddělené. Například 

Hanka (52): „Ne každý tam jde s tím, že chce řešit i jídelníček. Já ho třeba nechci řešit, 

cvičím, ne proto, že chci zhubnout ale spíš pro radost a pro kondičku.“   

5.3.2 Kategorie cena 

Druhou hodnocenou kategorií je cena. Zde jsem se zabývala názory na vstupní 

poplatky, ceny členství, nutričního poradenství a doplňkového zboţí, které je nabízeno.  

5.3.2.1 Vstupní poplatek 

Při zakoupení prvního cvičebního plánu klientky platí aktivační/vstupní poplatek. 

Většina mých respondentek se nad tím pozastavila, ale od koupě cvičebního plánu by je 

to ve finále neodradilo. Přestoţe je vstupní poplatek v Expresce vyšší, a to 600 Kč 

(oproti 290 Kč v Contours) mnou oslovené respondentky spíše akceptovaly jeho 

zaplacení, protoţe Expreska ho kompenzuje nabídkou „Welcome kit “ a i po zaplacení 

poplatků je cvičení v Expresce levnější. Anna (57): „Vstupní poplatky jsou vysoké, 

v Expresce je v podstatě takové předplacení toho, co tam nabízejí, nějaké tyčinky a tak, 

nevím přesně což je škoda, slečna mi ten letáček nemohla dát domů. V Contours to 
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nazývají aktivační poplatek, moc nechápu, co aktivuji. Myslím, že cvičení je dost drahé 

tak by toho mohli odpustit.“ 

Jana (49): „To zápisné už je dost navíc, alespoň, že Expreska tam má ten balíček služeb, 

ale to zápisné 600 je opravdu hodně. No, ale když si budu chtít členství koupit, tak už to 

dám, co se dá dělat. V Contours je cvičení tak předražené, že odpuštění poplatku 290 

Kč pokud si ihned koupíte je spíš výsměch.“ 

5.3.2.2 Členství 

Všechny respondentky zaznamenaly výrazně odlišné ceny mezi fitness centry. Hanka 

(52) uvedla: „1500 korun rozdíl na tříměsíčním členství je hodně, o delším plánu zatím 

neuvažuji, chci si to nejprve vyzkoušet, zda mi to bude vyhovovat.“  

Ta část respondentek, která má předchozí zkušenost s jinými fitness centry se shodla na 

tom, ţe cena Contours je předraţená v porovnání s fitness centry, která nabízí větší a 

vybavenější posilovnu a širší základnu sluţeb v ceně jako bazén, vířivka nebo sauna. O 

Expresce tyto respondentky uvedly, ţe cena je srovnatelná s fitness centry, která 

navštěvují a to také nevidí jako pozitivum. Výhodu jejich fitness center vidí jiţ ve výše 

zmíněných bodech jako lépe vybavená a větší posilovna a doprovodné sluţby. Výhodu 

Expresky i Contours  pak zmínily především v pomoci trenérky, kterou mají k dispozici 

v rámci ceny členství, a také trénink, který je určen speciálně pro ţeny. Martina (23) 

uvedla: „ Přijde mi, že by tyto malé kluby měly být cenově někde jinde, ty větší fitka je 

úplně cenově převálcují, koupila jsem si teď 2 měsíce za 990 Kč a mám tam úplně 

všechny služby, hlavně posilovnu a bazén. Pravdou je, že jak v Expresce tak v Contours 

jsem se cítila báječně díky tomu, že jsem měla jistotu, že cvičím správně díky trenérce.“  

Pro polovinu respondentek je cena členství nejdůleţitější při rozhodování mezi fitness 

kluby. Jana (49): „Vzhledem k tomu, ţe obě fitka poskytují srovnatelné sluţby a jedno 

je výrazně draţší, proč bych platila víc? Zvolila bych Expresku. Aneta (26): 

„Momentálně je pro mě rozhodující cena proto uvažuji o členství v Expresce, později, 

až budu chodit do práce a budu mít větší příjem, bude asi důležitější dostupnost, abych 

to stíhala s prací.“ Podobné názory vyjádřila i Zuzana (21) a Martina (23).  

Respondentka Libuše (46) jako jediná uvedla, ţe i přesto, ţe se jí cvičení líbilo, o koupi 

členství neuvaţuje ani v jednom fitness klubu protoţe není ochotná zaplatit takové 

částky za cvičení.  
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Pro zbývající respondentky není cena na prvním místě. Anna (57) „ Contours je 

výrazně dražší a já byla více spokojená v Expresce, zaujaly mě především pístové stroje. 

Bydlím ale blíž Contours, dojdu tam pěšky za pár minut, to by asi rozhodlo.“ 

Nejdůleţitější je i dostupnost pro respondentku Hanku (52). Pro respondentku Terezu 

(34) je na prvním místě je spokojenost se cvičením, kterou našla v Contours. 

Polovina respondentek uvedla, ţe váţně přemýšlí nad zakoupením členství v jednom 

z navštívených fitness klubů. Další z respondentek uvedly, ţe se jim cvičení alespoň 

v jednom z klubů líbilo, ale v současnosti si členství nekoupí z různých důvodů 

(například členství v jiném fitness). Pouze jedna respondentka řekla, ţe si členství 

v ţádném z klubů nezakoupí, a to z důvodu nepřiměřené ceny. 

5.3.2.3 Nutriční poradenství 

Respondentky se shodly na tom, ţe sluţby nutričního poradenství by měli být oddělené 

od samotného cvičení. Respondentky zaznamenaly, ţe se trenérka v Contours  věnuje 

klientkám v oblasti výţivy během cvičení. V rámci členství jim bylo nabídnuto i 

přeměřování na speciální váze Tanita, která měří podíl tuků, svalů, vody a další 

hodnoty. Zuzana (21) si myslí, ţe členství v Contours je draţší právě proto, ţe zahrnuje 

konzultace v oblasti stravování a výţivy. V Expresce se dají tyto sluţby dokoupit 

zvlášť, a to jí přijde správné.  

5.3.2.4 Doplňkové zboží 

Respondentky, kterým byl nabídnut některý z produktů doplňkového sortimentu nebo 

ty, které si z vlastního zájmu něco zakoupily, uvedly, ţe ceny jsou přijatelné a nemají 

s nimi problém. Martina (23): „V Expresce mě zaujaly míchané proteinové koktejly, 

jsou sice dražší, ale zase je to kvalitní produkt, nedávala bych si to každý trénink ale 

někdy na doplnění normální stravy proč ne. Ve fitness, které navštěvuji, tyto koktejly 

stojí o dost víc.“ Dále respondenty zaznamenaly vody, carnitinové nápoje, různé druhy 

fitness tyčinek, doplňky stravy ve formě nápojů či tablet, bílkovinné potraviny 

„Šmakoun“ v Contours. Ţádné z respondentek se cena nezdála neadekvátní. 

Dvě z respondentek se zmínily o tom, ţe nemají rády umělé náhraţky stravy, a proto je 

doplňkový sortiment vůbec nezajímá.  
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5.3.3 Kategorie propagace 

V kategorii propagace jsem se zaměřila na známost fitness center pro respondentky a na 

komunikaci, která probíhala a probíhá ze strany fitness centrer. 

5.3.3.1 Známost fitness center 

Všechny respondentky slyšely alespoň o jednom ze zkoumaných fitness center. 

Contours znají, protoţe kolem něj chodí, Expresku pak z vyprávění kamarádky nebo 

z internetu. Nejčastějším důvodem, proč ho nikdy nešly vyzkoušet, byla nedostatečná 

motivace pro cvičení ve fitness. Respondentky většinou dopředu nevěděly, jak přesně 

probíhá cvičení a ţe je pouze pro ţeny. Více jak polovina z nich řekla, ţe by si šla 

cvičení vyzkoušet pouze na základě doporučení od někoho známého. Dále Martina (23) 

řekla: „Já zaznamenávám pouze ty větší fitka, mají hezky zpracované propagační 

materiály, a visí v metru, tam si to člověk přečte chtě nechtě. Dále bych mohla 

doporučit spolupráci se zaměstnavateli, kteří pak mohou svým zaměstnancům nabídnout 

výhodnější ceny členství a v podstatě je tím i do fitka dostat.“  

Internetové stránky fitness center respondentkám nepřijdou nijak zajímavé. Jsou na nich 

obecné informace. Uţivatelky facebooku uvítaly profil fitness center. U obou 

zaznamenaly podobnou náplň, kterou ocenily, protoţe je jak informativní tak motivační 

a naučná. Respondentce Martině (23) se více libí profil Expresky. 

5.3.3.2 Následná komunikace 

Pokud si klientka nekoupí členství hned na prvním tréninku, coţ je samozřejmě cílem 

obou fitness center, přichází na řadu následná komunikace s klientkou, jejímţ cílem je ji 

dostat zpět. Téměř všechny respondentky nejsou spokojené s komunikací od Expresky, 

mají pocit, ţe jsou bombardovány jak telefonicky tak emailem. Paní Libuše (46): 

„Z Expresky mě přišlo hned několik mailů, myslím, že za 5 dní asi 6 emailů a ještě mi 

dvakrát volaly, to je dost. Ještě chvíli to vydržím a pak se odhlásím.“ Podobný názor 

vyjádřily i další. Tereza (36): „To není možné tolik nabídek, co mi chodí, ty maily zase 

tolik nevadí, ale otravuje mě to volání, třeba když jsem v práci.“  

 Respondentka Martina (23): „ Spíš než atakování těch, co to vyzkoušely, bych jim 

doporučila zaměřit se na ty, co nevyzkoušely, je to škoda. Já byla moc mile překvapená, 

ale rozhodnout se musím sama, zda to časově i finančně zvládnu.“ 
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O Komunikaci od fitness Contours se ţádná z klientek příliš nezmínila. Pouze Jana (49) 

uvedla, ţe jí přišel email s nějakou výhodnou nabídkou a Tereza (34) zmínila, ţe jí bylo 

po zkušebním týdnu voláno, jak se rozhodla se cvičením. Ostatní klientky nebyli 14 dní 

po vyzkoušení Contours nijak kontaktovány ze strany fitness centra. 

5.3.4 Kategorie distribuce 

Další kategorií, kterou jsem se zabývala, je distribuce. Respondentky zde hodnotily, 

které fitness centrum je pro ně dostupnější, kde je lepší spojení MHD, jak mají fitness 

centra vyřešená parkovací místa a jak jsou fitness centra strategicky umístěná. 

Téměř pro všechny respondentky je dostupnější fitness Contours, které mají blíţe 

domovu. Polovina z nich je schopna dojít k němu pěšky. To je pro ně veliká výhoda. 

Další respondentky řekly, ţe poloha přímo na hlavní ulici a téměř u tramvajové 

zastávky je ideální. Dvě z respondentek však přijely autem a měly zde problém 

zaparkovat. Contours nevlastní ţádné parkovací místa. Lépe je na tom Expreska, která 

sice nevlastní parkovací místa ale přímo před objektem se nachází velké parkoviště, kde 

obvykle není problém zaparkovat. To ocenily i Tereza (34) a Jana (49). Dále 

respondentky uvedly, ţe Expreska má také dobrou polohu co se týče vzdálenosti od 

zastávky ale, ţe její označení není příliš výrazné a tak musely hledat, kde vlastně je. 

Dvě  respondentek bydlí přímo na sídlišti, kde je Expreska, ty ocenily její polohu. 

5.3.5 Kategorie lidé 

Nedílnou součástí poskytování sluţeb Contours i Expresky jsou trenérky, které přichází 

do přímého kontaktu se zákaznicemi. V této kategorii se respondentky vyjadřovaly 

k vedení úvodních lekcí a spokojeností s trenérkami, které měly moţnost poznat během 

svých návštěv. 

Všechny respondentky velmi kladně ohodnotily přístup svých trenérek na úvodních 

hodinách během cvičení. Například hodnocení paní Hanky (52) „Trenérka v Expresce 

na mě zanechala dojem, byla velmi profesionální, věděla, o čem mluví, taková 

empatická. Fakt skvělý přístup. Všimla jsem si, že ostatní paní co tam zároveň cvičily 

tak se s ní bavily a ona s nimi, Myslím, že je oblíbená a má se cvičenkami hezký vztah. 

V Contours si také nemůžu na nic stěžovat, přístup trenérky byl hodně profesionální, ne 

tak kamarádský, ale velmi dobrý.“ 
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Většina respondentek byla však nemile překvapená přístupem, kterým je trenérky 

v Contours nutily do koupě členství. Zuzana (21) „trenérka, která během tréninku byla 

velmi milá, pak velmi tlačila, abych si členství koupila, ten přístup se mi opravdu 

nelíbil“ 

Respondentka Hanka (52) byla zklamaná, kdyţ během týdne, který získala v Contours 

zdarma a který vyuţila, jiţ ani jedna z trenérek nebyla aktivní a nevěnovala jí sama od 

sebe pozornost. Paní Hanka ale dodala, ţe kdyţ se trenérky na něco zeptala, tak ochotně 

poradila. Chyběl jí spíš aktivní zájem trenérky, který by jako nováček ve fitness uvítala. 

„Někdy jsem si nebyla jistá, že cviky na strojích provádím zcela správně, bylo by 

pozitivní, kdyby za mnou trenérka přišla a opravila mě nebo mě ujistila, že dělám cviky 

správně. Já sama jsem ji s tím nechtěla pořád otravovat.“ 

5.3.6 Kategorie materiální prostředí 

V této kategorii se respondentky mohly vyjádřit k zázemí fitness center. Hodnotily 

především prostory a zázemí vzhledem ke kapacitě klubů, atmosféru a čistotu. Dále pak 

vybavení, které je pro klientky k dispozici. 

5.3.6.1 Velikosti provozoven 

Respondentky vidí velikost provozoven jako problémovou a to především u Expresky, 

která má prostory o poznání menší neţ Contours. Paní Jana (49) řekla „Expreska je 

opravdu malá a špatně upořádaná, Contours je trochu prostornější, nemusíte se bát, že 

se při cvičení uhodíte.“  Martina (23) dokonce navrhla přemístit polici s produkty do 

jiné části fitness centra a tím rozšířit prostor pro cvičení. Z  jejich postojů však vyplývá, 

ţe velikost provozovny neovlivní jejich rozhodování o zakoupení členství. Větší 

prostory by uvítaly, ale není to rozhodující faktor.  

5.3.6.2 Vybavení provozoven 

Obecně byly respondentky spokojené s vybavením obou fitness klubů. Například 

Martina (23) by ale uvítala běhací pás, který není ani v jedné z poboček. Doplňkové 

pomůcky více neţ polovina respondentek ohodnotila lépe v Expresce, kde je jich více. 

Zaujalo je především bosu a další balanční podloţky, speciálně tvarované míče či 

posilovací gumičky. To Contours nenabízí. Polovinu respondentek také zaujalo cvičení 

na Betterbelly, které je v Expresce. Tereza (34), Hanka (52) a Aneta (26) byly nadšené 

z TRX které je jako doplněk v Contours. Respondentky se shodly, ţe provozovny jsou 
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maximálně vybaveny na svoji velikost, a ţe další pomůcky, si vzhledem k prostorům 

posiloven neumí představit. 

Téměř polovina respondentek by v Expresce uvítala více zrcadel. Během cvičení se 

rády koukají, jak cvičí a mohou se tak kontrolovat a hlídat postavení těla. 

5.3.6.3 Komfort  

Všechny z dotazovaných byly spokojené s čistotou prostředí v obou klubech. Barevné 

ladění příliš nerozlišovaly, vhodné a příjemné je pro ně u obou klubů. Respondentka 

Jana (49) ohodnotila lépe zázemí Contours, protoţe šatny, sprchy a toalety jsou u sebe. 

V Expresce jí vadilo rozmístění v různých částech fitness. Ke stejnému názoru se 

přiklonila i Zuzana (21), Tereza (34) a Hanka (52).  

5.3.7 Kategorie proces 

Nedílnou součástí poskytování sluţeb fitness je průběh procesu. Respondentky se 

vyjádřily k rezervačním systémům pro první tréninky. Expreska i Contours nabízí 

kruhový trénink, při kterém mají klientky k dispozici trenérku. Trenérka je však zároveň 

i recepční a dohlíţí na celý chod fitness centra. V této kategorii respondentky hodnotily, 

jak trenérky tyto funkce zvládají a zda jsou opravdu k dispozici klientkám, jak obě 

fitness centra slibují.  

5.3.7.1 Rezervační systém 

Respondentky, které se objednávaly na svoje hodiny přes internet, velmi ocenily 

rezervační systém Contours, kde přímo označíte hodinu, na kterou chcete přijít. 

V nabídce máte pouze volné hodiny. V Expresce byly rezervace sloţitější. S personálem 

fitness centra probíhá komunikace přes e-mail nebo telefonicky. Respondentky ale 

zmínily, ţe ani tento rezervační systém je neobtěţoval, protoţe reakce byly rychlé a 

byla snaha o přizpůsobení se ze strany fitness centra.  

5.3.7.2 Služby během cvičení 

Polovina respondentek byla překvapená, jakou péči měly na prvním tréninku. 

Respondentka Tereza (34) řekla, ţe vůbec nečekala, ţe se jí trenérky budou tolik 

věnovat. Zmínila, ţe v jiných fitness centrech je za takovou péči placeno extra a ceny 

nejsou nízké.  
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Respondentky nevidí problém v tom, ţe trenérka je zároveň i recepční. Pokud práce 

recepční zasahovala do jejich prvního tréninku, trenérka je instruovala, co mají dělat a 

v krátké době se jim opět věnovala. Respondentky si umí představit, ţe v budoucnu 

budou cvičit bez plného dohledu trenérky a to především v Contours, kde mají návodné 

obrázky se cviky. V Expresce některé z respondentek připustily, ţe by mohly mít 

problém s vymýšlením cviků. 

Respondentky se shodly na názoru, ţe Expreska vytváří pozitivnější atmosféru, kam si 

klientka ráda přijde zacvičit a odnese si pozitivní energii. Na druhé straně Contours vidí 

jako striktnější, kde klientka musí dodrţovat jasná pravidla i ve stravování. Expresku by 

doporučily tomu, kdo si chce zacvičit a být uvolněný, Contours potom vidí jako vhodné 

pro ţeny, které se chtějí naplno opřít do plnění svých cílů. Více jak polovině by spíše 

vyhovoval uvolněnější přístup Expresky i přesto, ţe by nad sebou neměly takovou 

kontrolu.  
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6 DISKUZE 

Výzkum poukazuje na to, ţe respondentky, tedy potenciální zákaznice, byly 

z nabízených sluţeb obou fitness center velmi mile překvapeny, ve většině případů 

cvičení předčilo jejich očekávání. Našla jsem však několik rozporů, mezi tím co mají 

fitness centra ve své filozofii a jak tyto skutečnosti vidí potenciální zákaznice. 

Doporučuji, aby se na tyto aspekty fitness centra v budoucnu zaměřila. 

Contours i Expreska jsou franchisové koncepty kruhového fitness výhradně pro ţeny. 

Obě fitness centra to povaţují za svoji velmi silnou stránku. Toto přesvědčení je 

podloţeno i mým výzkumem, kdy tuto skutečnost všechny respondentky přivítaly. Pro 

některé je to dokonce velmi důleţitý faktor, který by u nich mohl rozhodnout o koupi 

členství. Stejně tak se provedený výzkum potvrdil, ţe kruhový trénink, který nabízí obě 

fitness centra, je pro ţeny lákavý a cvičení je zábavné. 

Expreska za svoji výhodu povaţuje pístové hydraulické stroje, navrţené speciálně pro 

ţeny. Výzkumem jsem ověřila, ţe většina respondentek je hodnotí kladně, ale část 

z nich vidí stroje jako špatně seřízené. Dále se ve výzkumu objevil názor, ţe posilovací 

stroje v Expresce jsou méně náročné neţ v Contours, vhodné spíše pro klientky s niţší 

kondičkou nebo vyššího věku. 

Expreska uvádí svoji výhodu v nabídce speciálních lekcí za symbolickou cenu. 

Respondentky však aţ na jednu výjimku na úvodních lekcích nezaznamenaly, ţe toto 

Expreska nabízí. Chyba bude nejspíše v nedostatečné propagaci jak vizuální ve fitness 

centru tak i ze strany trenérek. Navíc Contours Expresku s nabídkou speciálních lekcí 

předčí a ještě je poskytuje zdarma v rámci členství. Všechny respondentky byly z jejich 

nabídky velmi mile překvapené aţ nadšené. Stejný problém se vyskytuje i u cardio zóny 

v Expresce, která zpoplatněná nad rámec členství, to však trenérky na zkušebním 

tréninku neuvedly ani jedné z respondentek, pouze jedna z respondentek na tuto 

skutečnost přišla, protoţe Expresku navštěvovala celý týden v rámci akce, kterou 

získala. V Contours je tato sluţba opět v rámci členství.  

Contours vidí jako svoji přednost poskytování komplexních sluţeb. V rámci členství 

máte neomezené cvičení pod dohledem trenérky, pravidelné měsíční přeměřování na 

váze Tanita a základní dohled nutriční poradkyně. V provedeném výzkumu to však 

většina respondentek neuvítalo s nadšením. Důvody byly podobné. Cena členství se 
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těmito sluţbami navyšuje. Pokud klientka, hledá pouze cvičení, pak tyto sluţby platí 

zbytečně. Některé ţeny si chtějí pouze zacvičit, jiné mají svoji výţivovou poradkyni, 

jiné se samy zajímají o zdravé stravování. Proto je dle respondentek lepší systém, který 

je nastaven v Expresce, kde si můţete zakoupit základní členství, kde máte neomezené 

cvičení pod dohledem trenérky nebo si můţete dokoupit cvičební plán Exculsive, kde 

máte neomezené cvičení, výţivový plán na míru pravidelné 14 denní přeměřování na 

Tanitě a konzultace s výţivovou poradkyní. Tento balíček Exculsive se pak pohybuje ve 

stejné cenové relaci jako členství v Contours.  

Pro mě neočekávaným problémem se stala kategorie propagace. V obou fitness centrech 

uvedly, ţe na propagaci vynakládají nemalé prostředky, a ţe je pro ně stěţejní. 

Konkrétní částky mi bohuţel nechtěli poskytnout. Z tohoto názoru jsem usoudila, ţe 

bude na velmi dobré úrovni. Z provedeného výzkumu jsem však získala dojem, ţe ani u 

jednoho fitness centra není příliš efektivní. Všechny respondenteky věděly o existenci 

vţdy alespoň jedno z fitness center, ale přesto ani jedna z nich před tímto výzkumem 

ţádné z nich nenavštívila. Fitness centra i přesto, ţe nabízejí 1. hodinu zdarma 

nedokáţou, v ţenách vzbudit dostatečnou touhu cvičení vyzkoušet. Po vyzkoušení 

polovina respondentek řekla, ţe váţně uvaţují nad zakoupením členství v jednom 

z fitness klubů.  

V komunikaci fitness centra s klientkami po zkušebním tréninku také neobstálo ani 

jedno z fitness center. Contours provádí minimální následnou komunikaci. Jedné 

z respondentek bylo v horizontu 14 dní od návštěvy voláno, jak se rozhodla. Další 

z respondentek zmínily jeden e-mail, některé nezaznamenaly ţádný kontakt ze strany 

fitness centra. Expreska je v tomto směru naprosto odlišná. Respondentky 

zaznamenávaly velké mnoţství emailů a vţdy alespoň jeden telefonát. Uvedly, ţe je to 

spíše obtěţuje, neţ motivuje k zakoupení.  
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Cílem práce je vyhodnotit spokojenost nově příchozích zákaznic do fitness center a 

zjistit, které z nich je pro respondentky lákavější a z jakých důvodů. Dále navrhnout 

vedení fitness center kroky, které by mohly vést k větší spokojenosti nově příchozích 

zákaznic, potaţmo i stávajících klientek. 

Podle mého názoru se mi podařilo odpovědět na výzkumnou otázku, kterou jsem si 

poloţila. V části Hodnocení fitness center z pohledu zákaznic jsem rozebrala jednotlivé 

kategorie a uvedla, které aspekty respondentky hodnotí lépe v jakém fitness centru a 

proč. V části Názory respondentek na zkoumané fitness kluby pak respondentky uvádí 

nejdůleţitější faktory, které by vzaly v úvahu při rozhodování o zakoupení. Většina 

respondentek jako nejdůleţitější uvedla cenu a dostupnost. 

Výzkum, který jsem provedla, přinesl jisté výsledky, na které by se majitelé fitness 

center měli zaměřit, aby poskytované sluţby dovedly na ještě vyšší neţ je stávající 

úroveň. 

Na základě vyhodnocení odpovědí respondentek oběma fitness centrům doporučuji 

provést následující kroky: 

- Propagačním cílem fitness klubů by mělo být přilákat zákaznice, které nejsou 

dostatečně motivované zkusit cvičení ve fitness pro ţeny. Z výzkumu vyplynulo, 

ţe asi jedinou motivací k vyzkoušení bylo doporučení od kamarádky. 

Doporučila bych fitness centrům tedy zapojit aktivní členky k šíření mezi jejich 

kamarádky a známé. Vhodným marketingovým tahem se mi zdá být například 

akce, kterou jsem zaznamenala v současné době v Expresce. Jedná se o soutěţ 

pro aktivní členky na facebooku. Klientka přidá svoji fotografii, kde cvičí 

v Expresce a ta, která bude mít u své fotky nejvíce označení „like“ vyhrává. 

Expreska zvolila zajímavou a hodnotnou cenu welness víkend pro dvě osoby- 

takţe soutěţ je lákavá. Klientky tak neúmyslně šíří povědomí o Expresce mezi 

své známé. Tímto směrem by se měly obě fitness centra ubírat. 

- Více propagovat skupinové lekce a lákat na ně nové kontakty, zacílení by se 

mohlo soustředit především na ty ţeny, které nemají rády fitness centra a nevědí, 

o čem přesně kruhové fitness cvičení je. 

- Vytvořit lákavější internetové stránky 
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- Vyškolit trenérky v důleţitosti závěrečného protaţení, i na úvodní hodině. Na to 

ve většině případů nedošlo 

- Zapracovat s trenérkami na prodejní strategii během zkušebního tréninku. 

Trenérky Contours vytváří příliš velký nátlak, který je zákaznicím nepříjemný a 

spíše je odradí. Trenérky Expresky naopak klientce dávají čas na rozmyšlení a 

k nákupu je nemotivují. Tento přístup je samozřejmě klientkám příjemnější, ale 

z marketingového hlediska je lepší motivovat klientku k zakoupení členství 

rovnou. 

- Zdvojenou obsluhu během vytíţených odpoledních hodin, kdy jedna z trenérek 

by se věnovala klientkám (případně nové klientce) a druhá by zastávala práci 

recepční 

Na základě vyhodnocení odpovědí respondentek fitness centru Expreska doporučuji 

provést následující kroky: 

- Seřízení posilovacích strojů 

- Označení orientační zátěţe pro začátečníka 

- Zdokonalit systém cvičení na mezistanicích, např. návodnými cviky 

- Umístit výrazný bilboard na budovu, ve které se Expreska nachází a umístit 

navigační cedule. 

- Rozšíření otevírací doby do 21 hodin ve všední den 

- Zviditelnit a rozšířit nabídku speciálních lekcí (ve fitness centru, na 

internetových stránkách, na facebooku) a nabídnout je v rámci ceny členství 

- Omezit zasílání propagačních emailů klientkám 

- Zavést celý zkušební týden zdarma, aby se vyrovnaly konkurenci a během 

tohoto týdne se zvýšeně věnovat klientkám a podpořit tím prodej členství 

- Umístit do tělocvičny více zrcadel  

- Zvětšit prostor tělocvičny přesunutím police s produkty do jiné části fitness 

centra 

- Zdokonalit systém rezervací na úvodní hodiny 

Na základě vyhodnocení odpovědí respondentek fitness centru Contours doporučuji 

provést následující kroky: 

- Rozšířit pomůcky a vybavení na mezistanicích 
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- Zmenšit rozsah vstupního dotazníku a podrobný schovat aţ pro toho, kdo si 

členství zakoupí 

- Rozšířit otevírací dobu od 7 hodin ráno ve všední den 

- Oddělit sluţby přeměřování a nutričního poradenství od členství, sníţit ceny 

základního členství, aby byla cena dostupnější pro širší spektrum klientek 

- Zavést kompenzaci aktivačního poplatku 

- Během týdne zdarma se zvýšeně věnovat klientkám a podpořit tím prodej 

členství 

- Zakoupit balanční podloţku bosu a případně další pomůcky jako činky, 

posilovací gumičky atd., kterých v Contours nemají příliš mnoho 

- Motivovat trenérky k empatičtějšímu přístupu ke klientkám a vytváření pozitivní 

atmosféry 

Tato práce měla vyzdvihnut rozdíly mezi dvěma podobně vyhlíţejícími koncepty 

cvičení pro ţeny. Všechny respondentky se o obou fitness klubech vyjadřovaly velmi 

dobře, se cvičením byly všechny spokojené v obou fitness centrech. Důvodem proč si 

členství nezakoupily je především cenová dostupnost nebo členství v jiném fittnes 

klubu. Některé z respondentek plánují v budoucnu zakoupit členství v jednom ze 

zkoumaných fitness klubů. Jednoznačně se však nedá určit, které fitness centrum je 

lepší. Při rozhodování mohou být pro zákaznice dobrým vodítkem úvodní hodiny 

zdarma, které nejsou v jiných fitness centrech běţné. 

Překvapivým výsledkem výzkumu pro mě osobně je to, ţe mezi nejdůleţitější faktory 

při rozhodování stále patří cena. Respondentky, které během celého rozhovoru tíhly 

spíše ke Contours ve finále řekly, ţe přemýšlí o členství spíše v Expresce, kvůli niţší 

ceně. V dnešní době je běţné, ţe zákazníci jsou většinou ochotni zaplatit vyšší cenu za 

pro ně kvalitnější sluţby. 

S provedeným výzkumem jsem spokojená. Proběhl bez komplikací a respondentky byly 

velice ochotné. Jsem velmi překvapená, ţe z 19 oslovených ţen bylo 8 z nich ochotno 

se zúčastnit poměrně časově náročného výzkumu 

Tato práce by se dala rozšířit o provedení kvalitativního výzkumu mezi aktivními a jiţ 

neaktivními členkami a zjistit tak jejich pohled na fungování fitness centra, které 

navštěvují nebo navštěvovaly dlouhodobě. Tento projekt bych zaměřila pouze na 

Expresku, jejíţ vedení bylo ochotné zodpovědět moje dotazy a spolupráci uvítaly. Tento 
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výzkum by doplnil postřehy, které moje respondentky jako nově příchozí zákaznice 

neměli šanci zjistit.  
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 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1- Provozovna Contours 

 

Zdroj: http://www.contours.cz/pobocka.php?id=3 

 

Příloha č. 2- Provozovna Expresky 

 

Zdroj: http://www.expreska.cz/fitness-expreska-praha-repy  

http://www.contours.cz/pobocka.php?id=3
http://www.expreska.cz/fitness-expreska-praha-repy
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Příloha č. 3-  Otázky pro rozhovor s respondentkami 

Otázky pro rozhovor 

Jméno: 

Věk: 

Čas návštěvy: 

Zkušenosti s fitness, jaké sporty preferujete: 

Vzdělání, zaměstnání: 

1) Věděla jiţ dříve, ţe existují fitness centra určená přímo určená pro ţeny? (Jak 

jste se o nich dozvěděla?  Zaujaly Vás?) 

2) Slyšela jste uţ někdy dříve konktrétně  o našich dvou fitness centrech?  

3) Jakou formu propagace byste uvítala, aby Vás zaujala? 

4) Jaký způsob dopravy jste zvolila pro přepravu do fitness centra? (Byla zde 

moţnost zaparkovat? Je vzdálenost fitness centra od zastávky přijatelná?) 

5) Jak probíhala prvotní komunikace? (Doba objednání na hodinu, dovolali jste se 

na pobočku, jak dlouho trvala odpověď na email, byla ze strany fitness centra 

snaha se přizpůsobit vašim časovým moţnostem?) 

6) Jaké jste měli pocity před vstupem do fitness centra? Jak na Vás působila 

provozovna zvenku? Jaký byl Váš první dojem z provozovny uvnitř? Co se Vám 

líbilo a nelíbilo? 

7) Jaký byl Váš první dojem z trenérky? (Jaké bylo uvítání? Jak dlouho trvalo, neţ 

se vám trenérka začala věnovat? Začala vaše hodina v objednaný čas? 

8) Jaká jste měla očekávání od cvičení? Splnilo cvičení vaše očekávání? 

9) Co se vám na cvičení líbilo /nelíbilo? 

10) Přizpůsobila trenérka cvičení vašim cílům, zdravotnímu stavu, věku, fyzické 

kondici? Myslíte si, ţe je cvičení, které jste absolvovala je vhodné pro Vaši 

věkovou kategorii? 

11) Chybělo Vám v některém fitness centru nějaký druh cvičení/ pomůcka?  

12) Odpovídá velikost provozovny počtu lidí, kteří tam byli v danou dobu s Vámi? 

13) Je počet strojů a pomůcek, který byl adekvátní k velikosti provozovny? 

14) Jednala s Vámi trenérka tak, ţe jste vše pochopila? Byla podle Vás trenérka 

dostatečně profesionální/ vyškolená?  Byla schopná zodpovědět všechny vaše 
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dotazy? Věnovala se Vám trenérka dostatečně? Věnovala se trenérka po celou 

dobu Vám? 

15) V případě, ţe jste byla spokojená se cvičením, zakoupila byste si některé 

z členství? A které?  Z jakého důvodu byste zvolila tento druh členství?  

16) Odpovídá podle Vás úroveň fitness centra ceně? (Co vstupní členský poplatek?) 

17) Je pro Vás cena ve fitness centru dostupná? 

18) Snaţila se Vás trenérka přesvědčit k zakoupení členství?  

19) Jaký je komfort obou provozoven? Zázemí (záchody, sprchy, šatny), prostředí 

(barvy, atmosféra, vzduch, teplota), ostatní (čistota, hygienické potřeby) 

20) Obě fitness centra nabízí moţnost nutričního poradenství, bylo Vám něco 

ohledně toho doporučeno, uvaţujete o tom? Proč? Pokud Vám bylo nabídnuto 

nutriční poradenství, byla by cena za něj pro Vás přijatelná? 

21) Byl Vám nabídnut nějaký produkt z doplňkového zboţí? Obě fitness centra 

nabízí prodej doplňkového zboţí (voda, l- karnitin, tyčinky,…). Všimla jste si 

cen tohoto sortimentu? Zdála se Vám cena přijatelná? 

22) Spokojenost s otevírací dobou 

23) Probíhala nějaká následná komunikace ze strany fitness centra? Jak probíhala?  

Co na ní říkáte? 

24) Které cvičení Vás celkově víc oslovilo, bavilo Vás? 

25) Bylo by pro Vás rozhodující, ţe je jeden fitness klub draţší? 

26) Které fitness klub byste zvolila z hlediska dostupnosti? 

27) Které fitness klub byste si vybrala na základě obsluhujícího personálu a proč? 

28) Která z provozoven na Vás působila celkově lepším dojmem z hlediska 

prostředí? 

29) Který klub byste preferovala z hlediska spokojenosti s procesem (domluva 

hodiny, rychlost obsluhy, průběh cvičení,… 

30) Který klub Vás celkově více oslovilo a jaké jsou toho hlavní příčiny? 

31) Máte něco dalšího, co byste ráda zmínila? 


