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Abstrakt 

 

Název: Spokojenost účastníků sportovní akce Salomon Trail Running Cup 2014  

 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň spokojenosti běžců 

se sportovní akcí, zanalyzovat jejich názory a odhalit případné nedostatky 

jednotlivých závodů pomocí dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení 

empirických dat získaných z marketingového výzkumu vymezit problematické 

oblasti a následně navrhnout vhodná doporučení, která by vedla k větší 

spokojenosti běžců se sportovní akcí. Dílčím cílem je pak zjištění případné 

souvislosti mezi spokojeností závodníků a tím, zda se uvedené sportovní akce 

zúčastnili poprvé nebo opakovaně.  

 

Metody:  K získání informací od respondentů byla použita kvantitativní metoda 

dotazníkového šetření. Respondenti byli dotazováni jak osobně, tak písemně. 

S managementem firmy zastřešující tuto sportovní akci byly vedeny neformální 

rozhovory. K vyhodnocení případné souvislosti spokojenosti závodníků s jejich 

účastí v Salomon Trail Running Cupu v minulých letech je využit T-test.  

      

Výsledky: Z marketingového výzkumu bylo zjištěno, že běžci jsou se sportovní akcí spíše 

spokojeni. Vykrystalizovaly ale určité problematické oblasti, na které by 

se organizační tým sportovní akce měl zaměřit, aby naplnil očekávání běžců 

pro nadcházející sezónu 2015. Souvislost mezi spokojeností běžců a jejich 

účastí v Salomon Trail Running Cupu v minulých letech nebyla prokázána.  

 

Klíčová slova: Sportovní akce, trail running, spokojenost zákazníka, dotazníkové šetření, 

               T-test 

 



Abstract 

 

Title:           Participants' satisfaction with Salomon Trail Running Cup 2014 sports event 

 

Objectives: The main aim of this diploma thesis is to analyse current level of customer 

satisfaction with sports event, find out their opinions and potential 

shortcomings in each running event by using questionnaire survey. Define 

any problem areas and suggest appropriate management recommendations 

by evaluating empirical data obtained from own market research. This would 

lead to improvement of runners’ satisfaction with this sports event. Partial 

goal of this diploma thesis is to find potential coherence between customers’ 

satisfaction and whether they attended Salomon Trail Running Cup for the 

first time or repeatedly. 

 

Methods: Quantitative questionnaire research was used to obtain data from respondents. 

Respondents were interviewed either in person or in writing. Informal 

interviews were made with the management of the sports event. T-test method 

was used to find potential coherence between customers’ satisfaction and their 

attendance in the past Salomon Trail Running Cup events. 

 

Results:     Marketing research showed that runners were mostly satisfied with this sports 

event. On the other hand several important problematic areas were discovered 

that management of this sports event should work on to fulfil runners’ 

expectations for the upcoming season of 2015. There was no coherence 

proven between customers’ satisfaction and their attendance in the past 

Salomon Trail Running Cup events. 

 

Keywords: Sports event, trail running, customer satisfaction, questionnaire survey, T-test  
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1 ÚVOD 

 Spokojenost zákazníka je v dnešním konkurenčním prostředí velmi důležitým 

faktorem, který předurčuje zákazníkovo chování a jeho loajalitu. Právě v oblasti sportu 

se neustále objevují nové subjekty na poli nabídky a zákazník má tak neustále větší možnost 

volby. Pokud chce poskytovatel služby obstát a dosáhnout svých podnikatelských cílů, musí 

znát své zákazníky. Základem úspěchu je naplnit zákazníkovo očekávání a přesvědčit ho 

o kvalitě nabízené služby tak, aby zůstal poskytovateli věrný a využíval jeho služeb i nadále. 

Poskytovat kvalitní služby z pohledu zákazníka je ve sportovní oblasti poměrně náročné, 

neboť oblast sportovních služeb se neustále rozvíjí, zákazníci mají stále jasnější a náročnější 

požadavky a očekávání. Právě zkoumání požadavků a potřeb zákazníků a následné 

monitorování jejich spokojenosti by mělo být významným nástrojem každé společnosti 

usilující o dlouhodobou prosperitu. Poskytovatel služby by měl také pružně reagovat na nové 

trendy ve sportovní oblasti a přizpůsobit jim svoji nabídku, která se tak stane pro zákazníka 

atraktivní. 

 Jedním takovým novým trendem posledních let je právě tzv. trail running. Jedná se 

o běh v terénu, převážně kopcovitém nebo i horském, běhá se po pěšinách, cestách nebo 

i volným terénem. Obtížnost a prostředí, ve kterém se běžec pohybuje, závisí na jeho 

vlastním výběru a fyzické kondici. Trail running láká běžce právě touto různorodostí terénu, 

pocitem volnosti a nespoutanosti. Co může být přirozenější než právě běh v přírodě? 

Trailové běhání se tak stává čím dál tím oblíbenější alternativou ke klasickému silničnímu 

běhu. Trail running může být provozován kdekoliv - v Brdech, na Šumavě, v Krkonoších 

i v extrémních alpských terénech. Nezáleží na tom, jestli běžec trénuje pravidelně nebo jestli 

zrovna začíná. Oproti turistům však není běžec zatížen žádným batohem s nezbytnými věcmi 

a na nohou má lehké boty namísto dunivých pohorek. Co běžnému, průměrně zdatnému 

turistovi trvá celý den, trail runningový běžec zvládne za dvě nebo tři hodiny. Oproti 

orientačnímu běžci nepotřebuje speciální mapu ani buzolu, nemá žádnou předem určenou 

trasu, na níž by musel hledat kontrolní body. Trail runningový běžec jednoduše běží s kým 

chce, kam chce a jak dlouho chce, podle momentální chuti a zbývajících sil. 

 Sympatickou filozofií trail runningu je to, že k jeho provozování nepotřebujete téměř 

vůbec nic. Podle charakteru zvoleného terénu a počasí si vezmete vhodné oblečení a boty 
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a můžete vyrazit. Za zvážení také stojí batůžek či pitný systém. Veškeré trail runningové 

oblečení by mělo být lehké, neomezující pohyb a chránící před větrem. Nejdůležitější 

součástí vybavení jsou samozřejmě boty. Ty by měly být dobře odpružené, s hrubou a tvrdší 

podešví, chráněnou špičkou a velmi stabilní v terénu. 

 Trailové běžecké série se ve světě konají už delší dobu, ale i v českých podmínkách 

si pomalu našly své místo. Tato práce se zabývá běžeckým seriálem Salomon Trail Running 

Cup (dále jen STRC), který se letos konal již po čtvrté a těší se stále větší oblibě. Značka 

Salomon, patřící do skupiny Amer Sports, se v oblasti trailového běhu pohybuje již téměř 

deset let a nové produkty vyvíjí přímo v horském terénu. Její pracovníci se tak rozhodli 

podpořit tento běžecký seriál a představit trailové běhání i hobby či začínajícím běžcům. 

Program seriálu se každý rok nepatrně mění. Stálicemi zůstávají Boskovické běhy, běh 

v Lipně nad Vltavou nebo např. běh v pražském Motole po golfovém hřišti. Největší 

novinkou letošního seriálu byl pražský běh City Trail s délkou trati 12 km. Cílem projektu 

bylo přiblížit trail running lidem žijícím ve městě, skloubit rušný a hektický život ve městě 

s volností přírody a nabídnout běžcům nové zážitky. City Trail je městský běh, který nevede 

jen po silnici, ale také po schodech, strmých stoupáních a klesáních, klikatých cestičkách 

a singltrecích. Běžec pozná město takové, jaké skutečně je, při překonávání přirozených 

městských překážek.   

 Tato práce zkoumá úroveň spokojenosti běžců s jednotlivými závody seriálu STRC. 

Do výzkumu bylo zahrnuto 5 závodů: Dolní Morava, Praha – Citytrail, Lipno nad Vltavou, 

Říčany a Praha Motol. Kvantitativní marketingový výzkum je prováděn za pomoci 

dotazníků, které běžci vyplňují vždy po doběhnutí závodu. Do výzkumu jsou zahrnuty vždy 

jen účastníci stěžejního běhu akce. Běžce oslovuji osobně a vybízím je k vyplnění dotazníku. 

Předpokládám, že se touto cestou zvýší ochota respondentů zapojit se do výzkumu. 

Na základě výsledků výzkumu budou na závěr jednotlivé závody porovnány mezi sebou 

a budou určeny oblasti, na které by se organizační tým seriálu měl zaměřit, aby tak ještě více 

uspokojil zákaznická očekávání.   
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň spokojenosti účastníků běžeckého seriálu 

STRC za pomoci dotazníkového šetření. Běžci budou dotazováni osobně a písemně 

na celkem 5 závodech z celé série. V dotazníku budou vyjadřovat svoji spokojenost s právě 

odběhnutým závodem. Na základě analýzy zjištěných dat budou určena slabá místa závodů, 

porovnána spokojenost účastníků s jednotlivými závody a vytvořeny návrhy, které povedou 

ke zvýšení zákaznické spokojenosti v příští sezóně. Dílčím cílem je pak zjištění případné 

souvislosti spokojenosti závodníků s tím, zda se STRC zúčastnili letos poprvé anebo již 

opakovaně.  

 K dosažení cíle diplomové práce je nezbytné splnit následující dílčí úkoly týkající se 

zkoumané problematiky: 

• porozumět dané tématice o měření zákaznické spokojenosti;  

• sestavit dotazník pro měření spokojenosti běžců; 

• provést pilotáž pro ověření dotazníku; 

• z každého závodu získat dostatečný počet vyplněných dotazníků; 

• provést analýzu získaných dat a za pomoci T-testu ověřit souvislost mezi 

spokojeností závodníků a jejich účastí v STRC v minulých letech; 

• shrnout výsledky výzkumu a zhodnotit úroveň spokojenosti účastníků akce; 

• navrhnout změny pro příští sezónu s cílem zvýšit spokojenost běžců.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 Tato část práce je zaměřena na vymezení důležitých pojmů souvisejících 

s problematikou měření zákaznické spokojenosti. Kapitola blíže popisuje základní pojmy 

z oblasti sportovních služeb a jejich kvality, zákaznické spokojenosti a také loajality.  

3.1 Služby a jejich kvalita 

 Dle většiny autorů jsou služby obecně řazeny mezi produkty. Například Kotler 

a Armstrong produktem rozumí „veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, 

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

či spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání“. 1 Pojmem produkt tedy označujeme vše, 

co tvoří celkovou nabídku na trhu. Dle Horákové se tímto termínem označuje „celková 

nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také další abstraktní 

nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura 

prodeje a další a další.“ 2  Produkt je tedy v marketingu pojímán poněkud šířeji 

než v běžném životě a ve své nehmotné podobě je nazýván službou. Jako služby můžeme 

označit činnosti, které se odehrávají na rozhraní mezi zákazníkem a dodavatelem. 3 

  Produkt je jeden ze základních marketingových nástrojů tvořících marketingový mix, 

označovaný jako 4P. Vedle produktu marketingový mix tvoří dále cena, distribuce 

a propagace. Lauterborn tvrdí, že model 4P nezohledňuje názory zákazníka a proto 

předkládá tzv. model 4C, který klade důraz právě na zákazníka. Model 4C tedy tvoří řešení 

potřeb zákazníka, výdaje zákazníka, dostupnost řešení a komunikace. Oba modely spolu 

vzájemně korespondují. 4  V oblasti služeb ale mnohem častěji hovoříme o tzv. 7P. 

Marketingový mix je pak rozšířen dále o lidský faktor, procesy, neboli realizaci služby 

a materiální prostředí.  

                                                

1 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada, 2004, s. 379 
2 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, s. 36 
3 VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2006 
4 LAUTERBORN, R., New marketing litany; Four P ́s passe; C-words take over, Advertising Age, 
October 1990  
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3.1.1 Charakteristika služeb 

 Současným celosvětovým hospodářským trendem je bezesporu právě nárůst služeb 

a díky rostoucí životní úrovni se jejich význam neustále zvyšuje. Současně se také zvyšuje 

podíl zaměstnanosti ve službách a roste podíl výkonů služeb na HDP. V nejrozvinutějších 

zemích světa dosahuje podíl služeb na HDP až 75%. Velký podíl služeb poskytuje stát, jde 

o tzv. služby veřejného sektoru. Dále v tomto sektoru působí také neziskové organizace, 

přesto však největší portfolio služeb nabízí zákazníkům sektor soukromý. 5  

 „Služba je jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné straně, 

a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Příprava služby 

může, ale nemusí, být spojena s fyzickým výrobkem.“ 6  Jak z této definice vyplývá, 

poskytování služby je velmi často spojeno s nabídkou hmotného produktu. Extrémním 

případem je nabídka čistě hmotného zboží či tzv. čisté služby. Mezi těmito dvěma extrémy 

existuje celá řada kombinací, které Kotler shrnuje do tří skupin: 7 

• hmotný produkt se službou, kdy je zboží nabízeno s následnou službou – např. prodej 

automobilu a jeho následná údržba a servis; 

• hybrid, který zahrnuje přibližně stejný podíl zboží a služeb – např. návštěva oblíbené 

restaurace; 

• hlavní služba spolu s malým podílem zboží a dalších drobných služeb, kdy příkladem 

může letecký dopravce, který během letu cestujícím nabízí občerstvení.   

 Služby se od hmotných výrobků liší hned několika vlastnostmi. Payne uvádí čtyři 

základní vlastnosti služeb – nehmatatelnost (neuchopitelnost, nehmotnost), nedělitelnost, 

proměnlivost a pomíjivost (neskladovatelnost). 8 Autorka publikace Services Marketing, 

Mohana Rao, rozšiřuje výčet vlastností o další dvě (nemožnost vlastnictví a účast zákazníka) 

a uvádí tak celkem šest základních charakteristických znaků služeb: 9 

 

                                                

5 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada, 2014 
6 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada, 2007, s. 440 
7 KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001 
8 PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada, 1996 
9 RAO MOHANA RAMA, K. Services Marketing, India: Dorling Kindersley, 2011 
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• Neuchopitelnost  

 Před uskutečněním koupě nemůže být služba prověřena tak, jako fyzický produkt – 

 nelze ji vidět, slyšet, cítit, ohmatat ani ochutnat. Právě tato vlastnost služeb 

 vyvolává u zákazníka pocit nejistoty o výsledku služby a zákazník se snaží vyvodit 

 závěry o kvalitě služby z podmínek, ve kterých je služba poskytována (místo, lidé, 

 vybavení, způsob komunikace, design, atd..) 

• Neoddělitelnost  

 Službu nelze oddělit od jejího poskytovatele – výroba, dodávka a spotřeba probíhá 

 současně, vzájemnou interakcí mezi prodejcem a kupujícím.  

• Proměnlivost 

 Služby jsou velmi nestálé. Je téměř nemožné dostat stejnou úroveň služby 

od stejného poskytovatele opakovaně. Ani dvěma zákazníkům využívající stejné 

 služby ve stejný okamžik se nemusí dostat stejné úrovně služby. 

• Pomíjivost 

 Služby nelze skladovat. Pokud je poptávka ustálená, nezdá se být pomíjivost služeb 

 velkým problémem. Problém nastává, pokud poptávka po službě kolísá.  

• Účast zákazníka 

 Služba není jednostrannou aktivitou poskytovatele – zákazníci se přímo spolupodílí 

 na její tvorbě, zejména pak právě ve sportovním odvětví.  

• Nemožnost vlastnictví 

 Služby nelze vlastnit – zákazníci si neodnášejí nic hmatatelného, zůstávají jim 

 zkušenosti a vzpomínky.   

3.1.2 Sportovní a tělovýchovné služby 

 Stejně tak, jako jsou služby obecně řazeny mezi produkty, jsou i sportovní 

a tělovýchovné služby brány jako součást sportovního produktu. V návaznosti na tuto 

analogii pak lze dle Čáslavové za sportovní produkt považovat „veškeré hmotné a nehmotné 
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statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné 

výchovy a sportu“. 10  

 Další pohled na sportovní produkty nabízí Chelladurai, který k nim řadí nejen 

sportovní zboží, ale také služby zákazníkům, divácké služby, sponzorské služby, psychický 

prospěch a sociální myšlenky (viz. obrázek č. 1).  

Obrázek č. 1: Sportovní produkty 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu, 2009, s. 120 

Sportovní služby zákazníkům klasifikuje na základě dvou hlavních dimenzí – druh a rozsah 

zapojení zaměstnance při poskytování služby a základní motivy vedoucí zákazníka k účasti 

                                                

10 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 116 
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na sportu. Kombinací těchto dvou dimenzí pak vyvozuje základní skupiny sportovních 

a tělovýchovných služeb. Tímto dělením sportovních služeb se podrobně zabývá i Šíma. 11 

3.1.2.1 Klasifikace sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka  

 Jak bylo již vysvětleno, Chelladurai rozděluje sportovní služby s ohledem na aktivní 

účast zákazníka na základě dvou dimenzí. První z nich určuje druh a rozsah zapojení 

zaměstnance při poskytování služby – rozlišuje služby spotřebitelské, profesionální 

a výchovné. Druhá dimenze pak představuje čtyři motivy vedoucí zákazníka k účasti 

na sportovních aktivitách, a to osobní potěšení, získávání dovedností, snaha vyniknout 

a zdravotní odolnost. Na základě těchto dvou dimenzí pak stanovuje základní dělení 

sportovních a tělovýchovných služeb s aktivní účastí zákazníka. 12 

Služby podle druhu a rozsahu zapojení zaměstnance 

• Spotřebitelské služby 

 Tento typ služeb nevyžaduje od zaměstnance žádnou zvláštní zručnost, znalost 

či kvalifikaci. Mluvíme zde především o zapůjčování pomůcek či zařízení spojených 

s drobným prodejem zboží. Spotřebitelské služby jsou nejjednodušším a základním typem 

služby. 

• Profesionální / odborné služby 

 U tohoto druhu služeb je již po zaměstnanci vyžadována odbornost, specializace 

a příslušná kvalifikace. Zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníky a aktivně 

se účastní na uspokojování potřeb klienta, mluvíme o vedení a koučování klientů 

(např. trenér či instruktor fitness centra).  

• Výchovné / vzdělávací služby 
 Tento druh služeb je svou podstatou velmi podobný službám profesionálním. Rozdíl 

pozorujeme v tom, že služby výchovné se snaží o určitou přeměnu klienta – ať už změnu 

                                                

11 ŠÍMA, J. Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb – aplikace pro sportovní management. 
Konference Management a marketing sportu a cestovního ruchu v Ústí n. L. Západočeská univerzita 
v Plzni. 2009 
12 CHELLADURAI, P.: A classification of sport and physical activity services. Journal of Sport 
Management, 1992 
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v chování, sociálním postavení či změnu ve fyzické a zdravotní zdatnosti. K veškerým 

změnám samozřejmě dochází na přání samotného klienta.  

 Organizaci běžeckého závodu bychom mohli z hlediska kvalifikace a zapojení 

zaměstnanců zařadit mezi služby spotřebitelské. Na zaměstnance nejsou kladeny žádné 

zvláštní nároky v podobě odbornosti či specializace.  

Motivy zákazníka k účasti na sportovních aktivitách 

• Osobní potěšení 

 Potěšení a prožitek z prováděné činnosti je v tomto případě základním hnacím 

motorem zákazníka pro účast ve sportovní a tělovýchovné aktivitě. Zákazníka není nutné 

nijak více motivovat, neboť jeho motivem je potěšení z pohybu, hry a sportovní činnosti 

jako takové.  

• Získávání dovedností 

 Někteří zákazníci jsou motivováni touhou získávat stále nové a nové dovednosti 

ve vybrané sportovní disciplíně. Cílem účasti ve sportu je pak dosažení co možná nejvyšší 

úrovně dovedností a motivací k pokračování s činností je pak každé nepatrné zlepšení.  

• Snaha vyniknout 

 Další motivací ke sportovní činnosti může být snaha a touha vyniknout, dosáhnout 

nejlepších výsledků a stát se tak svým způsobem výjimečným. Hlavním cílem je úspěch 

samotný, výhra v soutěžích a překonávání soupeřů. Úspěchy a překonávání svých 

dosavadních výkonů se pak stávají motivací pro další trénink.  

• Zdravotní odolnost 

 Cílem a motivem této skupiny zákazníků je upevnění a zlepšení zdraví a tělesné 

zdatnosti. Motivovat je mohou i změny jejich zevnějšku, zlepšení jejich fyzického vzhledu 

nebo také odbourávání stresu, které sportovní aktivity bezesporu přináší.  

 Účastníci běžeckého závodu jsou nejčastěji motivováni osobním potěšením z běhu 

a z celé akce a samozřejmě také snahou vyniknout. Atmosféra závodu a ostatní běžci 

dodávají závodníkům motivaci a další sílu a nutí je tak k podávání lepších výkonů. Motivace 

vyniknout se násobí tím, že STRC je běžecký seriál, kde se soutěží nejen v jednotlivých 
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bězích, ale také v rámci celého seriálu a po jeho ukončení jsou vyhlášeni nejlepší závodníci 

celkově.  

Dělení sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka 

 Dělení sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka pak vzniká kombinací výše 

uvedených dvou okruhů a můžeme definovat celkem šest základních skupin sportovních 

a tělovýchovných služeb zákazníkům, kterými jsou:  

• Služby orientované na požitky zákazníka 

 Nejčastěji se jedná o služby spojené s poskytováním sportovního zařízení a půjčování 

sportovního vybavení. Pro vlastní potěšení a požitek nejčastěji lidé vyhledávají nejrůznější 

sportovní hry, o které má často zájem více zákazníků najednou. Proto je vhodné, 

aby poskytovatel služby vytvořil určitý časový harmonogram, např. i s možností rezervace 

sportoviště. Zákazníci vyhledávají tyto služby pro hru samotnou, potěšení ze hry je pak 

pro ně další motivací.  

• Služby pro zlepšení zdraví, kondice a zdatnosti 

 Služby určené pro zákazníky, kteří se zaměřují především na zlepšení své fyzické 

kondice a zdravotního stavu. Zákazníci zpravidla vědí, co potřebují, a kýžených výsledků 

se snaží dosáhnout samostatně. Provozovatel tedy jen pronajímá zařízení bez dalšího dozoru 

a pomoci. Často je pronájem zařízení doplněn o drobný prodej zboží souvisejícího s danou 

sportovní aktivitou.  

• Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

 V souvislosti s rozvojem schopností a dovedností hovoříme o službách výukového 

typu, které nejčastěji poskytují tělovýchovné jednoty, sportovní školy či sportovní kluby. 

Výuka se zaměřuje na zvládnutí pohybových činností a znalostí důležitých pro konkrétní 

sportovní disciplínu. Motivace zákazníka k získání dalších dovedností je důležitá 

pro přenesení sportovních technik a taktik do samotného tréninku či do hodin tělesné 

výchovy. Právě ve školním prostředí je úroveň motivace častý problém a je pak úkolem 

samotného pedagoga, aby se pokusil pozitivně ovlivnit postoje žáků ke sportovní aktivitě.  
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• Služby zaměřené na dosažení maximální výkonnosti 

 U služeb zaměřených na dosahování vrcholových výkonů jsou také nutné odborné 

znalosti a vědomosti a jejich aplikace do tréninku. Hlavním cílem zákazníka je dosažení 

maximální výkonnosti v dané sportovní disciplíně. Pro dosažení výkonnosti by cíle 

zákazníka a organice měly být v souladu.  

• Služby pro zvýšení kvality života 

 Tyto služby jsou určené pro zdravé, sportovně založené jedince s dobrou fyzickou 

kondicí, kteří si chtějí udržet své zdraví, popř. zvýšit svou kondici. Zákazníka je nutné dobře 

informovat o všech postupech a cvičebních plánech a dostatečně ho motivovat, neboť 

výsledky se dostavují v delším časovém horizontu. Často se jedná o individuální cvičení 

pod dozorem trenéra nebo o cvičení ve skupinách. 

• Služby s léčebnými účinky 

 Léčebné služby jsou taktéž zaměřeny na zlepšení fyzické kondice, ale také zdraví 

zákazníků. Klienti mají často snížené sebevědomí v důsledku nízké fyzické kondice a svého 

vzhledu a jsou přesvědčeni, že cvičení nemohou zvládnout. Proto je organizace musí náležitě 

vést a motivovat. Mezi služby léčebného charakteru řadíme různé rehabilitační a relaxační 

programy nebo např. cvičení zaměřené na redukci váhy či snižování stresu.  

 Jak již bylo naznačeno, organizování běžeckých závodů bychom mohli zařadit 

do více kategorií sportovních a tělovýchovných služeb. Nejčastěji ale chápeme běžecké 

závody jako služby orientované na požitky zákazníka. Mohli bychom je ale zařadit i mezi 

služby pro zvýšení kvality života nebo služby zaměřené na dosažení maximální výkonnosti. 

Vždy tedy záleží za jakým účelem a s jakým motivem běžec na závody přichází.  

3.1.3 Kvalita sportovních služeb 

 Jak již bylo zmíněno, současným celosvětovým hospodářským trendem je právě 

nárůst služeb a jejich význam se neustále zvyšuje. Současně s nárůstem významu služeb 

a stále většími nároky zákazníků roste i zájem zákazníků o jejich kvalitu. Kvalita služeb 

vnímaná zákazníkem se podle Grönroose skládá ze dvou základních složek: 
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• Technické kvality, která popisuje, co bylo vlastně zákazníkovi nabídnuto. Můžeme ji 

chápat jako výsledek nabídnuté služby a její posuzování je snazší. 

• Funkční kvality, která popisuje, jak byla služba realizována. Vnímání funkční kvality 

je subjektivnější, neboť je ovlivněna několika faktory jako např. čekací doba, 

prostředí či chování zaměstnanců. 13 

Yoshida a James se zabývají kvalitou služeb při sportovní akci. Kvalitu rozdělují do tří 

dimenzí – kromě kvality technické a funkční hovoří i o kvalitě estetické, která zahrnuje 

pomocné produkty a estetiku prostředí. Tato dimenze kvality se soustředí na celkovou 

atmosféru během sportovní akce. Zaměřuje se na interakci mezi spotřebitelem a esteticky 

příjemnými charakteristikami prostředí, ve kterých je služba poskytována. 14 

 Kvalita služeb přímo souvisí se zákaznickou spokojeností a loajalitou. Tyto 

souvislosti popisuje ve svém článku Chu a kol. Kvalita služby a spokojenost zákazníka jsou 

dva zásadní prvky v rozhodovacím procesu, neboť právě kvalita služby nejvíce ovlivní 

zákazníkovu spokojenost a jeho pozdější rozhodnutí o dalším využití služby (loajality). 15 

Také Vaštíková přisuzuje kvalitě služeb velkou roli. Kvalitu služeb vyzdvihuje jako hlavní 

faktor, který představuje konkurenční výhodu a právě díky své kvalitě se může služba odlišit 

od služby konkurenční. 16 

 Mnoho autorů popisuje kvalitu jako zákazníkův názor na hodnotu služby. Jak uvádí 

Mateides: “kvalita je to, co za kvalitu považuje zákazník”. 17 Vysvětluje, že kvalita služeb je 

určována nejprve externě, bez vlivu poskytovatele služby a formuje se dle očekávání 

zákazníka. Na základě externích požadavků na kvalitu je následně upravována 

poskytovatelem kvalita interní. Podobně vysvětluje kvalitu služeb ve svém článku i Park. 

                                                

13 GRÖNROOS, CH. A Service Quality Model and Its Marketing Implication. European Journal of 
Marketing, 1984 
14 YOSHIDA, M., JAMES, J. Service quality at sporting events: Is aesthetic quality a missing 
dimension?. Sport Management Review, 2011 
15 CHU, P. Y., LEE, G. Y., CHAO, Y. Service Quality, Customer Satisfaction, Customer Trust, and 
Loyality in an E-banking Context. Society for Personality Research: Social Behavior and 
Personality, 2012 
16 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada, 2014 
17 MATEIDES, A. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. Bratislava: Epos, 1999, s. 104 
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Tvrdí, že je to posudek zákazníka o službě jako celku, o její výjimečnosti a nadřazenosti 

jiným službám. 18  

 Můžeme říci, že poskytovatel služby dosáhl kvality, kdykoliv jeho produkt splní nebo 

dokonce předčí očekávání zákazníka. Dalším příkladem může být definice bezesporu 

orientovaná na zákazníka, kterou uvádí americká asociace pro kontrolu kvality: “Kvalita je 

souhrn vlastností a charakteristických rysů výrobku nebo služby klíčových pro jejich 

schopnost uspokojovat uváděné nebo předpokládané potřeby”. 19 

3.2 Spokojenost a loajalita zákazníka 

3.2.1 Zákazník a jeho potřeby 

 Zákazníka je možno definovat jako někoho, kdo je ochoten zaplatit za uspokojení 

svých potřeb a přání. Za zákazníka můžeme považovat organizaci nebo osobu, která přijímá 

náš produkt a je nezbytně̌ nutná pro přežití podniku. Proto je pro každou firmu velmi důležité 

definovat, kdo jsou její klíčoví zákazníci, kdo produkty či služby daného podniku nakupuje. 

Správné vymezení klíčových zákazníků předurčuje úspěšnost zkoumání míry spokojenosti. 

Po definování klíčových zákazníků by měl podnik směřovat veškerou pozornost 

na uspokojování potřeb tohoto segmentu. Potřeby zákazníků jsou pro každý podnik 

nejdůležitějším zdrojem informací k sestavení a regulaci nabídky tak, aby zákazníci 

využívali jeho produktů či služeb dlouhodobě a stali se tak zákazníky loajálními.20 

 Kdo jsou naši zákazníci definuje ve své publikaci Foster následovně:  

• zákazníci jsou lidé, kteří jsou nejdůležitější pro fungování podniku; 

• zákazníci na podniku nejsou závislí, podnik je totiž závislý na nich; 

• zákazníci jsou smyslem vykonávané práce podniku a prokazují firmě laskavost tím, 

že je může obsluhovat; 

                                                

18 PARK,S. H. The Relationships between Perceived Service Problem and Service Quality, Customer 
Satisfaction, and Recommendation Within a Ski Resort Context. Korea Sport Science Institut: 
International Journal of Applied Sport Science, 2003 
19 MILLER, C. U.S. Firms Lag in Meeting Global Quality Standards: Marketing News. In KOTLER, 
P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada, 2007, s. 184 
20 BENNET, B. The business plan. Lulu, 2005 
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• zákazníci jsou lidé, kteří mají své pocity, prožitky, předsudky a náklonnosti – nejsou 

pouze statistickými čísly; 

• zákazníci mají své potřeby, se kterými do podniku přicházejí, a úkolem podniku je 

zajistit vzájemnou spokojenost; 

• zákazníci určují, která firma a kteří zaměstnanci budou úspěšní. 21 

 Princip zaměření na zákazníka patří k jedné z osmi respektovaných zásad moderního 

managementu jakosti. Dle normy ISO 9000 jsou organizace závislé na svých zákaznících, 

mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků a mají plnit jejich požadavky 

a snažit se předvídat jejich očekávání. Organizace, které se snaží princip zaměření 

na zákazníka efektivně naplňovat, musí tedy systematicky: 

• zkoumat zákazníkovy požadavky; 

• zabývat se významem těchto požadavků; 

• rychle a efektivně relevantní požadavky plnit; 

• zkoumat do jaké míry byly potřeby a očekávání naplněny.22 

Tento poslední proces lze označit také jako měření a monitorování zákaznické spokojenosti. 

Právě důraz na spokojenost zákazníků umožňuje organizaci dát najevo svou pro zákaznickou 

orientaci a zaměření na kvalitu, což spotřebitelé zcela jistě vyhledávají. 

3.2.2 Vymezení spokojenosti zákazníka 

 V dnešním silně konkurenčním prostředí by se firmy měly zabývat tím, jak ještě lépe 

plnit a uspokojovat potřeby zákazníků a poskytnout jim vyšší hodnotu než ostatní 

konkurenční firmy. Právě spokojenost zákazníka patří mezi jeden z důležitých zdrojů rozvoje 

nezbytných pro vytváření konkurenční pozice firmy na trhu.  

 „Spokojenost je subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Ta jsou 

podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím.“ 23 

                                                

21 FOSTER, T. R. V. Jak získat a udržet zákazníka. Brno: Computer Press, 2002 
22 HOYLE, D. ISO 9000 Quality Systems Handbook. Routledge, 2009 
23 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006, s. 190 
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 Spokojenost zákazníka je souhrnem jeho pocitů vyvolaných rozporem mezi 

očekáváním a požadavky před nákupem produktu či užitím služby a následným srovnáním 

s realitou na trhu. Z definice uvedené výše můžeme vidět, že pojem spokojenost je velmi 

relativní, jelikož záleží na individuálních zkušenostech každého zákazníka. To, co jednomu 

připadá jako nekvalitní servis, může pro jiného být mnohem lepší péče, než kdy zažil. Jde 

tedy o čistě subjektivní názor, který se ale mezi lidmi šíří dále a ovlivňuje stávající 

i potencionální zákazníky. Pokud je zákazník natolik spokojen, že své pozitivní nadšení sdílí 

s přáteli a produkt či službu jim doporučuje, je to pro firmu velkým přínosem. Přesto, že je 

spokojenost zákazníka relativní a velmi individuální, můžeme uvést několik základních 

kroků, které mohou pomoci k dosažení zákaznické spokojenosti. Je třeba:  

• komunikovat se zákazníky; 

• mít pod kontrolou celkový zážitek zákazníka; 

• řešit nepříjemné situace s empatií a důstojným způsobem; 

• pěstovat kulturu služby u zaměstnanců a poskytovatelského týmu; 

• naučit se, jak realizovat a řídit proces poskytování služby. 24 

 Jak již bylo uvedeno, spokojenost zákazníka chápeme jako souhrn jeho pocitů 

vyvolaných rozdílem mezi očekáváním a následnou vnímanou realitou na trhu. V závislosti 

na povaze tohoto rozdílu lze definovat tři základní stavy spokojenosti:  

• potěšení zákazníka, charakterizované tím, že potřeby zákazníka byly uspokojeny 

více, než sám očekával, a vnímaná realita tedy převyšuje jeho původní představy; 

• naprostá spokojenost zákazníka, vyznačující se shodou mezi očekáváním zákazníka 

a vnímanou realitou; 

• limitovaná spokojenost, kdy vnímaná realita zcela nenaplňuje původní očekávání, 

zákazník stále může být do určité míry spokojen, ale jeho spokojenost je nižší 

než v předchozích dvou stavech. 25 

                                                

24 CANT, M. C., STRYDOM, J. W., JOOSTE, C. J., PLESSIS, P. J. Marketing Management. Juta 
and Company Ltd., 2009 
25 NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002 
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Na základě tohoto rozporu mezi očekáváním zákazníka a vnímanou realitou můžeme tyto tři 

základní stavy spokojenosti znázornit také graficky:  

Obrázek č. 2: Spokojenost zákazníka – hodnotící škála 

 

Zdroj: GfK Praha a Incoma Consult – kolektiv autorů. Modely měření a zlepšování spokojenosti 

zákazníků – od teorie k praxi, 2004, s. 72 

3.2.3 Očekávání zákazníka  

Jak již bylo několikrát zmíněno, spokojenost či nespokojenost zákazníka vzniká na základě 

rozporu mezi očekáváním a reálnou zkušeností. Očekávání je soubor představ zákazníka 

a dle Mateidese vzniká přes následující čtyři komponenty:  

• osobní potřeby, které představují individuální požadavky zákazníků v závislosti 

na zamýšleném účelu využití produktu či služby danou osobou; 

• zkušenosti, tvořící důležitý předpoklad pro následná očekávání; 

• přímá komunikace, představující např. slib určitých výkonových znaků produktu 

či služby prodávajícího bezprostředně před nákupem; 

• nepřímá komunikace, pod kterou si můžeme představit zejména komunikaci přátel 

a známých přes nezávislá média. 26 

                                                

26 MATEIDES, A. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. Bratislava: Epos, 1999 
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Mateides dále rozlišuje pět úrovní formování očekávání, které ovlivňují způsob a metodu 

jejich vzniku:  

• realistické očekávání, které se zakládá na reálných informacích o daném produktu 

či službě; 

• ideální očekávání, kdy si zákazník představy o produktu idealizuje; 

• očekávání podporované zkušeností, které je založeno na zkušenostech s produkty 

stejné spotřeby; 

• tolerovatelný výkon, představuje takovou úroveň výkonu, kterou je zákazník ještě 

ochoten akceptovat; 

• slušný výkon, který zákazník pokládá ještě za spravedlivý vzhledem k vynaloženým 

finančním prostředkům. 27 

Z výše uvedeného vyplývá, že očekávání zákazníka jsou ovlivněna mnoha různými faktory 

a způsob formování očekávaní je vždy individuální.  

3.2.4 Loajalita zákazníka 

 Loajalitu zákazníka chápeme jako způsob chování, který se na trhu projevuje 

zejména opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do svého okolí. 28 Přestože 

je vysoká míra spokojenosti dobrým předpokladem pro vznik zákaznické věrnosti, 

nemůžeme s tímto vztahem spokojenosti a loajality vždy počítat. V praxi totiž existují 

i zákazníci, kteří jsou přes svou vysokou míru spokojenosti neloajální, a naopak zákazníci, 

kteří jsou nespokojeni a zůstávají firmě i nadále věrní. Organizace by se proto neměly 

spokojit pouze s měřením spokojenosti zákazníků, ale i jejich loajality, neboť právě loajální 

zákazníci by měli být jejich centrální cílovou skupinou. Složitý vztah mezi spokojeností 

a loajalitou znázorňuje tzv. matice spokojenosti a loajality.  

                                                

27 MATEIDES, A. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. Bratislava: Epos, 1999 
28 NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004 
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Obrázek č. 3: Matice spokojenosti a loajality 

 

Zdroj: GfK Praha a Incoma Consult – kolektiv autorů. Modely měření a zlepšování spokojenosti 

zákazníků – od teorie k praxi, 2004, s. 68 

Autoři této matice rozlišují podle očekávaného chování následujících pět kategorií 

zákazníků: 

• skokani, kterým nezáleží na značce nakupovaného produktu, nejsou zatíženi 

stereotypy a často mění nakupované značky produktů a služeb; 

• králové, kteří jsou dodavateli věrni a vnímají u výrobků a služeb současného 

dodavatele jakousi přidanou hodnotu; 

• běženci, které vnímáme jako nespokojené zákazníky využívající možnost odejít 

ke konkurenci; 

• vězňové, kteří i přes svou nespokojenost zůstávají dodavateli věrní, neboť buď nemají 

jinou alternativu, nebo jsou náklady na změnu dodavatele příliš vysoké; 

• nerozhodní, jejichž chování je zcela nevyzpytatelné. 29 

                                                

29  GfK Praha a Incoma Consult – kolektiv autorů. Modely měření a zlepšování spokojenosti 
zákazníků – od teorie k praxi. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004 
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 Storbacka a Lehtinen loajalitu chápou jako vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, 

který se dlouhodobě buduje a o který je potřeba náležitě pečovat. Věrní zákazníci se totiž 

nerodí, musíme si je pěstovat. Existuje ale také přímá závislost mezi zákaznickou 

a zaměstnaneckou loajalitou. Bez loajálních zaměstnanců bude jen těžko firma budovat 

loajalitu u svých zákazníků. 30 

 V odborné literatuře se také často objevuje tvrzení, že získání nového zákazníka je až 

pětkrát dražší než udržení si stávajícího zákazníka. Je tedy potřeba, aby se firmy 

systematicky zabývaly plánováním aktivit, které vedou k vytváření zákaznické loajality. 31 

Výdaje a energie vynaložená na zajištění a růst zákaznické loajality jsou proto zajisté dobrou 

investicí.  

3.2.5 Důsledky spokojenosti a nespokojenosti zákazníka 

  Jak již bylo několikrát zdůrazněno, v dnešním vysoce konkurenčním prostředí 

by se firmy měly zaměřovat na budování dlouhodobé spokojenosti zákazníka, vztahu 

se zákazníkem a zákaznické loajality. Spokojenost, popřípadě nespokojenost vede vždy 

zákazníka k určitým projevům chování a jednání, které mají vliv na tržní výkonnost firmy. 

 V případě, že je zákazník s úrovní a kvalitou služby spokojen, můžeme u něj 

pozorovat následující znaky v jeho chování: 

• firmu doporučuje svým známým, přátelům a rodině; 

• poskytovaných služeb využívá opakovaně; 

• přichází pro radu; 

• cítí spokojenost s celkovým nákupem, stejně tak jako se službou samotnou; 

• ochotně spolupracuje s poskytovatelem při marketingovém výzkumu (vyplňování 

dotazníků, anket, atd.); 

• firmu uvádí jako pozitivní příklad při nejrůznějších debatách. 32 

                                                

30  STORBACKA, K., LEHTINEN, J. Řízení vztahů se zákazníky: Customer Relationship 
Management. Praha: Grada, 2002 
31 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C.H. Beck, 2009 
32 NOVÝ, I., PETZOLD, J. (NE)spokojený zákazník-náš cíl?!: jak získat zákazníka špičkovými 
službami.. Praha: Grada, 2006 
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 V opačném případě, kdy je zákazník s poskytnutou službou nespokojen, hrozí firmě 

jeho ztráta. Zákazníci poskytují negativní reference, podávají stížnosti a reklamace, 

přestupují ke konkurenci a tím snižují zisky podniku. A jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, získání nového zákazníka je až pětkrát dražší než udržení toho stávajícího. 

Nespokojenost zákazníka tedy negativně ovlivňuje dlouhodobý úspěch firmy na trhu 

a dochází k ní většinou z následujících důvodů: 

• poskytovatel služby nezná potřeby a očekávání zákazníků - očekávání zákazníka 

se liší od reality; 

• poskytovatel služby není schopen splnit přání a očekávání zákazníka i přesto, že je 

dobře zná; 

• poskytovatel z interních důvodů požadavky zákazníka ignoruje – interní procesy 

a systémy nemohou zákazníkovo přání splnit; 

• poskytovaná služba nesplňuje zákazníkovo očekávání, ačkoliv je bezchybná. 33 

3.2.6 Zjišťování spokojenosti zákazníka 

 Zjišťování spokojenosti zákazníků je častým příkladem marketingového výzkumu 

v oblasti služeb, neboť právě spokojenost zákazníků je jeden z klíčových aspektů pro jejich 

udržení. Moudré společnosti vědí, že spokojený zákazník je věrnější, kupuje více, věnuje 

méně pozornosti konkurenci, je méně citlivý na cenu, poskytuje společnosti nápady 

na výrobky či služby a často hovoří o společnosti v pozitivním slova smyslu. Právě význam 

osobního doporučení a tzv. ústní reklamy zdůrazňuje i Reichheld, který uvádí, že 

nejdůležitější otázkou je ta, která se táže, zda by zákazník doporučil službu svému příteli. 

Rozhodnutí o doporučení služby přátelům je dle autora velmi ovlivněno tím, jak s ním 

zacházeli zaměstnanci organizace. 34  

  

 

                                                

33 NOVÝ, I., PETZOLD, J. (NE)spokojený zákazník-náš cíl?!: jak získat zákazníka špičkovými 
službami.. Praha: Grada, 2006 
34 REICHHELD, F. One Number You Need to Grow. Harvard Business Review, December 2003 
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 A proč je vlastně tak důležité zákaznickou spokojenost a loajalitu sledovat? Nenadál 

uvádí hned několik důvodů: 

• měření spokojenosti a loajality slouží jako důležitá zpětná vazba v systémech 

managementu jakosti; 

• právě díky měřením spokojenosti a loajality jsou organizace nuceny zabývat se 

zkoumáním současných i očekávaných požadavků svých zákazníků a učí se tak svým 

zákazníkům naslouchat; 

• informace získané měřením spokojenosti a loajality a jejich dynamické́ 

vyhodnocování umožní́ vrcholovému vedení organizací poznat a sledovat i některé́ 

další ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů ekonomických výsledků; 

• vývoj míry spokojenosti a loajality zákazníků by měl být jedním z důležitých impulsů 

pro procesy neustálého zlepšování. 35 

 Společnosti mohou zjišťovat spokojenost zákazníků několika základními 

přístupy:  

• průzkumy spokojenosti zákazníků, které mohou sledovat spokojenost zákazníků přímo 

a respondentům lze pokládat např. i otázky zjišťující jejich úmysly k budoucím 

nákupům nebo např. ochotu doporučit společnost. Průzkumy jsou nejčastěji 

realizovány formou ankety či dotazníků a jsou účinné zejména při monitorování 

příčin spokojenosti či nespokojenosti; 

• analýza ztráty zákazníků, kdy společnost kontaktuje bývalé zákazníky, kteří přešli 

ke konkurenci, a zjišťuje důvody, kvůli kterým zákazníci změnili dodavatele; 

• mystery shopping, kdy si společnost najme odborníky, kteří se tváří jako potenciální 

zákazníci a při využívání služeb konkurentů zjišťují jejich slabé a silné stránky; 36 

• systémy stížností a návrhů, kdy firmy nabádají své zákazníky, aby vyjádřili svůj 

názor na poskytované služby, zejména pak pokud se cítí být nespokojeni; 

                                                

35NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004 
36 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada, 2007 
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• výzkum motivace zjišťuje silné a slabé stránky firemního programu spokojenosti 

a loajality a probíhá nejčastěji formou diskuzí a rozhovorů, ať už se zaměstnanci 

podniku nebo se samotnými zákazníky.37 

 Tato práce využívá ke zjištění úrovně spokojenosti zákazníků právě jeden z výše 

uvedených přístupů, a to průzkum spokojenosti zákazníků. Průzkum bývá nejčastěji 

realizován různými metodami dotazování. Respondenti mohou být dotazováni osobně, 

telefonicky, písemně, poštou, elektronickou poštou nebo i online. Pro zkoumání spokojenosti 

účastníků běžeckého seriálu STRC byla vybrána metoda písemného dotazování, které bylo 

realizováno v terénu za asistence tazatele. 

3.3 Metody měření kvality, zákaznické spokojenosti a loajality 

 Kvalita služeb a s ní bezpochyby spojená spokojenost a loajalita zákazníka by měla 

být jeden z velmi důležitých faktorů pro každou firmu. Měření spokojenosti zákazníka může 

vedení firmy pomoci v rozhodování o tom, jakým směrem se vydat při zlepšování kvality 

služeb. Pro měření kvality služeb, zákaznické spokojenosti a loajality existuje celá řada 

metod. Níže jsou popsány vybrané čtyři metody – metoda SERVQUAL měřící kvalitu 

služeb, metoda SERVPERF zabývající se zejména spokojeností zákazníků, metoda Net 

promoter score určující zákaznickou loajalitu a nakonec je popsán Cognitive – affective 

model, ze kterého vychází výzkum spokojenosti účastníků STRC 2014, který je součástí této 

diplomové práce.  

3.3.1 SERVQUAL 

 Metoda SERVQUAL (Service quality) je propracovaná metoda hodnocení kvality 

služeb a míry spokojenosti zákazníků a je založena na základě rozporu mezi očekáváním 

zákazníka a tím, jaká služba je mu ve skutečnosti nabídnuta. Data jsou získávána pomocí 

dotazníkového šetření, kde respondenti pomocí Likertovy škály hodnotí 22 jednotlivých 

vlastností služby, a to v následujících rozměrech: 

                                                

37  GfK Praha a Incoma Consult – kolektiv autorů. Modely měření a zlepšování spokojenosti 
zákazníků – od teorie k praxi. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004 
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• spolehlivost – zda je služba poskytnuta správně a dle zadání; 

• jistota – zda firma dokáže zajistit důvěru a spokojenost; 

• empatie – zda poskytovatel služby přistupuje k zákazníkům individuálně a citlivě;  

• vstřícnost – zda poskytovatel ochotně pomáhá a zajišťuje rychlou obsluhu; 

• hmotné zajištění  - představuje to, co zákazník vidí a s čím přijde do styku (např. 

organizační tým či samotné zázemí závodu – šatny, sociální zařízení, atp.). 

Nejprve hodnotí očekávanou úroveň a následně skutečně vnímanou úroveň těchto vlastností. 

Výzkum metodou SERVQUAL je založen na modelu mezer, tzv. GAP modelu. Autoři 

metody (Parasuraman, Zeithaml, Berry) definují celkem následujících 5 mezer, které jsou 

znázorněny na obrázku č. 5: 

• mezera 1 – představuje rozdíl mezi očekáváním zákazníka a představami 

managementu o očekávání zákazníka; 

• mezera 2 – představuje rozdíl mezi představami managementu o očekávání zákazníka 

a specifikací kvality služby; 

• mezera 3 – představuje rozdíl mezi specifikací kvality služby a skutečně poskytnutou 

službou; 

• mezera 4 – představuje rozdíl mezi poskytnutím služby a komunikací se zákazníky 

o službě; 

• mezera 5 – je výsledkem všech předešlých mezer a představuje rozdíl mezi vnímanou 

a očekávanou službou. 38 

 Jednotlivé mezery tedy představují nedostatky, se kterými musí organizace bojovat. 

Nejdůležitější je právě mezera spotřebitele (mezera 5), která představuje rozdíl mezi jeho 

očekáváním a skutečným vnímáním služby. V zájmu každého poskytovatele služby je tuto 

mezeru minimalizovat a tím tak uspokojit zákazníka. Právě pátou mezeru hodnotí zákazníci 

pomocí metody SERVQUAL, která má podobu dotazníku. Při použití standardizovaného 

                                                

38 ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L., PARASURAMAN, A. Communication and Control Processes 
in the Delivery of Service Quality. Journal of Marketing. April 1988 
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dotazníku to vypadá v praxi tak, že respondent se nejprve vyjadřuje k výroku tak, jak ho 

očekává a následně jak ho ve skutečnosti vnímá. 39 

Obrázek č. 5: GAP model kvality služeb 

 

Zdroj: PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L .L. Conceptual model of service 

quality and its implications for future research, 1985, p. 44 

                                                

39 RUDA, T., AUGUSTOVÁ, M., ŠÍMA, J. Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality 
služeb ve sportu. Česká kinantropologie, 2012 
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3.3.2 SERVPERF 

 Metoda SERVPERF (Service performance) je další metoda určující kvalitu služeb 

na základě spokojenosti zákazníka. Tato metoda vychází z výše uvedené metody 

SERVQUAL, ale na rozdíl od ní měří spokojenost zákazníka pouze na skutečně vnímané 

kvalitě služeb. K hodnocení se využívá stejných rozměrů kvality služeb – spolehlivost, 

jistota, empatie, vstřícnost a hmotné zajištění. 40 

 Hlavním rozdílem je tedy to, že skutečně vnímaná kvalita služeb se neporovnává 

s očekáváním zákazníka. Sběr dat u metody SERVPERF je tedy podstatně zjednodušen, 

neboť potřebujeme zjistit v podstatě 50% toho, co je nutné u metody SERVQUAL.  

3.3.3 Net promoter score – NPS 

 NPS je metrikou pro měření zákaznické spokojenosti, loajality a zároveň zákaznické 

zkušenosti. Metoda umožňuje využití zpětné vazby od zákazníků pro podporu růstu 

společnosti. NPS představil Frederick Reichheld v roce 2003 a stala se standardem 

pro měření a zvyšování loajality zákazníků předních společností na celém světě. Metoda 

získala oblibu díky své jednoduchosti a vazbě na růst zisku. Společnosti a jejím odpovědným 

zaměstnancům ukazuje, jak s klientem zacházejí zaměstnanci první linie.  

 Metoda je založena na položení jedné jednoduché otázky: „Jak je pravděpodobné, že 

byste doporučil značku/službu/firmu svému příteli nebo známému?“. Zákazníci reagují 

na stupnici 0 až 10, kde 0 znamená „určitě ne“ a 10 znamená „určitě ano“. Zákazníky pak 

dělí do tří skupin: 

• příznivci (skóre 9-10) jsou loajální nadšenci, kteří budou služby využívat i nadále 

a také doporučují služby ostatním; 

• pasivní (skóre 7-8) zákazníci jsou sice spokojeni, ale nejsou to nadšenci, a tak 

využívají i služeb konkurence; 

                                                

40 ADETUNJI, O; YADAVALLI, V. S. S.  and  MALADA, A.. Assessment of the quality of service 
provided by a national regulatory institution. South African Journal of Industrial Engineering. 
[online]. 2013 
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• odpůrci (skóre 0-6) jsou nespokojení zákazníci, kteří odcházejí ke konkurenci a navíc 

mohou firmu poškodit šířením negativních referencí. 41 

Hodnotu NPS získáme odečtením procenta odpůrců od procenta příznivců, přičemž výsledná 

hodnota nižší než 0 značí potíže s loajalitou a naopak hodnota vyšší než 50 je znakem vysoké 

míry loajality. 42 

Obrázek č. 4: Net Promoter Score 

 

Zdroj: BAIN & COMPANY. Net promoter system [online]. Dostupné z: 

<http://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-score.aspx>. 

3.3.4 Cognitive – affective model 

 Tato metoda zjišťující spokojenost zákazníků byla vyvinuta právě speciálně 

pro účastníky sportovních akcí. Metoda se snaží o poznání spokojenosti účastníků sportovní 

akce skrze jejich pocity, nálady a postoje.  

                                                

41 REICHHELD, F. One Number You Need to Grow. Harvard Business Review, December 2003 
42 KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. Praha: Grada, 2011 
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 Metoda je postavena na vzájemné závislosti mezi očekáváním, emocemi, 

spokojeností a loajalitou. Autoři uvádí následující vztahové závislosti, které jsou znázorněny 

také na obrázku č. 6. 

• očekávání – spokojenost, kde je zdůrazněn jasný vztah mezi tím, co zákazník očekává 

a tím jak sportovní akci ve skutečnosti vnímá; 

• emoce – spokojenost, vysvětlující důležitost emocí (vzrušení, potěšení, požitek) 

během sportovní akce, které mají vliv na výslednou spokojenost; 

• spokojenost – loajalita, kde potvrzují, že spokojenost zákazníka predikuje jeho 

budoucí chování.  

Obrázek č. 6: Cognitive – affective model  

 

Zdroj: MARTÍNEZ CARO, L., MARTÍNEZ GARCIA, J. A. Cognitive – affective model of customer 

satisfaction, 2007, p. 112 

K získání informací o spokojenosti účastníků akce autoři sestavili dle výše uvedeného 

modelu strukturovaný dotazník, který je členěn na čtyři okruhy – očekávání, emoce, 

spokojenost a loajalita. Každý okruh obsahuje několik otázek a respondenti odpovídají 

za pomoci sémantického diferenciálu a Likertovy pětibodové škály. 43 

 Právě z této popsané metody a standardizovaného dotazníku zkoumání zákaznické 

spokojenosti vychází tato diplomová práce. Dotazník byl však pro potřeby konkrétní 

                                                

43 MARTÍNEZ CARO, L., MARTÍNEZ GARCIA, J. A. Cognitive – affective model of customer 
satisfaction. An exploratory study within the Framework of a sporting event. Journal of business 
research. February 2007 
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sportovní akce upraven a byly do něho přidány další otázky na přání zadavatele výzkumu 

(Amer Sports Czech Republic s.r.o.).  

 Jak uvádí Národní informační středisko pro podporu jakosti, u analýzy spokojenosti 

zákazníků se většinou vzhledem k různorodosti charakteru studií nepracuje s plně 

standardizovanými otázkami. Existují však obecná doporučení na oblasti, které by měl 

dotazník zkoumat: 

• spokojenost s jednotlivými atributy v rámci příslušné hodnocené oblasti (např. 

s profesionalitou pracovníků, se vstřícností a ochotou pracovníků); 

• spokojenost s příslušnou hodnocenou oblastí (např. s pracovníky společnosti); 

• celková spokojenost s kvalitou poskytovaného servisu (např. se společností). 44 

 

 

 

 

  

                                                

44  GfK Praha a Incoma Consult – kolektiv autorů. Modely měření a zlepšování spokojenosti 
zákazníků – od teorie k praxi. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004 
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4 METODICKÁ ČÁST 

 Tato diplomová práce se zabývá úrovní spokojenosti účastníků běžeckého seriálu 

Samolon Trail Running Cup 2014. Analýza spokojenosti běžců byla provedena pomocí 

dotazníkového šetření na pěti závodech. První závod (Dolní Morava) byl využit k provedení 

pilotní studie a následné úpravě dotazníku do jeho finální podoby. Použitý dotazník vychází 

ze standardizovaného dotazníku Cognitive – affective modelu popsaného v předchozí 

kapitole (kapitola 3.3.4). Dotazník však musel být pro potřeby konkrétní sportovní akce 

upraven. 

4.1 Plán výzkumného projektu 

 V této části diplomové práce je popsán plán výzkumného projektu. Jsou zde shrnuty 

veškeré důležité informace související s výzkumným projektem a jeho realizací. Cílem 

výzkumu je zjistit úroveň spokojenosti běžců, odhalit problematické oblasti běžeckého 

seriálu STRC a navrhnout doporučení, která by vedla ke zvýšení zákaznické spokojenosti. 

K tomu, aby byl výzkum úspěšný, je nutné vymezit základní otázky a okruhy týkající se 

samotné realizace výzkumu – vymezit cílovou skupinu, metodu sběru a analýzy dat 

a techniku měření, způsob sběru dat a samotnou strukturu dotazníku. 

4.1.1 Cílová skupina a výzkumný soubor 

 Cílovou skupinou sportovní akce STRC jsou zejména sportovně založení lidé – běžci, 

bez ohledu na věk, pohlaví, bydliště nebo např. sociální postavení. Akce je tedy určena 

pro velmi široké spektrum příznivců běhu. Zkoumaných čtyřech závodů (v potaz bereme jen 

stěžejní běhy každé běžecké akce) se podle dostupných startovních listin celkem zúčastnilo 

přibližně 1000 běžců. V praxi není reálné získat informace od všech běžců, a tak bylo nutné 

určit výzkumný soubor, tedy cílovou skupinu běžců, které budeme dotazovat. 

 Výzkumný soubor byl zvolen metodou náhodného výběru a také na základě 

dobrovolnosti vyplnit dotazník. Pro výzkum byl zvolen počet 200 respondentů, tedy 

z každého závodu 50. Nakonec se podařilo získat celkem 206 řádně vyplněných dotazníků. 
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4.1.2 Technika měření 

 Pro zjištění úrovně spokojenosti účastníků STRC byl zvolen kvantitativní výzkum 

a primární metoda sběru dat. Jako nejvhodnější technika měření bylo vybráno dotazníkové 

šetření ve formě písemného dotazování doplněného o ústní rozhovory. Písemné dotazování 

má bezesporu výhodu ve formě menší časové náročnosti a následně zjednodušeného 

vyhodnocování dat. Použitý dotazník vycházel ze standardizované metody měření 

spokojenosti účastníků sportovních akcí (Cognitive – affective model).  

4.1.3 Struktura dotazníku 

 Struktura dotazníku byla zčásti dána vybranou standardizovanou metodu výzkumu 

spokojenosti účastníků sportovní akce, ale byla také ovlivněna např. požadavky zadavatele 

výzkumu, tedy marketingového oddělení firmy Amer Sports. Překlad dotazníku do českého 

jazyka z jeho anglické verze byl konzultován s tehdejším manažerem marketingového 

oddělení Mgr. Karlem Glogarem a s vedoucím práce Mgr. Janem Šímou.  

 V úvodu dotazníku je respondent seznámen se smyslem a cílem sběru dat a je ujištěn 

o anonymitě výzkumu. Následuje několik počátečních segmentačních otázek, které jsou 

zaměřeny na zjištění demografických údajů, účasti v ostatních bězích, způsobu registrace, 

informačních zdrojů a údajů o tréninku respondentů. Tyto otázky byly do standardizovaného 

dotazníku přidány na přání zadavatele výzkumu. Převážná většina úvodní části je tvořena 

otázkami se zavřenými odpověďmi tak, aby se co nejsnáze vyhodnocovaly.  

 Dále následoval blok týkající se samotné spokojenosti. Respondenti měli 

na pětibodové škále vyjádřit svou spokojenost s jednotlivými atributy závodu, s tím, že se 

hodnotilo jako ve škole (1 – naprostá spokojenost, 5 – naprostá nespokojenost). Vyjádřit se 

měli k celkové atmosféře, délce trati, profilu trati, lokalitě závodu, občerstvení během 

závodu, vlastnímu výkonu, ceně startovného a celkové organizaci závodu.  

 Další blok dotazníku byl tvořen několika tvrzeními (viz. obrázek č. 6). První dvě se 

zabývala očekáváním běžců v návaznosti na celkovou organizaci akce a také na to, jaký 

zážitek si ze závodu odnášejí. Následující tři tvrzení zjišťovala jejich prožitek a potěšení, kde 

měli respondenti vyjádřit na pětibodové Likertově škále svůj souhlas či nesouhlas. Závěrečná 

dvě tvrzení se týkala zákaznické loajality. 
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Obrázek č. 6: Tvrzení - očekávání, prožitek a loajalita 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 V závěru dotazníku byli respondenti vyzváni ke sdělení připomínek a námětů 

organizátorům akce formou otevřené odpovědi. Více než polovina respondentů této možnosti 

využila a napsali nám cenná doporučení, která by zvýšila jejich spokojenost. Celý dotazník je 

ke zhlédnutí v příloze diplomové práce (příloha č. 1). Na obrázku č. 7 je uvedeno schéma 

operacionalizace, které nám shrnuje strukturu celého dotazníku.  
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Obrázek č. 7: Operacionalizace konstruktu dotazníku 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.4 Pilotáž 

 Před realizací výzkumu za pomoci dotazníku je důležité nejprve dotazník otestovat 

a prověřit, tedy provést pilotáž. Ta je realizována na menší skupině lidí, popř. také konzultací 

s odborníky. Výsledky pilotáže dotazníku by nám měly poskytnout informace 

o srozumitelnosti otázek a naznačit, zda vlastně plní stanovený cíl.  

 Pilotáž byla provedena na začátku června na závodě v Dolní Moravě (7. 6. 2014). 

Dotazník vyplnilo 50 osob a byl s nimi veden krátký rozhovor, během kterého respondenti 

sdělili tazateli své připomínky k pokládaným otázkám. Dále byl dotazník konzultován 

s odbornicí na sociologický výzkum Mgr. Jitkou Buriánkovou. Na základě pilotáže byl 

dotazník upraven, některé otázky byly přeformulovány a část dotazníku týkající se emocí 

byla zcela vypuštěna.  

4.1.5 Sběr dat 

 Sběr dat probíhal ve druhé polovině roku 2014, od června do listopadu. První závod 

na Dolní Moravě se konal již 7. 6. 2014, dále následoval pražský Citytrail (28. 6.), závod 

v Lipně nad Vltavou (24. 8.), Říčanech (11. 10.) a nakonec pražský závod přes motolské 

jamky (2. 11.). Po každém závodě byly výsledky průzkumu konzultovány s „tour 

manažerem“ tak, aby na ně organizační tým závodu mohl ihned reagovat.  

 Dotazníky byly běžcům distribuovány vždy po doběhnutí závodu. Běžci byli osobně 

osloveni, seznámeni se záměrem výzkumu a následně motivováni sladkou odměnou 

ve formě energetické tyčinky. K vyšší návratnosti dotazníků přispěl zejména osobní kontakt 

tazatele s respondentem a samotný zájem účastníků akce na zlepšení kvality poskytovaných 

služeb.  

4.1.6 Analýza dat 

 Aby bylo možné vydat doporučení a návrhy, které by vedly k vyšší spokojenosti 

zákazníků, je nejprve nutně provést analýzu získaných dat. Analýza dat představuje 
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organizaci dat a jejich popis pomocí grafů, numerických tabulek a dalších matematicky 

propracovaných prostředků. 45 ! 

  K vyhodnocení dat je použit statistický program SPSS. Aby bylo možné data 

v programu vyhodnocovat, je nejdříve nutné je převést do číselných tabulek v programu 

Microsoft Excel. K účelu převedení dat do těchto tabulek jsou možné varianty odpovědí 

na jednotlivé otázky dotazníku pomyslně očíslovány. Analýza dat je provedena pro každý 

závod série zvlášť a následně také celkově pro celý běžecký seriál (třídění 1. a 2. stupně). 

Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek. Dílčí úlohou hodnocení 

spokojenosti je pak zjistit případnou souvislost spokojenosti závodníků s tím, zda se závodu 

zúčastnili poprvé nebo opakovaně. Pomocí T-testu zkoumáme, zda opakovaná účast 

závodníků v STRC ovlivňuje jejich spokojenost a ověřovány jsou tedy následující hypotézy: 

• H0: Opakovaná účast závodníků v STRC v rámci všech ročníků sportovní akce 

neovlivňuje spokojenost těchto závodníků. 

• H1: Opakovaná účast závodníků v STRC v rámci všech ročníků sportovní akce 

ovlivňuje spokojenost těchto závodníků. 

 4.1.6.1 T-test 

 T-test je statistická metoda, která slouží k ověřování hypotéz. Při testování hypotéz 

rozlišujeme nulovou (H0) a alternativní hypotézu (H1). Jako nulovou hypotézu volíme 

tvrzení, které chceme s malým rizikem omylu vyvrátit. Pravděpodobnost tohoto omylu je 

tzv. hladina významnosti, která se označuje jako α (α=5%).  Testováním nulové hypotézy 

rozhodujeme o jejím případném zamítnutí a přijetí alternativní hypotézy.  

 T-test řadíme mezi parametrické testy, při testování tedy předpokládáme normalitu 

dat sledovaných veličin. T-test vyhodnocuje významnost rozdílu dvou výběrových průměrů. 

V této práci testujeme dva nezávislé výběry, a proto byl použit dvouvýběrový nepárový      

T-test. Před T-testem je vhodné provést ještě test shody rozptylů, tzv. F-test.  

 Získané výsledky spokojenosti účastníků pomáhají odhalit slabá místa 

a problematické oblasti STRC, které zákazníci považují za méně kvalitní. Zákazníci během 

                                                

45 HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012 
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výzkumu také tazateli sdělili několik zajímavých námětů a připomínek, se kterými může 

organizační tým akce pracovat v rámci následujícího ročníku. Získaná data a z nich 

vyvozené důsledky by se tak měly stát přínosem nejen pro organizační tým akce, ale také 

pro samotné zákazníky.  

4.1.7 Omezení výzkumu 

 Výzkum byl prováděn pouze na vybraných závodech běžeckého seriálu STRC, proto 

nejde výsledky výzkumu žádným způsobem generalizovat a jsou platné pouze pro běžecký 

seriál STRC. Výsledky výzkumu a vydaná doporučení budou poskytnuty managementu celé 

akce a mohou se tak stát východiskem ke zlepšení kvality služeb a vyšší spokojenosti 

zákazníků.  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST  

První část této kapitoly se zabývá prostředím, ve kterém výzkum probíhal. Je zde představen 

trail running jako takový a zároveň také běžecký seriál STRC. V dalších částech kapitoly 

jsou již prezentovány výsledky získané kvantitativním sběrem dat, tedy výsledky 

z dotazníkového šetření. Nejprve je provedena analýza jednotlivých zkoumaných závodů 

seriálu a následně je zhodnocena souhrnná spokojenost účastníků v rámci všech zkoumaných 

závodů. Analýza dat je zpracována ve statistickém programu SPSS za pomoci socioložky 

Mgr. Jitky Buriánkové. Analýza jednotlivých závodů je provedena na základě třídění 

1. stupně dle jedné klasifikační vlastnosti a výsledky jsou prezentovány frekvenčními 

tabulkami a grafy. V souhrnném zhodnocení pronikneme hlouběji ke struktuře vztahů mezi 

proměnnými na základě třídění 2. stupně dle dalších vlastností. Výsledky jsou shrnuty 

do tzv. kontingenční tabulky. K vyhodnocení souvislosti spokojenosti závodníků a tím, zda 

se STRC zúčastnili poprvé nebo opakovaně je použit T-test. Výsledky T-testu jsou 

prezentovány tabulkou a krabicovým grafem.   

5.1 Salomon Trail Running Cup 2014 

 Salomon Trail Running Cup je seriál běžeckých závodů v terénu a letos se konal jeho 

čtvrtý ročník. Celou sérii roku 2014 tvořilo celkem deset závodů jak v České republice, tak 

na Slovensku. Tato práce se zabývá pouze vybranými závody na území ČR – do analýzy dat 

byly zařazeny dva pražské závody, Citytrail a Motol, dále závod v Říčanech a v Lipně 

nad Vltavou.  

5.1.1 Představení trail runningu 

 Trail running, neboli běh v terénu se stal trendem posledních let. Běhá se převážně 

v kopcovitém terénu, po nejrůznějších pěšinách a stezkách nebo klidně i ve volném terénu. 

Výběr terénu záleží jen na samotném běžci, na jeho dovednostech a fyzické kondici. Právě to 

dodává běžci pocit volnosti a nespoutanosti. Běh v přírodě je pro člověka ten nejpřirozenější 

pohyb a tak mu mnoho běžců začíná dávat přednost před během silničním. Trail runningem 

můžeme poznat mnohem více než při běžné horské turistice, neboť trasu, která běžnému 

turistovi trvá celý den, zdoláme za pár hodin. Navíc nejsme zatíženi těžkým batohem 

a vysokými pohorkami. Není třeba ani žádná navigační výbava jako je např. buzola či mapa, 
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neboť na rozdíl od orientačního běhu není předem určená trasa ani žádné kontrolní body. 

Trail runningový běžec prostě běží, kam chce a jak dlouho chce podle nálady a zbývajících 

sil. K provozování trail runningu tedy nepotřebujeme žádnou velkou výbavu. Dle počasí 

a zvoleného terénu zvolíme vhodné oblečení a boty a můžeme vyběhnout. Oblečení by mělo 

být co nejlehčí, neomezující pohyb, chránící před větrem a prodyšné. Samozřejmostí je 

i lehká obuv s dobrým odpružením, hrubou a stabilní podešví a chráněnou špičkou. 

Za zvážení určitě stojí také pitný systém ve formě vodního vaku do běžeckého batůžku 

nebo flexibilní láhve do ruky.  

 Právě značka Salomon, jakožto světový leader a inovátor v trail runningu, 

se rozhodla zastřešit svým jménem sérii závodů na území ČR a Slovenska a vznikl tak 

Salomon Trail Running Cup, který se letos konal již po čtvrté.  

5.1.2 Běžecké závody STRC 2014 

 5.1.2.1 Praha Citytrail 

 Pražský závod Citytrail byl novinkou v rámci letošního ročníku STRC a stal se také 

absolutní inovací v rámci městských běhů. 12 km dlouhý závod měl zázemí na Strahově 

mezi vysokoškolskými kolejemi a běžci museli na trase zdolat převýšení 500 m. Závod se 

konal 28. 6. 2014 a startovné činilo při dřívější registraci 200 Kč, v den závodu přímo 

na místě pak 300 Kč. Hlavního závodu se zúčastnilo necelých 280 běžců. 46 

 Tento závod měl přiblížit trail running lidem žijícím ve městě, skloubit rušný 

a hektický život ve městě s volností přírody a nabídnout běžcům nové zážitky. Jednalo se 

tedy o městský běh, který však nevede jen po silnici, ale také po schodech, strmých 

stoupáních a klesáních, klikatých cestičkách a singltrecích. Cílem a mottem citytrailu je 

poznat město takové, jaké doopravdy je, při překonávání přirozených městských překážek.  

5.1.2.2 Lipno nad Vltavou  

 Závod v Lipně nad Vltavou byl určen skutečným milovníkům trail runningu, kteří už 

mají něco odtrénováno. Trasa byla totiž dlouhá 21 km s celkovým převýšením 1200m. 

                                                

46 Praha Citytrail 2014, Salomon Trail Running Cup [online]. c 2011 
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Závod se konal 24. 8. 2014 a zázemí měl přímo u Aquaparku Lipno. Třešničkou na dortu 

tohoto závodu byl pak průběh Stezkou korunami stromů, kde si závodníci mohli užít 

překrásný výhled. I přes to, že vstup na Stezku korunami stromů je normálně placený, zůstala 

cena startovného do závodu nezvykle nízko při zemi. Za registraci předem online zaplatili 

závodníci 150 Kč, na místě závodu potom o 50 Kč více. I přes náročnost trasy se hlavního 

závodu zúčastnilo 235 závodníků. 47 

5.1.2.3 Lesní běh Říčany 

 Závod v Říčanech u Prahy se konal 11. 10. 2014 a prostor startu a cíle byl 

u Sokolovny ve Strašínské ulici. Zvláštností byla odlišnost délky trati pro muže, ženy 

a veterány nad 60 let. Muži běželi trať dlouhou 11 km (2 kola), ženy a veteráni pak 5,7 km (1 

kolo). V hlavní kategorii závodu si tyto tratě proběhlo 224 účastníků. Na trati nebyli žádní 

navigátoři, závodníci se museli řídit pouze značkami na stromech a cestách. Cena registrace 

k závodu byla stejná jako v Lipně nad Vltavou, tedy 150 Kč při předchozí registraci online 

a 200 Kč při registraci na místě. 48 

5.1.2.4 Motolské jamky Praha 

 Závod přes motolské jamky v prostoru areálu Golf Clubu Praha se konal 2. 11. 2014. 

Hlavní trať měla délku 8 km a byla vcelku kopcovitá. Už samotné prostředí závodu bylo 

velmi netradiční. Tváří závodu se stal David Svoboda, český moderní pětibojař a olympijský 

vítěz z londýnských her v roce 2012, který si závod samozřejmě také odběhl a následně 

předával medaile vítězům. Závodu na 8 km se zúčastnilo celkem 281 běžců. Startovné bylo 

opět 150/200 Kč. 49 

 Na všech závodech seriálu STRC si účastníci mohli zdarma zapůjčit a vyzkoušet 

běžeckou obuv Salomon a sportovní přístroje sesterské značky Suunto, která také patří 

do rodiny Amer Sports.   

                                                

47 Lipno nad Vltavou 2014, Salomon Trail Running Cup [online]. c 2011 
48 Říčany 2014, Salomon Trail Running Cup [online]. c 2011 
49 Praha Motol 2014, Salomon Trail Running Cup [online]. c 2011 
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5.2 Praha City Trail 

5.2.1 Datový soubor  

 Průzkumu na pražském závodě City Trail se zúčastnilo celkem 50 respondentů, 

což činí přibližně 18% všech zúčastněných běžců hlavního závodu. Výzkumný soubor 

tvořilo 15 žen (30%) a 35 mužů (70%). Základní demografická data shrnuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Základní charakteristiky datového souboru Praha City Trail 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky můžeme vidět, že nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorií je 19-29 let, která 

tvořila 36% respondentů. Převážná většině respondentů byla starší osmnácti a mladší 

padesáti let.  

5.2.2 Spokojenost 

 V této části se podíváme na spokojenost účastníků s jednotlivými hodnocenými 

atributy závodu. Respondenti měli vyjádřit svoji spokojenost s celkovou atmosférou závodu, 

délkou trati, profilem trati, prostředím závodu, občerstvením a pitným režimem, vlastním 

výkonem, cenou startovného a celkovou organizací závodu. Jednotlivé atributy hodnotili 

na pěti bodové stupnici – 1 znamenala, že jsou velmi spokojeni a 5, že jsou velmi 

nespokojeni. Výsledky jsou znázorněny na grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Spokojenost účastníků závodu Praha City Trail 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Průměrné hodnoty pro jednotlivé atributy byly zaokrouhleny na jedno desetinné 

místo. Při prvním pohledu na graf vidíme, že respondenti k sobě byli vcelku kritičtí. Nejhorší 

hodnocení dostal jejich vlastní výkon s průměrnou hodnotou 2,4. Přestože výkon závodníků 

byl hodnocen nejhůře, respondenti byli ale spíše spokojeni než nespokojeni. Spíše spokojeni 

byli také s profilem trati a občerstvovacími stanicemi s jídlem a pitím (1,8). Tato výsledná 

hodnota není nijak dramatická, ale určitě dává organizátorům prostor pro vylepšování těchto 

oblastí. Co se týče občerstvovacích stanic, zaznělo ze strany respondentů hned několik 

připomínek. Stěžovali si na absenci vody před samotným startem závodu a na kvalitu 

iontových nápojů. Respondenti by také uvítali nějaké občerstvení na prodej v prostoru startu 

a cíle závodu, např. nealkoholické pivo. Mnoho připomínek zaznělo i k oblasti organizace, 

která ale přesto získala překvapivě kladné hodnocení 1,5. Týkaly se zázemí závodu, kdy si 

běžci stěžovali na nedostatek WC, celkově podceněné sociální zařízení a také na absenci 

úschovny věcí.  

 Nejlépe závodníci hodnotili lokalitu a celkovou atmosféru závodu (1,4). Respondenti 

byli spokojeni i s cenou startovného (hodnota 1,5), která však byla u tohoto závodu nejvyšší 

ze všech sledovaných. Vysvětlit si to můžeme vyšší cenovou hladinou v hlavním městě, 

na kterou jsou závodníci již zvyklí z konkurenčních pražských závodů.  
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5.2.3 Očekávání 

 Na zákaznická očekávání byla zaměřena dvě tvrzení: 

1. Zážitek: Celkově lze říci, že můj zážitek ze závodu byl lepší/horší než jsem očekával. 

2. Organizace: Celkově moje očekávání ohledně organizace závodu bylo lepší/horší 

než skutečnost. 

K hodnocení očekávání byla opět použita pěti bodová škála. Hodnota 1 znamenala „lepší“ 

a hodnota 5 „horší“. Výsledné hodnoty pro obě tvrzení jsou vypočítány aritmetickým 

průměrem a zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Výsledky zobrazuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Očekávání účastníků závodu Praha City Trail 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zážitek ze závodu spíše předčil původní očekávání závodníků. Tento výsledek jen potvrzuje, 

že respondenti byli nejvíce spokojeni s atmosférou a lokalitou závodu. Naopak organizaci 

závodu respondenti očekávali spíše lepší, než tomu ve skutečnosti bylo. Nenaplnění 

očekávání v oblasti organizace způsobilo zřejmě nedostatečné zázemí závodu (WC, 

úschovna věcí) jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2.2. 

5.2.4 Prožitek 

 Samotné potěšení a prožitek ze závodu vyjadřovali respondenti svým souhlasem 

či nesouhlasem se třemi tvrzeními na pětibodové škále. 1 znamenala, že s tvrzením zcela 

souhlasí a 5, že zcela nesouhlasí. Výsledné hodnoty byly opět spočítány aritmetickým 

průměrem a zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Prohlédnout si je můžeme v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Prožitek závodu Praha City Trail 

 
Zdroj: vlastní pracování 

U odvážného tvrzení, že závod Praha City Trail byl jeden z nejlepších, který kdy závodníci 

běželi, se respondenti drželi spíše průměru – s tvrzením zcela nesouhlasili, ale ani ho zcela 

nevyvraceli. Můžeme tedy říci, že tento závod byl pro respondenty srovnatelný 

s konkurenčními závody, ale nebyl pro ně nijak zvlášť výjimečný. V každém případě 

respondenti nelitovali, že se závodu zúčastnili, naopak byli rádi, že tento závod běželi a také 

si ho převážně užili.   

5.2.5 Loajalita 

 Pro hodnocení loajality účastníků této sportovní akce bylo užito dvou tvrzení, 

se kterými respondenti vyjadřovali svůj souhlas či nesouhlas stejně jako při hodnocení 

prožitku. Výsledné aritmetické průměry míry souhlasu respondentů s tvrzeními znázorňuje 

tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Loajalita účastníků Praha City Trail 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení respondentů je vcelku pozitivní. S uvedenými tvrzeními spíše souhlasí a můžeme 

je tedy považovat za relativně loajální zákazníky. Respondenti se pravděpodobně zmíní 

o závodě svým přátelům a rodině a vytvoří tak sportovní akci výbornou reklamu. 

Respondenti se dále přiklání k variantě, že závod Praha City Trail poběží pravděpodobně 

i příští rok.  
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5.3 Lipno nad Vltavou  

5.3.1 Datový soubor  

 Tohoto krosového závodu se zúčastnilo celkem 235 závodníků. Výzkumný soubor 

tvořilo opět 50 respondentů, což je přibližně 21 % základního souboru. Vzhledem k tomu, že 

tento závod s kopcovitou tratí dlouhou 21 km byl opravdu náročný, závodili zde převážně 

muži. Průzkumu se pak zúčastnilo 41 mužů (82%) a 9 žen (18%). Základní charakteristiky 

datového souboru reflektuje tabulka č. 5.  

Tabulka č. 5: Základní charakteristiky datového souboru Lipno nad Vltavou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Polovina respondentů byla ve věku 30-39 let. Druhá nejpočetněji zastoupená věková 

kategorie pak byla 19-29 let. Věková struktura může být ovlivněna náročností závodu 

co do profilu a délky tratě. Uvádí se, že nejlepších výkonů právě na delší tratě dosahují běžci 

mezi 27-32 lety věku. 50  

5.3.2 Spokojenost 

 Na grafu č. 2 jsou znázorněny průměrné hodnoty, které respondenti přidělili 

jednotlivým atributům závodu. Na grafu vidíme, že tentokrát měli respondenti více 

vyhraněné názory a na grafu nám zřetelně vystupují tři oblasti, se kterými jsou nejméně 

spokojeni. Celkově lze ale říci, že závod v Lipně nad Vltavou se těší větší spokojenosti téměř 

                                                

50 Maratonský trénink před 30 lety: Ideální věk, Běhej.com [online]. 16.listopadu 2010 [cit. 2014-11-
12]. Dostupné z: <http://www.behej.com/clanek/6615-maratonsky-trenink-pred-30-lety-idealni-vek>. 
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ve všech hodnocených oblastech. Výjimkou je průměrné hodnocení občerstvovacích stanic 

a celková organizace závodu.  

Graf č. 2: Spokojenost účastníků závodu Lipno nad Vltavou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Právě občerstvení získalo nejhorší průměrné hodnocení (2,1). Respondenti si stěžovali 

zejména na nepravidelné rozmístění a nedostatečné označení občerstvení na trati a uvítali by 

zařazení banánu, energetického gelu, soli nebo cukru na občerstvovací stanice. Organizaci 

závodu hodnotili respondenti spíše kladně (1,6). Přesto, že byli spíše spokojeni, je i v této 

oblasti co vylepšovat. Návrhy na zlepšení se opět týkaly zázemí závodu – účastníci závodu 

by uvítali šatnu, sprchy, úschovnu věcí a také zajištění více parkovacích míst. Několik 

respondentů si stěžovalo, že video popisující trať, umístěné na webových stránkách závodu, 

neodpovídalo skutečnosti. Další připomínky směřovaly k trati závodu, která by dle 

závodníků měla vést méně po asfaltu. Naopak by přidali více náročných trailových pěšin.  

 Nejvíce spokojeni byli respondenti s cenou závodu (1,2). Cena byla opravdu velmi 

příznivá vzhledem k tomu, že závodníci probíhali skrz Stezku korunami stromů. Normální 

vstupné na Stezku činí 190 Kč, přitom závodníci za startovné do závodu zaplatili při online 

registraci předem pouze 150 Kč.  
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5.3.3 Očekávání  

 Míru naplnění očekávání respondentů na závodě v Lipně nad Vltavou můžeme vidět 

v tabulce č. 6. Stejně jako u závodu Praha City Trail, i u tohoto závodu hodnotili respondenti 

zážitek ze závodu pozitivněji než jejich původní očekávání. Závod je z hlediska celkového 

dojmu a zážitku příjemně překvapil a předčil jejich očekávání. Relativně zklamaní byli 

respondenti z organizace závodu. Jejich očekávání o celkové organizaci bylo spíše lepší 

než realita. Možné důvody nenaplnění očekávání závodníků a jejich připomínky k organizaci 

závodu jsou uvedené v kapitole 5.3.2.  

Tabulka č. 6: Očekávání účastníků závodu Lipno nad Vltavou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.4 Prožitek 

 Závod v Lipně nad Vltavou hodnotili respondenti pozitivněji než pražský City Trail. 

Největší rozdíl hodnocení byl u prvního tvrzení. Respondenti už se od průměrného 

hodnocení odchýlili a s tvrzením, že tento závod byl jeden z nejlepších, který kdy běželi, 

závodníci spíše souhlasili (1,9). Z výsledků (tabulka č. 7) vidíme, že respondenti si závod 

spíše užili, a že rozhodně nelitovali, že závod běželi.   

Tabulka č. 7: Prožitek závodu Lipno nad Vltavou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.5 Loajalita 

 Míra loajality respondentů tohoto závodu hodnotíme velmi pozitivně. Můžeme říci, 

že téměř všichni se hodlají o své spokojenosti zmínit přátelům a rodině a pravděpodobně 
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závod poběží i příští rok. Respondenty považujeme za loajální zákazníky. Průměrné hodnoty 

pro obě tvrzení můžeme vidět v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Loajalita účastníků Lipno nad Vltavou  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.4 Lesní běh Říčany 

5.4.1 Datový soubor 

 Říčanský závod byl nejskromnější ze všech čtyř sledovaných. Zúčastnilo se ho 

celkem 224 běžců. Tazatelům se podařilo do výzkumného souboru zahrnout 25% souboru 

základního. Průzkumu se tedy zúčastnilo 56 respondentů, z toho 19 žen (34%) a 37 mužů 

(66%). Tabulka č. 9 shrnuje demografické údaje respondentů.  

Tabulka č. 9: Základní charakteristiky datového souboru Říčany 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky můžeme vidět, že respondenti tohoto závodu mají vyšší věkový průměr 

než u závodů předchozích. Věková struktura účastníků může být ovlivněna tím, že říčanský 

lesní běh má dlouholetou tradici již od roku 1982 a běžci tak mohou být věrnými zákazníky 

již řadu let. Závod má navíc poměrně krátkou trať, která může přilákat právě i starší běžce. 
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Nejvíce respondentů bylo ve věku 30-39 let (39%), velké zastoupení měla i věková kategorie 

40-49 (27%) a 14% respondentů bylo starších než 50 let.  

5.4.2 Spokojenost 

 Spokojenost s jednotlivými atributy závodu nám znázorňuje graf č. 3. Celkově 

můžeme říci, že výsledky říčanského závodu jsou nejvíce alarmující ze všech sledovaných 

závodů. Respondenti byli poměrně spokojeni s tratí i lokalitou závodu, je ale potřeba 

zapracovat na organizační stránce závodu. 

Graf č. 3: Spokojenost účastníků závodu Lesní běh Říčany 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nejhůře hodnotili respondenti občerstvení a vlastní výkon, průměrnou hodnotou 2,4. 

K občerstvení uvedli respondenti hned několik připomínek, nejvíce jim však chybělo jídlo. 

Samoobslužnou občerstvovací stanici, která byla jen v prostoru startu a cíle závodu, 

představoval pouze barel s iontovým nápojem. Závodníci by uvítali také čaj a něco malého 

na zakousnutí, třeba banán. Dále by podle nich bylo také vhodné distribuovat vodu 

v polovině trati závodu. Na prodej by pak v cíli uvítali např. pivo nebo párky.  

 Stížnosti na občerstvení respondenti uváděli většinou v návaznosti na cenu (průměrné 

hodnocení 2,1). Startovné do závodu stálo stejně jako v Lipně nad Vltavou nebo v Motole 

(150/200 Kč), kde ale měli závodníci k dispozici také ovoce a sušenky. Na rozdíl od těchto 

dvou závodů ale účastníci říčanského závodu dostali k občerstvení jen nápoj, žádné jídlo.  
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 Připomínky byly také k celkové organizaci závodu (průměrná hodnota 1,8). Nejvíce 

se respondentům nelíbilo nedodržení časového harmonogramu. Hlavní závod odstartoval 

přibližně o 20 minut později, než bylo uvedeno v propozicích závodu. Dále by ocenili více 

parkovacích míst a také vyznačení umístění parkovacích míst na webových stránkách 

pro snadnější orientaci na místě závodu. Vzhledem k úzké trati by bylo dle respondentů 

vhodné startovat po skupinkách, aby se závodníci lépe rozložili po trati. Jak již bylo 

uvedeno, se samotnou tratí jsou závodníci vesměs spokojeni. Spíše spokojeni byli 

respondenti i s profilem (1,5) a délkou trati (1,7). Právě k délce trati uvedlo několik žen 

a veteránů, že by ocenili stejnou délku trati jako pro závod mužů, tedy 11 km (2 kola).  

 Celkově lze shrnout výsledky průzkumu spokojenosti na říčanském závodě tak, 

že dle respondentů neodpovídal servis a občerstvení ceně, kterou zaplatili.  

5.4.3 Očekávání 

 Tabulka č. 10 znázorňuje míru naplnění očekávání účastníků Lesního běhu 

v Říčanech. Zážitek ze závodu hodnotí respondenti jako spíše lepší než jejich původní 

očekávání (2,1). Říčanský závod se ale i přes to umístil v tomto hodnocení jako poslední. 

Zážitek ze závodu sice předčil očekávání respondentů, ale ne v takové míře, jako u ostatních 

závodů.  

 Očekávání respondentů ohledně organizace závodu bylo o něco málo lepší 

než skutečnost (2,2). U říčanského závodu byla spokojenost s organizací hodnocena nejhůře 

ze všech závodů (1,8). Přesto však tento závod nejvíce splnil očekávání respondentů ohledně 

organizace. Respondenti tak pravděpodobně od organizace říčanského závodu neočekávají 

tolik, co od ostatních, ale lepší organizaci by určitě uvítali.  

Tabulka č. 10: Očekávání účastníků závodu Říčany 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4.4 Prožitek 

 Z tabulky č. 11 vidíme, že respondenti si závod určitě užili. Jednoznačně byli také 

rádi, že se rozhodli běžet závod. Přesto všechno by ale tento závod nezařadili k těm 

nejlepším, co kdy běželi (2,7). Toto tvrzení zároveň zcela nevyvrátili a tak můžeme říci, 

že říčanský závod respondenti hodnotí jako průměrný. 

Tabulka č. 11: Prožitek závodu Říčany 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.4.5 Loajalita 

 Respondenty říčanského závodu můžeme také považovat za poměrně loajální 

zákazníky. S uvedenými tvrzeními spíše souhlasí. Pravděpodobně se o této sportovní akci 

zmíní svým přátelům a zvýší tak obecné povědomí o závodě. Sami se také pravděpodobně 

zúčastní příštího ročníku.  

Tabulka č. 12: Loajalita účastníků Říčany 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.5 Motolské jamky 

5.5.1 Datový soubor  

 Na golfovém hřišti v Motole se 2. 11. sešlo na startu hlavního závodu celkem 281 

závodníků. Našeho průzkumu se zúčastnilo 50 respondentů (téměř 18% základního vzorku), 

z toho 16 žen (32%) a 34 mužů (68%). Charakteristiku datového souboru znázorňuje tabulka 

č. 13. 
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Tabulka č. 13: Základní charakteristiky datového souboru Motol 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Věková struktura na pražském závodě v Motole je podobná struktuře na pražském závodě 

Citytrail. Nejvíce respondentů bylo ve věku 19-29 let. Přes 90% dotázaných bylo starších 

než 18 let a mladších než 50.  

5.5.2 Spokojenost 

 Spokojenost účastníků s jednotlivými atributy závodu je znázorněna na grafu č. 4. 

Až na vlastní výkon (2,2), hodnotili respondenti všechny atributy závodu průměrnou 

hodnotou nižší než 2. Respondenti byli s jednotlivými atributy závodu spíše spokojeni. 

Nejlepší hodnocení získala lokalita závodu. Prostředí golfového hřiště je pro běžecké závody 

velmi nezvyklé a zdá se, že tuto originalitu respondenti uvítali. 

 Druhé nejhorší hodnocení získalo opět občerstvení (1,9). Respondenti byli sice spíše 

spokojeni, ale určitě v této oblasti vidí prostor pro zlepšení. Zejména by uvítali vodu 

či iontové nápoje v průběhu závodu na trati, tedy po jednotlivých kolech závodu, která se 

celkem běžela čtyři. Spíše spokojeni byli respondenti také s cenou (1,8), délkou trati (1,6) 

a celkovou organizací (též 1,6).  

 Respondenti měli také několik zajímavých výtek a připomínek. Stěžovali si opět 

na absenci sprch a úschovnu věcí. Závodníci by uvítali vyšší počet startovních čísel, kterých 

bylo na místě závodu k zakoupení dle jejich názoru nedostatek.  
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Graf č. 4: Spokojenost účastníků závodu Motolské jamky 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.5.3 Očekávání 

 Stejně jako u předchozích závodů organizaci závodu v Motole očekávali respondenti 

spíše lepší, než tomu ve skutečnosti bylo. Organizace sice zcela nenaplnila zákaznická 

očekávání, ale i přesto si závodníci sportovní akci užili. Právě jejich zážitek ze závodu byl 

naopak spíše lepší, než očekávali. Celkově tedy můžeme tvrdit, že i mírné nedostatky 

v organizaci závodu nezkazily závodníkům celkový zážitek ze sportovní akce. Toto tvrzení 

dokládá tabulka č. 14. 

Tabulka č. 14: Očekávání účastníků závodu Motol 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.5.4 Prožitek 

 Z tabulky č. 15 vidíme, že respondenti jednoznačně nelitovali toho, že závod běželi, 

a byli rádi, že se rozhodli zúčastnit. Dále také spíše souhlasili s tvrzením, že si závod pravdu 

užili. Závod přes motolské jamky respondenti hodnotili kladně a řadí ho spíše k těm lepším, 

co kdy běželi.  
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Tabulka č. 15: Prožitek závodu Motol 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.5.5 Loajalita 

 Zákazníky motolského závodu můžeme zařadit mezi ty loajálnější v porovnání 

s ostatními sledovanými závody. Obě tvrzení získala průměrné hodnocení 1,5 (tabulka č. 16). 

S nejvyšší pravděpodobností se respondenti zmíní o své spokojenosti rodině a přátelům, 

poskytnou závodu ústní dobrou reklamu a zvýší tak obecné povědomí o závodu. Můžeme 

také předpokládat, že se zúčastní i následujícího ročníku motolského závodu.  

Tabulka č. 16: Loajalita účastníků Motol 

   
Zdroj: vlastní zpracování 

5.6 Porovnání sledovaných závodů  

5.6.1 Datové soubory 

 Tabulka č. 17 porovnává základní charakteristiky jednotlivých datových souborů. Co 

se týká pohlaví respondentů, tak poměr mužů a žen byl na jednotlivých závodech podobný, 

vyjma závodu v Lipně nad Vltavou. Větší poměr mužů mezi respondenty než u ostatních 

závodů může být zcela náhodný. Vysvětlujeme si to ale náročnou a dlouhou tratí, kterou 

zvládnou jen opravdu trénovaní běžci, a mnoho žen si na tuto trať netroufá. Všeobecně mají 

muži na běžeckých závodech tohoto typu větší zastoupení.  

 Závodů se účastnili převážně lidé od 19 do 49 let věku. Opět si můžeme všimnout 

zajímavosti u závodu v Lipně nad Vltavou, kde 50% závodníků bylo již zkušenějších, a to 

ve věku 30-39 let, méně závodníků bylo starších než 40 let a téměř nikdo nepřesáhl věkovou 
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hranici 50 let. Mladší generaci naopak nalákaly pražské závody Citytrail a Motol, kde 

nejvíce respondentů bylo ve věku 19-29 let. Lehce vyšší věkový průměr jsme zaznamenali 

i u závodu v Říčanech.  

Tabulka č. 17: Základní charakteristiky datových souborů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.6.2 Spokojenost 

 Spokojenost s jednotlivými atributy sportovních akcí jsme porovnali mezi sebou 

i v rámci sledovaných závodů (graf č. 5). Na první si můžeme všimnout, že nejspokojenější 

jsou respondenti se závodem v Lipně nad Vltavou a naopak nejméně spokojeni se závodem 

v Říčanech.  

 Je vidět, že atraktivní lokalitu závodu v Lipně nad Vltavou společně s velmi nízkou 

cenou (poměr cena/kvalita) a skvělou atmosférou v prostoru startu a cíle (lipenský jachetní 

přístav) závodníci ocenili. Velmi pozitivně hodnotili i délku a profil trati tohoto závodu. 

Zaznamenali jsme u nich také vysokou míru loajality.  

 Právě atraktivní lokalitu si pochvalovali i závodníci v Motole. Stejně tak jsme u nich 

zaznamenali vyšší míru loajality. Domníváme se, že atraktivní lokalita je klíčová jak 

pro hodnocení závodu, tak pro rozhodování se o účasti v dalším ročníku závodu.  

 Podobnou míru spokojenosti jako v Motole jsme zaznamenali i u pražského závodu 

Citytrail, kde byli respondenti s převážnou většinou sledovaných oblastí spíše spokojeni. 

V porovnání s ostatními závody byli respondenti méně spokojeni s délkou a profilem trati.  
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 Naopak nejnižší míru spokojenosti evidujeme u závodu v Říčanech, který získal 

nejhorší hodnocení ve všech sledovaných oblastech s výjimkou profilu trati. Nejvíce kritiky 

padlo k poměru ceny a kvality závodu. Nabídnuté služby se zákazníkům nezdály adekvátní 

výši startovného.  

Graf č. 5: Spokojenost účastníků – porovnání závodů STRC 2014 
 

  
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.6.3 Očekávání 

 Míra naplnění očekávání se v jednotlivých závodech příliš nelišila. V hodnocení 

účastníků jednotlivých sportovních akcí můžeme pozorovat jen malé rozdíly (tabulka č. 18). 

Respondenti od všech závodů očekávali spíše lepší organizaci, než tomu ve skutečnosti bylo. 

I přes to si ale závody užili a celkový zážitek ze závodů byl naopak spíše lepší než jejich 

původní očekávání.  

Tabulka č. 18: Očekávání účastníků – porovnání závodů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.6.4 Prožitek 

 Co se prožitku jednotlivých závodů týká, opět v hodnocení respondentů nejsou velké 

rozdíly. Účastníci všech závodů byli jednoznačně rádi, že se rozhodli závodu zúčastnit 

a závody si také užili. Pražský závod Citytrail a závod v Říčanech patřili dle respondentů 

k těm průměrnějším. Závod přes motolské jamky a kros v Lipně nad Vltavou hodnotili 

respondenti kladněji. Můžeme říci, že tyto dva zmíněné závody patřily spíše k těm lepším, 

které kdy respondenti běželi. Hodnocení prožitku účastníků ukazuje tabulka č. 19. 

Tabulka č. 19: Prožitek účastníků – porovnání závodů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.6.5 Loajalita 

 Míra loajality účastníků jednotlivých závodů se příliš neliší (tabulka č. 20). 

Za nejvíce loajální zákazníky však považujeme účastníky krosu v Lipně nad Vltavou a také 

účastníky běhu přes motolské jamky. Respondenti všech závodů spíše souhlasili s tím, 
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že poběží i příští rok a také se pravděpodobně o závodě zmíní přátelům a rodině. Můžeme 

tedy předpokládat, že příštího ročníku STRC se zúčastní ještě více závodníků. Tento 

předpoklad dokládá i fakt, že počet závodníků opravdu rapidně roste s každým dalším 

ročníkem seriálu.  

Tabulka č. 20: Loajalita účastníků – porovnání závodů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.7 Analýza běžeckého seriálu STRC 2014 

 V této části práce analyzujeme celková data získaná na všech čtyřech sledovaných 

závodech běžeckého seriálu. Nejprve se zabýváme analýzou segmentace zákazníků, která je 

provedena na základě třídění dat 1. stupně a výsledky jsou zobrazeny frekvenčními 

tabulkami. Dále se zde zabýváme spokojeností závodníků a její souvislostí s účastí 

závodníků v STRC v minulých letech. Tyto data jsou vyhodnocena tříděním 2. stupně, kde 

zkoumáme vzájemnou souvislost dvou proměnných a výsledky jsou zobrazeny 

v kontingenční tabulce a také grafy. Nakonec analyzujeme naplnění očekávání závodníků, 

prožitek a loajalitu.  

5.7.1 Segmentace zákazníků 

 V rámci této kapitoly vyhodnotíme data z jednotlivých otázek první části dotazníku. 

Rozebereme základní charakteristiku datového souboru, účast respondentů v seriálu, 

registraci, informační toky a trénink respondentů.  

5.7.1.1 Datový soubor 

 Výzkumu zaměřeného na spokojenost účastníků STRC 2014 se zúčastnilo 206 

respondentů. Jak můžeme vidět z tabulky č. 21, více než 70% respondentů byli muži. Toto 

procentuální rozdělení respondentů dle pohlaví přibližně odpovídá celkovému 

procentuálnímu zastoupení mužů a žen na závodech STRC. Většina respondentů byla 

ve věku 19-49 let. Nejvíce respondentům pak bylo mezi 30-39 lety věku (35%). 
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Tabulka č. 21: Základní charakteristiky datového souboru STRC 2014 (Q1, Q2) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.7.1.2 Účast  

 Z hlediska účasti jsme zkoumali, kolikrát se respondenti zúčastnili běžeckého seriálu 

STRC v rámci všech čtyřech uskutečněných ročníků (Q3). Dále nás také zajímalo, kolika se 

účastní závodů z letošního ročníku seriálu (Q4). 

Tabulka č. 22: Opakovaná účast v STRC (Q3, Q4) 

 
Zdroj: vlastní zpracování   

Převážná většina respondentů (69 %) se běžeckého seriálu STRC zúčastnila letos poprvé. 

Vzhledem k tomu, že počet účastníků na závodech rychle roste s každým dalším ročníkem, 

dopředu jsme počítali s poměrně vysokým procentuálním zastoupením „nováčků“. Nemálo 

respondentů se však účastnilo již opakovaně na základě minulé zkušenosti (31 %).  

 Více než polovina respondentů se letos zúčastnila pouze jednoho závodu z celého 

seriálu (55 %). Závody STRC se konají v různých koutech České Republiky a pokud není 

běžec opravdový nadšenec, jen těžko pojede přes celou republiku, aby si zaběhl hodinový 
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závod. Ale i takových nadšenců se našlo poměrně mnoho, 22 % respondentů se zúčastnilo 

třech a více závodů.  

5.7.1.3 Registrace 

 Registrovat se mohli závodníci dvěma způsoby. Online na webových stránkách 

STRC a v den závodu si na místě vyzvednout pouze startovní balíček. Druhou možností byla 

registrace v den závodu na místě konání. Jedině online registrací si však závodníci na 100 % 

zajistí, že na ně zbyde startovní číslo a čip. Této možnosti online registrace využilo 74 % 

respondentů. Překvapivě celkem hodně respondentů ale volilo možnost registrace až na místě 

závodu (26%). Pořadatelé s tím zřejmě nepočítali a jak již bylo zmíněno v kapitole 5.4.2., 

startovních čísel neměli na místě závodu k dispozici dostatek. Dřívější registrace je 

samozřejmě pro organizátory závodu výhodnější a proto je závodníky potřeba k tomu 

náležitě motivovat, například ještě vyšší cenou při registraci až na místě závodu.  

Tabulka č. 23: Registrace na STRC 2014 (Q5) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.7.1.4 Marketingová komunikace 

 Jeden z požadavků zadavatele výzkumu byl zjistit prostřednictvím jakých kanálů 

marketingové komunikace se účastníci o závodu dozvěděli. Respondenti samozřejmě mohli 

vybrat více odpovědí, proto výsledná procentuální suma je větší než 100 %.   

Tabulka č. 24: Marketingová komunikace STRC 2014 (Q6) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejúčinnější komunikační kanál je pro závody STRC nejrůznější běžecká online literatura. 

40% respondentů uvedlo, že se o závodech dozvěděli právě prostřednictvím online 

běžeckých médií. Informace o STRC se nejvíce objevovaly na serverech RunGO 

a  BezvaBeh. Velmi pozitivní je, že více než třetina respondentů se závodu zúčastnila také na 

základě osobního doporučení od přátel či rodiny (34 %). Ústní reklama má velký potenciál 

v získávání nových zákazníků. Komu jinému můžeme více věřit, než právě svým známým.  

 Více než pětina respondentů se o závodech dočetla v časopisech zaměřených na 

běžeckou tématiku (21 %). Salomon pravidelně spolupracuje zejména s časopisem RUN 

a Behej.com. Hitem poslední doby se stávají sociální sítě. Ani Salomon nezůstává pozadu 

a pro tuto sportovní akci byl zřízen profil na sociální síti Facebook. Prostřednictvím 

Facebooku se o závodech dozvědělo 17 % respondentů. Co se týče jiných informačních 

zdrojů, než byly v nabídce dotazníku, uváděli respondenti Jihočeský běžecký pohár, webový 

server Lipno – in, sponzory závodu, rádio a billboardy.  

5.7.1.5 Trénink 

 Dále nás zajímalo, kolik kilometrů týdně respondenti naběhají v rámci tréninku a na 

jakém povrchu se jejich trénink nejčastěji odehrává (otázky č. 7 a 8 dotazníku). Zjištěná data 

jsou přehledně znázorněna v tabulce č. 25.  

Tabulka č. 25: Objem a místo tréninku účastníků STRC 2014 (Q7, Q8) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce respondentů v rámci tréninku týdně běhá 10 – 30 kilometrů (36 %). Srovnatelné 

množství respondentů běhá týdně dokonce 30 – 50 km (33 %). Můžeme si také všimnout, že 

více než 51 km týdně běhá 17 % respondentů, zatímco jen 14 % respondentů trénuje týdně 
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méně než 10 km. Je vidět, že většina závodníků STRC trénink nepodceňuje a věnují mu 

hodně času i energie.  

 Co se týče povrchu tréninku, více než polovina respondentů volí kombinaci povrchů. 

To znamená, že většinou běhají jak na silnici a zpevněných cestách, tak na malých pěšinkách 

a ve volné přírodě (54 %). Téměř třetina respondentů je ale převážně věrná trailovému terénu 

(29 %). Jen 16 % dotázaných závodníků běhá většinou na silnici a zanedbatelné množství na 

běžecké dráze (1 %).  

5.7.2 Spokojenost 

 Spokojenost je vyjadřována v osmi kategoriích nazvaných celková atmosféra, délka 

trati, profil trati, prostředí závodu/lokalita, občerstvení/pitný režim, vlastní výkon, cena 

startovného a celková organizace akce. U jednotlivých kategorií byla provedena analýza dat 

tříděním 2. stupně na základě dvou proměnných. Závislou proměnnou představovaly právě 

jednotlivé znaky spokojenosti a nezávislou proměnnou pak účast závodníků v minulých 

ročnících STRC. Respondenty jsme rozdělili do dvou skupin – jednu skupinu představují 

závodníci, kteří se seriálu účastnili letos poprvé a druhou představují závodníci, kteří se 

účastnili již v minulých letech. Zjištěné četnosti udává následující kontingenční tabulka 

(tabulka č. 26). Vzhledem k tomu, že porovnávané skupiny nejsou stejně velké, je užitečné 

pro obě skupiny vyjádřit podíly jednotlivých hodnot Likertovy škály také v procentech.  

Tabulka č. 26: Spokojenost * Účast v STRC (Q9 * Q3) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z uvedeného je patrné, že četnosti jednotlivých odpovědí jsou značně nevyvážené. 

S výjimkou vlastního výkonu byla nejčetnější vždy hodnota 1, zatímco zejména hodnoty 

4 a 5 se vyskytly jen zřídka. V případě lokality se hodnota 4 nevyskytla ani jednou. Procenta 

jednotlivých hodnot Likertovy škály jsou znázorněna také graficky pro každou skupinu 

respondentů a samostatně pro každou kategorii spokojenosti (grafy č. 6 – 13). 

   Graf č. 6: Atmosféra * Účast            Graf č. 7: Délka trati * Účast 

 
 
  Graf č. 8: Profil trati * Účast            Graf č. 9: Lokalita* Účast 
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  Graf č. 10: Občerstvení * Účast            Graf č. 11: Vlastní výkon * Účast  

 
  Graf č. 12: Cena * Účast                        Graf č. 13: Organizace * Účast 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 Pro vyhodnocení souvislosti spokojenosti závodníků s tím, zda se STRC zúčastnili 

poprvé nebo opakovaně byla použita parametrická statistická metoda T-test zjišťující 

významnost rozdílu dvou výběrových průměrů. Zároveň byl ještě proveden test shody 

rozptylů těchto dvou výběrů (F-test). Stanoveny byly dvě proměnné - nezávislá proměnná 

„Účast“, která označuje zda byl závodník na sportovní akci letos poprvé nebo opakovaně 

(Q1, grupovací proměnná) a závislá proměnná „Spokojenost“, kterou představovaly 

jednotlivé kategorie spokojenosti (Q9). Výsledky obou provedených parametrických testů 

a příslušné p-hodnoty udává následující tabulka č. 27. 
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Tabulka č. 27: Spokojenost * Účast: T-test (Q9 * Q3) 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
 Respondenti jsou s jednotlivými kategoriemi spíše spokojeni. Pokud nebudeme brát 

v potaz hodnocení vlastního výkonu, které pro náš výzkum není rozhodující, pak můžeme 

konstatovat, že nejméně spokojeni jsou závodníci s občerstvením a pitným režimem, 

zejména pak ti, kteří se závodů účastnili již v minulých ročnících. U tohoto znaku 

spokojenosti můžeme zároveň pozorovat největší míru rozptýlení jednotlivých hodnot 

od průměrného hodnocení účastníků, tedy největší směrodatnou odchylku. Nejvíce spokojeni 

jsou respondenti s atmosférou, lokalitou a profilem trati závodů.  

 Jediná statistická významnost, a to velmi vysoká, byla nalezena u kategorie „Cena“ 

(p-hodnota je menší než α = 0,05). Vyšší je také u kategorie „Občerstvení“, ale zde nebylo 

dosaženo statistické významnosti. Statisticky významný rozdíl jsme prokázali pouze u jedné 

z osmi kategorií spokojenosti a nulovou hypotézu tak nelze odmítnout. Pravděpodobnost 

omylu je při odmítnutí nulové hypotézy příliš vysoká. Tuto skutečnost potvrzuje 

i neparametrická obdoba dvouvýběrového T-testu – Mann-Whitney test (tabulka č. 28). 

Tabulka č. 28: Spokojenost * Účast: Mann-Whitney test (Q9 * Q3) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 



 74 

Abychom se pokusili využít skutečnost, že všech osm položek 9. otázky dotazníku hodnotí 

nějakou stránku spokojenosti, určili jsme u každého respondenta součet všech osmi hodnot. 

Malý součet tedy znamená velkou celkovou spokojenost, velký součet znamená 

nespokojenost. Porovnání součtů poskytuje graf č. 14. Vedle mírné nesymetrie je na grafu 

zřejmá poměrně značná shoda dvou hodnocených skupin. 

Graf č. 14: Krabicový graf - Spokojenost * Účast (Q9 * Q3) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.7.3 Očekávání 

 Průměrné hodnocení zážitku a organizace v návaznosti na zákaznická očekávání si 

můžeme prohlédnout v tabulce č. 29.  

Tabulka č. 29: Očekávání účastníků STRC 2014 (Q10) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Účastníci STRC si ze závodů odnesli spíše lepší zážitek než původně očekávali. Tuto 

skutečnost jsme uvedli již při srovnání jednotlivých závodů v kapitole 5.6.3. Při analýze dat 

dle pohlaví jsme zaznamenali, že ženy hodnotily svůj skutečný zážitek ze závodu 
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v návaznosti na původní očekávání podstatně kladněji než muži. Můžeme říci, že očekávání 

mužů bylo více realistické, téměř pětina z nich uvedla, že jejich očekávání nebylo ani lepší, 

ani horší než skutečnost (na Likertově škále vybrali střední hodnotu 3). Zatímco ženy měly 

pesimističtější očekávání, výsledný zážitek hodnotilo téměř 85 % z nich pozitivněji 

než původní očekávání. 

 Převážná většina závodníků měla spíše lepší očekávání ohledně organizace. Nejvíce 

respondentů (34 %) však očekávalo úroveň organizace takovou, jaká ve skutečnosti byla 

(na Likertově škále vybrali střední hodnotu 3). Při analýze dat dle pohlaví jsme zjistili, že 

ženy si organizaci závodu více idealizovaly, 44 % z nich očekávalo úroveň organizaci lepší, 

než skutečně byla. Očekávání mužů bylo opět realističtější a blíže skutečnosti. 

5.7.4 Prožitek  

 Hodnocení prožitku STRC 2014 závodníky zobrazuje tabulka č. 30. Přestože byli 

respondenti jednoznačně rádi, že se STRC zúčastnili a sportovní akci si užili, z hodnocení 

prvního tvrzení (2,398) vidíme, že v porovnání s jinými běžeckými závody hodnotí STRC 

jako spíše lepší až průměrnou akci. Z analýzy dat dle pohlaví můžeme pozorovat výraznější 

rozdíl v hodnocení pouze u prvního tvrzení – ženy hodnotily STRC převážně průměrně (55 

% žen), zatímco většina mužů řadí tyto běžecké závody spíše k těm lepším či nejlepším, 

které kdy běželi. 

Tabulka č. 30: Prožitek STRC 2014 (Q11) 

              
Zdroj: vlastní zpracování 

5.7.5 Loajalita 

 Z dostupných dat o počtu účastníků z předchozích ročníků STRC je patrné, že počet 

závodníků rok od roku roste. Z výsledků dotazníkového šetření vidíme, že závodníci souhlasí 

či spíše souhlasí s níže uvedenými tvrzeními – pravděpodobně se o své spokojenosti zmíní 

svým přátelům a rodině a zúčastní se i následujícího ročníku sportovní akce (tabulka č. 31). 
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Můžeme tedy předpokládat, že počet závodníků bude i nadále stoupat a STRC 2015 se tak 

bude těšit ještě větší účasti než letos. 

Tabulka č. 31: Loajalita účastníků STRC 2014 (Q11) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Při analýze dat dle pohlaví byl zjištěn výraznější rozdíl v hodnocení pouze u druhého 

tvrzení, kdy muži projevili větší zájem zúčastnit se STRC i příští rok. Naproti tomu u žen se 

projevila větší nerozhodnost (22 % žen vybralo na Likertově škále hodnotu 3).   
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole budou prezentovány návrhy a doporučení pro následující ročník STRC 2015, 

které by měly vést ke zvýšení spokojenosti účastníků sportovní akce. Doporučení vycházejí 

z informací zjištěných na základě dotazníkového průzkumu spokojenosti účastníků STRC 

2014.  

6.1 Registrace a cena 

 Jak vyplynulo z marketingového průzkumu, přibližně čtvrtina respondentů se 

registrovala až na místě závodu v den sportovní akce. Respondenti si současně stěžovali, 

že startovních čísel bylo na místě závodu k dispozici nedostatek. Vzhledem k velkému zájmu 

účastníků o tento typ registrace by bylo vhodné pro nadcházející sezónu zajistit více 

startovních čísel, která by si účastníci mohli zakoupit až těsně před závodem. Organizátoři 

závodu se tak zbytečně nepřipraví o další zákazníky. Současně ale doporučuji zákazníky 

motivovat k online registraci větším rozdílem mezi  cenou startovného zakoupeného online 

nebo osobně až na místě závodu. Dřívější registrace je pro organizátory sportovní akce 

výhodnější. U většiny závodů by cena online registrace mohla zůstat stejná, zatímco cena 

registrace těsně před závodem by vzrostla. U závodu v Lipně nad Vltavou si organizátoři 

mohou dovolit cenu zvýšit celkově. Ceny startovních balíčků by tak mohly být následující: 

• Praha Citytrail: 200 Kč / 300 Kč 

• Lipno nad Vltavou: 200 Kč / 300 Kč 

• Říčany: 150 Kč / 250 Kč 

• Motol: 150 Kč / 250 Kč 

Více než polovina respondentů se účastnila pouze jednoho závodu se série STRC 2014. 

Organizátoři by tak mohli motivovat účastníky do dalších závodů např. zvýhodněnou 

věrnostní slevou. Při online registraci na více závodů ze seriálu by na každý další závod, 

počínaje tím druhým, získali slevu. Na druhý závod by sleva mohla být 10 %, na třetí 15 %, 

na čtvrtý 20 %, na pátý 25% atd.  

 Za zvážení by také stála startovní trička, která nebyla doposud v nabídce. 

Respondenti se na ně často ptali a projevovali o ně zájem. Startovní tričko by mohlo být 

pro celou sérii STRC stejné a nemuselo by být povinnou součástí balíčku. Pokud se závodník 
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registruje na více závodů, mohl by si samozřejmě zakoupit jen jedno tričko. Do svého 

startovního balíčku by si triko mohl přidat za 250 Kč. Triko by mělo být z funkčního 

materiálu a mohlo by mít např. červenou barvu. Na přední straně trika by bylo logo Salomon 

a umístilo by se zde startovní číslo, na zadní straně pak souhrn jednotlivých závodů. Návrh 

startovního trika je součástí přílohy této diplomové práce (příloha č. 2).  

6.2 Marketingová komunikace  

Vzhledem k tomu, že 40 % respondentů se o sportovní akci dozvědělo z online běžeckých 

médií, měla by být marketingová komunikace zaměřena tímto směrem. Sportovní akce se 

účastní zejména závodníci ve věku 19 – 49 let a ti jsou dnes převážně zvyklí používat jako 

zdroj informací internet. Tištěné běžecké časopisy bych však zcela nezavrhovala, neboť 

přibližně pětina respondentů je také uvedla jako zdroj informací o STRC. Zástupci Salomonu 

by také mohli více zapracovat na samotných webových stránkách STRC a na komunikaci 

přes sociální síť Facebook. Doporučila bych jim také, aby na sportovní akci upozorňovali 

v kamenných prodejnách Salomon, kterých je v ČR celkem šest – tři v Praze a po jedné 

v Plzni, Brně a Ostravě. Pokud by zákazník nakoupil produkt z kolekce trail runningu, byl by 

mu vložen do nákupní tašky leták STRC s unikátním kódem na 10% slevu při registraci. 

Tato sleva by se mohla sčítat s věrnostní slevou a platila by na registraci k jednomu závodu.  

6.3 Terén a lokalita závodu 

 Přibližně polovina respondentů uvedla, že trénují zejména na kombinovaném 

povrchu – na silnici i v terénu. Ve velkých městech je obtížné najít běžeckou trasu, která 

povede čistě v trailovém terénu. Pokud ale respondenti volili pro svůj trénink převážně jeden 

typ terénu, dávali jednoznačně přednost právě trailu před silnicí. Současně také v dotazníku 

uváděli, že by uvítali více malých pěšinek a volného terénu na trati závodů a minimalizovali 

by běh po silnici a zpevněných cestách. O to by se organizátoři závodu měli pokusit hlavně 

u závodu v Lipně nad Vltavou.  

 Respondenti se vyjádřili, že atraktivní a originální lokalita je pro ně velmi důležitá. 

Z výsledků výzkumu je také vidět, že nejvíce spokojeni byli závodníci s lokalitou golfového 

hřiště v Motole a s lokalitou závodu v Lipně nad Vltavou, kde běželi také Stezkou 

v korunách stromů. Do běžeckého seriálu bych proto doporučila zařadit více takovýchto 
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originálních lokalit a tím se ještě více odlišit od konkurenčních běžeckých závodů. Příkladem 

by mohl být běh na Ještěd v Liberci.  

6.4 Občerstvení 

 Nejproblematičtější oblastí závodů je občerstvení a pitný režim, který byl 

nedostatečný zejména na závodě v Říčanech. Jedna občerstvovací stanice by měla být 

na každém závodě umístěna v prostoru startu a cíle závodu. Vždy by zde mělo být 

k dispozici jídlo – ovoce (hlavně banány) a energetické tyčinky a také nápoje – jak studené 

(voda, kvalitní iontový nápoj), tak teplé (čaj). V závislosti na délce trati a počtu závodních 

kol by pak organizátoři měli rovnoměrně umístit další občerstvovací stanice na trati. 

Na pražském závodu Citytrail, v Říčanech a v Motole, kde se závody běžely po stejné trati 

v několika kolech, by měli organizátoři zajistit pro závodníky alespoň vodu (nejlépe 

i iontový nápoj a banán) po každém kole – tzn. zřídit jednu občerstvovací stanici na konci 

trati, kde závodníci vbíhají do dalšího kola. Jinak je tomu v Lipně nad Vltavou, kde se běží 

pouze jedno dlouhé kolo (21 km) a je nutné rozmístit občerstvovací stanice rovnoměrně 

po trati. Vzhledem k velké náročnosti trati bych doporučovala zřídit jednu občerstvovací 

stanici navíc a po trati tedy rozmístit celkem 4 stanice (na 4., 8., 12. a 16. kilometru). 

Umístění těchto občerstvovacích stanic je také nutné náležitě vyznačit do plánku trasy. 

U všech závodů by v prostoru startu a cíle mělo být k dispozici také další občerstvení 

na prodej, respondenti projevili zájem o párky a pivo (pro řidiče i nealkoholické).  

6.5 Organizace 

 Pořadatelé závodu mají co zlepšovat i v oblasti organizace. Zajistit by měli především 

kvalitní sociální zařízení – toalety a sprchy. Dále by závodníkům měla být k dispozici šatna. 

Doporučovala bych zřídit také úschovnu věcí, kde by účastníci závodu mohli zdarma uložit 

své věci.  

 Co se týče parkování účastníků na akci, měli by organizátoři vyhradit dostatek 

parkovacích míst pro závodníky. Pokud není možné místa přímo vyhradit, měli by jim 

alespoň doporučit, kde nejblíže místu konání je možné zaparkovat, popřípadě jim doporučit 

jinou alternativní možnost jak se na sportovní akci dopravit. Veškeré informace ohledně 

parkování by měly být snadno dostupné na webových stránkách STRC.   
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 Organizátorům doporučuji, aby se snažili co nejvíce dodržovat časový harmonogram 

sportovní akce. Odložený start se mnoha závodníkům v Říčanech nelíbil. Nemůžeme se jim 

ale divit, byla poměrně zima a závodníci byli rozcvičení, rozehřátí a připraveni vyběhnout. 

Dodržování časů je důležité i u vyhlašování výsledků jednotlivých závodů. Závodníci by 

také uvítali, aby se při vyhlašování výsledků uváděly jejich zaběhnuté časy.  
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7 DISKUZE 

 Stěžejní částí této diplomové práce je marketingový výzkum spokojenosti účastníků 

sportovní akce Salomon Trail Running Cup 2014, který byl prováděn formou písemného 

dotazování, doplněného o krátké ústní rozhovory. Dotazování probíhalo za osobní účasti 

autorky práce, která vedla s respondenty i krátké doplňující rozhovory. Autorka tak mohla 

respondentům vysvětlit případné nejasnosti ve vyplňování dotazníku a náležitě je také 

k vyplnění motivovat. Aby se však možným nejasnostem předešlo, bylo nezbytné se pečlivě 

věnovat přípravě dotazníku. Zvolený standardizovaný dotazník byl doplněn o otázky, které 

požadoval zadavatel výzkumu (firma Amer Sports). Pro ověření správnosti, srozumitelnosti 

a vhodnosti otázek byla provedena pilotáž s 50 závodníky na závodě v Dolní Moravě 

a následně byl také dotazník konzultován s „tour manažerem“ společnosti Amer Sports, 

Mgr. Karlem Glogarem. Na základě pilotáže byl dotazník upraven do jeho konečné podoby 

a následně byl distribuován na čtyřech závodech z běžeckého seriálu STRC 2014. První část 

dotazníku obsahovala uzavřené či polouzavřené otázky s možností výběru jedné nebo více 

odpovědí, druhá část dotazníku vyžadovala odpovědi na pětibodové škále. Na závěr byla 

do dotazníku zařazena jedna otevřená otázka, která respondenty vybízela ke sdělení 

připomínek a námětů. Většina respondentů tohoto prostoru ke sdělení připomínek a návrhů 

využila a získali jsme tak velmi cenné informace. Právě tyto informace se mohou stát 

stěžejními při provádění změn a úprav následujícího ročníku sportovní akce. Nebývá 

zvykem, že na otevřené otázky respondenti odpovídají v takové míře jako u tohoto výzkumu. 

Domníváme se, že této skutečnosti pomohlo osobní oslovování a motivování respondentů 

přímo autorkou práce, která s respondenty vždy navázala kontakt a vedla s nimi krátký 

neformální rozhovor.   

 Marketingový výzkum probíhal od června do listopadu a zúčastnilo se ho celkem 206 

respondentů. Na závodech Citytrail, Lipno nad Vltavou a Motol po 50 respondentech. 

Na závodě v Říčanech dotazník vyplnilo 56 respondentů. K výzkumu spokojenosti účastníků 

byl zvolen prostý náhodný výběr respondentů. Výzkum však zahrnuje pouze stávající 

zákazníky a nezohledňuje názory lidí, kterým tyto závody nevyhovují, a proto se jich 

neúčastní. Tato skutečnost možná způsobuje většinu kladných odpovědí a částečně zabraňuje 

zjistit názory nespokojených osob.  
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 K vyhodnocování dotazníků byl použit statistický program SPSS, který umožnil 

pokročilé zpracování dat a vytvoření složitějších vztahů dvou proměnných do 

kontingenčních tabulek. V tomto programu jsou zpracovány i použité statistické testy (F-test, 

T-test, Mann-Whitney test). Vyhodnocování výsledků v tomto programu je velmi přesné. 

Odpovědi z dotazníků byly ručně přepisovány do matice v programu Microsoft Excel, 

a přestože byly zpětně ještě kontrolovány, mohlo zde dojít k případným překlepům. 

Vzhledem k použitým škálám a jedné otázky s formou odpovědi „multiple choice“ bylo 

přepisování dat poměrně zdlouhavé.  

 Výsledky mohou být také ovlivněny psychickým rozpoložením respondenta 

při vyplňování dotazníku. Respondenti dotazník vyplňovali po doběhnutí závodu. Závodníci 

tak pravděpodobně měli zvýšenou hladinu endorfinů v těle a byl u nich navozen pocit euforie 

a pohody, který mohl případně zkreslit jejich odpovědi a výsledky výzkumu.  

 Dotazník byl na návrh socioložky Mgr. Jitky Buriánkové zpracován na jeden list 

papíru velikosti A4. Text byl orientován na šířku listu ve dvou sloupcích a list byl následně 

přeložen na polovinu. Dotazník tak působil menším dojmem, aby neodradil respondenty 

rozsáhlostí. I vyhodnocování dotazníku v programu SPSS bylo přehledné a bez problémů. 

Z výsledků výzkumu je patrné, že respondenti jsou se sportovní akcí spíše spokojeni. 

V každé otázce převažuje pozitivní hodnocení. Na povrch ale vyplynuly některé slabší 

oblasti, na kterých by měli organizátoři sportovní akce zcela jistě zapracovat, aby ještě více 

zvýšili spokojenost svých klientů. Souvislost mezi spokojeností účastníků a tím, zda se 

sportovní akce zúčastnili letos poprvé nebo opakovaně nebyla prokázána.  
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8 ZÁVĚR 

 Spokojenost zákazníka by měla být v dnešním konkurenčním prostředí pro firmy 

velmi důležitá. Organizace by se bezesporu měly zabývat mírou spokojenosti svých 

zákazníků a měly by přijímat taková opatření, která povedou k uspokojení potřeb zákazníků 

a poskytnutí vyšší hodnoty než konkurence. Právě spokojenost zákazníků patří mezi jeden 

z důležitých zdrojů rozvoje nezbytných pro vytváření konkurenční pozice firmy na trhu.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň spokojenosti účastníků sportovní 

akce Salomon Trail Running Cup 2014. Jedná se o sérii běžeckých závodů v terénu 

na různých místech České republiky a Slovenska. Za účelem marketingového výzkumu bylo 

provedeno dotazníkové šetření doplněné krátkými ústními rozhovory na 4 závodech 

na území ČR. Tyto závody se konaly v období od června do listopadu a data byla sebrána 

celkem od 206 respondentů. Před samotným výzkumem byla provedena pilotáž na vzorku 50 

respondentů na jednom ze závodů.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že závodníci jsou se sportovní akcí spíše spokojeni. 

Vykrystalizovaly však určité oblasti, se kterými byli závodníci spokojeni méně 

než s ostatními či takové oblasti, ke kterým měli připomínky a návrhy na zlepšení 

(občerstvení, cena, organizace). Na základě analýzy dat získaných z dotazníkového šetření 

byla dále navržena opatření zejména v oblasti registrace závodníků a cenové politiky, 

marketingové komunikace, občerstvení a organizace. Výsledky práce se mohou stát 

jedinečným zdrojem informací pro vylepšení následujícího ročníku sportovní akce STRC. 

Dílčím cílem práce bylo zjištění souvislosti spokojenosti účastníků sportovní akce 

s tím, zda se závodů STRC zúčastnili poprvé nebo opakovaně. Po provedení statistických 

testů jsme zjistili, že rozdíly mezi průměry hodnocení těchto dvou skupin respondentů 

nedosahují statistické významnosti a souvislost mezi těmito proměnnými tak nebyla 

prokázána.  

 Sportovní akce STRC 2014 byla až na drobné nedostatky úspěšná. Přestože se letos 

konal teprve 4. ročník tohoto běžeckého seriálu, je vidět, že má své spokojené a věrné 

zákazníky. Úspěch této sportovní akce dokazuje i každoroční rapidní nárůst počtu účastníků.  
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