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Abstrakt

Název práce:

Marketingový výzkum spokojenosti zákaznic FIT centra Expreska Jiřího z Poděbrad.

Cíle práce:

Cílem práce je zjistit spokojenost zákaznic pomocí dotazníkového šetření a na základě 

výsledků výzkumu navrhnout řešení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti 

v kritizovaných oblastech FIT centra. 

Metoda:

Pro výzkum spokojenosti byla vybrána metoda osobního dotazování s výběrem 

nepravděpodobnostního vzorku. Vybrány byly nejpřístupnější respondentky z populace. 

Výsledky:

Získaná data jsou uspořádána do tabulek a grafů ve výsledkové části.

Klíčová slova:

Marktingový výzkum, spokojenost zákazníka, dotazník, Expreska Jiřího z Poděbrad
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Abstract

Title:

Marketing Research on the Satisfaction of Customers Expreska Jiřího z Poděbrad.

Objectives:

The aim of work is find satisfaction of Expreska customers by questionnaire survey and 

to suggest solution based on research results, which could lead to an improvement in the 

criticized areas in FIT centre.

Method:

The method of personal questioning with non-probabilistic sample was chosen for the 

research. 

Results:

The values obtained are organized in tables and graphs in result section.

Key words:

Marketing research, Customers Satisfaction, Questionaire, Expreska Jiřího z Poděbrad.
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1 ÚVOD

Dnešní doba je velmi hektická. Mnoho lidí pracuje celý den za počítačem a jejich 

pohyb je téměř nulový. Pak se velmi často dostavují různé problémy, jako je bolest zad, 

křečové žíly, vysoký krevní tlak atp. Mnoho lidí se tudíž snaží najít způsob, jak se těmto 

problémům vyhnout nebo je eliminovat. Někteří lidé jezdí na kole, jiní chodí plavat 

a někteří využívají fitness center, což je v dnešní době stále větší trend. Obzvláště 

dámská fitness centra, která jsou dnes ženami často vyhledávána. Většina těchto fitness 

center funguje na bázi kruhového tréninku, který ženám vyhovuje. Ženy chtějí na rozdíl 

od mužů většinou hubnout, k čemuž je důležité, aby cvičily v aerobní zóně, a právě 

v kruhových trénincích se jim to daří. Navíc mají vždy k dispozici trenérku, která 

dohlíží na jejich cvičení a ony se tak nemusí bát, že by si na posilovacích strojích 

ubližovaly. V neposlední řadě je samozřejmě důležitým aspektem, že je fitness čistě 

dámské, ženy toto velmi vítají a cítí se zde dobře. Ženy jsou ale poměrně náročné na 

kvalitu služeb. Může existovat spousta věcí, které jim ve fitness centru vadí a nejsou 

tam spokojeny. Tyto nedostatky je potřeba zjistit a snažit se je napravit. 

Tématem této diplomové práce je marketingový výzkum spokojenosti zákaznic FIT 

centra Expreska Jiřího z Poděbrad. V Expresce Jiřího z Poděbrad pracuji již více než 

rok jako trenérka a v současné době i jako vedoucí celé pobočky a za tuto dobu jsem 

stihla vypozorovat, že je velmi důležité starat se o každou klientku a dělat vše pro to, 

aby byla spokojená. Protože jen spokojená klientka zakupuje členství a cvičební plán, 

který pak také dále prodlužuje. Zákaznice jsou ty, které přinášejí zisk a pokud by FIT 

centrum zákaznice ztrácelo, nevydělávalo by a mohlo by se zavřít. Vzhledem k tomu, že 

si myslím, že Expreska je velmi dobře promyšlený koncept dámského fitness, byla by to 

škoda. Proto jsem se rozhodla provést výzkum spokojenosti a v závislosti na výsledcích 

navrhnout konkrétní řešení, která by mohla zajistit větší spokojenost zákaznic.

Očekávám, že výzkum bude přínosný a pomůže Expresce Jiřího z Poděbrad především 

udržovat klientky, protože v současné době každý den vyprší cvičební plán několika 

klientkám, které si ho neprodlouží a každým dnem tak pobočka přichází o tržby. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

2.1 Cíle práce

Cílem práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost zákaznic ve 

FIT centru Expreska Jiřího z Poděbrad a na základě zjištěných výsledků navrhnout 

řešení, která by vedla ke zlepšení a větší spokojenosti zákaznic v těchto oblastech. 

2.2 Úkoly práce

1. Sběr materiálu a informací o marketingovém výzkumu a spokojenosti zákazníků

2. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést

3. Sestavení dotazníku, pilotáž a provedení marketingového výzkumu spokojenosti

4. Zpracování informací, které výzkum přinesl

5. Interpretace výsledků výzkumu

6. Návrh řešení na zlepšení krizových oblastí FIT centra
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Tato část práce je zaměřena na vysvětlení problematiky marketingu a služeb, 

zejména těch sportovních. Dále jsou také zařazeny kapitoly týkající se zákazníků 

a jejich spokojenosti. 

3.1 Marketing

Marketing je pojem, který v současné době patří do života každého člověka, 

všude nás obklopuje a podnikatelé si bez něj už podnikání nedokážou představit. 

Marketing je nástroj, který firmy používají ke komunikaci se zákazníkem 

a k přesvědčení zákazníka, že právě zboží dané firmy by měl zakoupit. V dnešním světě 

široké nabídky zboží a služeb musí každá firma co nejpřesněji promyslet a aplikovat 

takové marketingové nástroje, aby zákazníci nakupovali právě její statky. Kotler uvádí, 

že ,,Marketing není výsledkem náhody, ale důsledkem pečlivého plánování 

a provedení.“(21, s. 42) Marketing je potřeba pochopit teoreticky, ale v praxi skloubit 

s iniciativou a tvořením. Podle Kotlera si nejvíce ubližují ty firmy, které nesledují 

pečlivě potřeby svých zákazníků a nepřetržitě nezlepšují své hodnoty. (21)

K lepšímu pochopení marketingu bych ráda uvedla několik definic tradičních i nových. 

Schoel a Guiltitan píší, že ,,Marketing představuje činnost všech jedinců 

a organizací zaměřených na zjišťování a uspokojování lidských potřeb, a to na základě 

směny“ (38)

Drucker (1973) o marketingu říká: „Lze předpokládat, že vždy bude potřeba něco 

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

marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba 

padla jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by měl marketing 

vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, je učinit 

výrobek nebo službu dostupným.“ (7, s. 64-65) 

Podle nové definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje 

marketing „aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání 

a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

společnost.“ (2)
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Velmi jednoduchá a podle mého názoru výstižná je definice od Nahodila, který 

uvádí, že ,,Marketing je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje 

optimální uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů“. (29, s. 12)  

3.2 Služby

V dnešní době je trendem celosvětový nárůst významu služeb. Zatímco dříve byl 

prodej zboží doprovázen službami, v dnešní době je to spíše naopak. Služby jsou 

doprovázeny doplňkovým prodejem zboží. Takovým příkladem může být i fitness 

centrum, kde je cvičení jakožto služba doprovázeno prodejem proteinových tyčinek 

a iontových nápojů. O tom, že se zvyšuje úloha služeb ve společnosti, svědčí i fakt, že 

v nejrozvinutějších zemích činí podíl služeb na HDP asi 70-75%. 

Kotler a Armstrong vysvětlují službu jako ,,jakoukoliv činnost nebo výhodu, 

kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím 

výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem“. (19, s.710)

Boučková definuje služby takto: „Službou rozumíme aktivitu, nebo komplex aktivit, 

jejichž podstata je více či méně nehmotná. Její poskytování se uskutečňuje ve 

vzájemném působení s poskytovatelem – s jeho zaměstnanci, stroji a zařízením. Služba 

může, ale nemusí vyžadovat přítomnost hmotného výrobku. Není provázena vznikem 

typických vlastnických vztahů. Základním úkolem poskytování služeb je uspokojení 

potřeb zákazníků“ (4, s. 18)

Jak píše Királová „Služby mohou být úspěchem, ale mohou také způsobit pád

zařízení. Šokujte hosty kvalitními službami – je to důležité, když si je chcete udržet. Je 

těžké získat hosty, ale je ještě těžší si je udržet.“ (18, s.19) 

3.2.1 Charakteristika služeb

Většina autorů udává jako nejvýznamnější charakteristiku služeb jejich 

NEHMOTNOST, od které se pak odvíjejí i ostatní vlastnosti. Jak uvádí Vaštíková 

(2008), zákazník nemůže službu zhodnotit žádným fyzickým smyslem a nemůže si ji 

před koupí prohlédnout a ve většině případů ani vyzkoušet. Tudíž vzniká jakási nejistota 

zákazníka a každý prodejce se snaží tuto situaci řešit prostřednictvím marketingu 

služeb, především komunikačním mixem a budováním silné značky. (42)
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Dalšími vlastnostmi služeb jsou:

 NEODDĚLITELNOST

Služby mají tu charakteristiku, že jsou nejdříve prodány a poté teprve 

vyprodukovány a zároveň spotřebovány na jednom místě. Nelze tedy služby oddělit 

od jejich poskytovatelů na rozdíl od zboží, které je nejdříve vyprodukováno a poté 

teprve prodáno a spotřebováno. Dalším rysem neoddělitelnosti je, že jsou zároveň 

přítomni také další zákazníci a jejich chování může také hrát velkou roli ve 

spokojenosti se službou dalších zákazníků. Takovým příkladem je i fitness centrum, 

kde jsou přítomni i další cvičící zákazníci, kteří mohou svým chováním zvýšit ale 

i snížit spokojenost jiného zákazníka. 

Díky neoddělitelnosti služeb mohou vznikat častěji lokální monopoly 

poskytovatelů některých služeb, zejména pokud je osoba nebo firma poskytující 

službu něčím výjimečná. Potom může díky omezené produkční kapacitě nasadit 

vyšší cenu a využít tak svého postavení. 

 PROMĚNLIVOST

Proměnlivost služeb znamená, že kvalita služby se může měnit podle toho kdy, 

kde, jak a kým jsou služby zrovna poskytovány. Opět můžu uvést příklad z fitness 

centra, kdy jednou může službu poskytovat trenérka, která je usměvavá, milá 

a laskavá a podruhé poskytuje službu trenérka, která se mračí a navíc nemá 

dostatečné znalosti a zkušenosti, aby zákazníkovi pomohla. Proto je velmi důležité, 

aby se zaměstnanci dobře vyškolili a všichni poskytovali danou službu stejně 

kvalitně. Zaměstnance je také potřeba správně motivovat, nestačí jen slovně vybízet 

k lepším výkonům. Příkladem správné motivace může být např. odměna pro 

zaměstnance měsíce nebo prémie na základě zpětné vazby od zákazníků. 

 POMÍJIVOST

Pomíjivost nebo také zničitelnost služby znamená, že ji nelze uchovat nebo 

skladovat pro pozdější prodej nebo spotřebu. Pokud je služba poskytnuta špatně 

(např. kadeřnice ostříhala vlasy křivě), může nastat problém s reklamací služby. 

Můžeme se např. dožadovat slevy z ceny, ale špatně ostříhané vlasy nám už 

zůstanou. 
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 ABSENCE VLASTNICTVÍ

Nemožnost vlastnit službu souvisí s nehmotností a pomíjivostí. Zákazník 

nezískává koupí služby žádné vlastnictví, jak je tomu při nákupu zboží. Zákazník si 

kupuje pouze právo na poskytnutí služby. Nemožnost vlastnit službu má vliv na 

konstrukci distribučních kanálů, které jsou většinou přímé a velmi krátké. (42)

3.2.2 Marketingový mix služeb

Marketingový mix je soubor nástrojů, kterými jsou utvářeny vlastnosti služeb 

nabízených zákazníkům. Cílem je uspokojit zákazníky a přinést organizaci zisk. 

Obr. č. 1: Hlavní komponenty marketingového mixu 

                                                                                                  

                                                                                             

Zdroj: Patalas (2006)

Původně se jednalo o tzv. 4 P – produkt, cenu, distribuci a marketingovou 

komunikaci (jak je znázorněno na obrázku výše), ale v organizacích poskytujících 

služby se ukázalo, že jsou pro účinné vytváření marketingových plánů nedostačující. Je 

to především díky jedinečným vlastnostem služeb a proto bylo nutné k těmto čtyřem 

P připojit ještě další 3 P – prostředí, lidé a proces.(42) Já bych chtěla rozebrat především 

tyto 3 P, protože si myslím, že mají velmi významný vliv na spokojenost zákazníků a na 

ziskovost organizace v oblasti fitness center.

PROSTŘEDÍ

Jelikož jsou služby neoddělitelné od producenta, jsou spotřebovávány na určitém 

místě, které může mít zásadní vliv na zákazníkovu spokojenost. V oblasti fitness center 

je dle mého názoru prostředí zásadní a vyžaduje velkou míru udržování a vylepšování, 

Marketingový mix

Produktová politika
- Design
- Vlastnosti
- Kvalita
- balení

Cenová politika
- Prodejní cena
- Možnost využití splátek
- Bonusové programy
- Rabaty

Distribuční politika
- Sídlo
- Odbytové cesty
- Logistika
- Distribuční kanály

Komunikační politika
- Reklama
- Podpora prodeje
- PR
- Internet
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aby se zákazník cítil v prostředí dobře. Podle Čáslavové se v tomto marketingovém 

nástroji bere v úvahu:

 Velikost provozovny a návaznost velikosti na počet zákazníků a výši obratu

 Vybavení provozovny v návaznosti na její velikost

 Atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (interiér, barvy)

 Komfort provozovny – jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi

 Čistota (5)

V oblasti dámských fitness center hraje velkou úlohu především čistota 

a hygienické zázemí. Pokud se nebude zákazník cítit v prostředí poskytování služby 

příjemně, dá nejspíše přednost konkurenci.

LIDÉ

Dalším velmi důležitým faktorem spokojenosti zákazníka jsou přímí 

poskytovatelé služeb, především zaměstnanci. Zaměstnanci by měli mít dostatečnou 

odbornost, měli by služby poskytovat vždy za stejných podmínek a se stejnou kvalitou. 

Organizace se tedy musí zaměřovat na správný výběr svých zaměstnanců a na jejich 

rozvoj a motivaci. (42)

Payne (1996) píše, že „úspěch marketingu služeb do značné míry závisí na 

výběru, školení, motivaci a řízení lidí.“ (34, s. 18)

Jedná se především o kvalitativní vlastnosti zaměstnance, které tvoří tzv. 

měkkou kvalitu podniku. Podle US NEWS AND WORLD REPORT opouští podnik až 

68% zákazníků z důvodu nespokojenosti s postojem personálu. 

PROCES

Je velmi důležité zaměřit se také na to, jakým způsobem je služba poskytována. 

U sportovních služeb se jedná především o:

 Dobu obsluhy zákazníka

 Rychlost obsluhy zákazníka

 Doba čekání

 Forma obsluhy (kolektivní x ,,face to face“) (5)
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Je tudíž potřeba provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je 

a postupně zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. (42)

3.3 Sportovní služby

Sportovními produkty se zabývá Čáslavová (2009), která říká, že ,,za sportovní 

produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání 

a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. (5, str. 116)

Mullin, Hardy, Sutton (2000) definují sportovní produkt jako ,,svazek užitků“, 

který zahrnuje jádro produktu a jeho další nástavbu. Jádro sportovního produktu tvoří 

forma hry, hráči, sportovní výstroj a výbava a místo. Mezi nadstavbové prvky pak patří 

třeba vstupenky, audiovizuální nahrávky a maskoti. (28, str. 121)

Sportovní produkty můžeme dělit podle Čáslavové (2009) následovně: 

a) Základní produkty tělesné výchovy a sportu – nabídka tělesných cvičení, 

sportovních a turistických akcí

b) Produkty vázané na osobnosti – výkony trenérů, sportovní výkony vázané na 

osobnost sportovce, reklamní vystoupení sportovců

c) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu – sportovní informace šířené 

médii, hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu

d) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty – vzdělání ve sportu, 

vstupenky, sponzoring, dary a podpora, společenské akce,…

e) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu – sportovní oblečení, 

tělovýchovné náčiní a nářadí (5)

Dělením sportovních produktů se zabývá také Šíma (2009), který je dělí takto: 

1. Služby pro potěšení zákazníka 

- zákazníci jsou motivováni samostatně, cílem je tělesná aktivita jako taková

- spadají sem aktivity soutěživého charakteru 

2. Služby pro zdraví a kondici

- do této kategorie spadá pronajímání a maloobchodní prodej  

- zákazníci vědí, co chtějí, zodpovídají za svou aktivitu sami 

- management zákazníkům pouze poskytuje své zařízení a vybavení 
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3. Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

- jsou kombinací výchovných aktivit se snahou zákazníka získat nové 

dovednosti

- poskytují je sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní školy 

- důležitá je motivace trenéra, odborníka

4. Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

- činnost organizace se spojuje se záměry klienta dosáhnout vrcholných 

výkonů v určitém sportovním odvětví pod vedením odborníka 

5. Léčebné služby

- služby, které se specializují na zlepšení fyzické kondice a zdraví klientů

(relaxační a rehabilitační programy, redukční cvičení, cvičení proti stresu…)

(39)

Pokud bychom chtěli zařadit FIT centrum Expreska do některé z výše uvedených 

kategorií, asi by se nám těžko povedlo vybrat tu správnou a jednu jedinou. Pro některé 

zákaznice představuje Expreska službu pro potěšení zákazníka, pro jiné může zase 

znamenat třeba službu pro zdraví a kondici. 

3.4 Spokojenost zákazníka

,,Organizace jen zřídkakdy hledají ve svých bilancích to nejcennější aktivum –

spokojenost zákazníků. To má totiž na prosperitu větší vliv, než jakákoliv jiná 

proměnná“

                                                                                                                 M.W. Lowenstein

V dnešní době se mnoho řídících pracovníků zabývá otázkami: Proč klesají naše 

tržby? Proč ztrácíme zákazníky? Proč přešli ke konkurenci? Co musíme udělat, 

abychom je získali zpět? Tyto otázky mohou být indikátorem toho, že se organizace 

dostala do ekonomických potíží a někdy už může být pozdě s tím začít něco dělat. 

Konkurenční prostředí je nekompromisní a výrobci, resp. poskytovatelé si často 

neuvědomují, že o své existenci nerozhodují zdaleka sami, protože je to právě zákazník, 

který koupí určitého produktu ,,hlasuje“ o dalším bytí, či nebytí dodavatele. (31)

Proto je pro organizace velmi důležité zaměřit se na zákazníka. Norma ČSN EN 

ISO 9000 uvádí: ,,Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto mají rozumět 
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současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se 

předvídat jejich očekávání“. (6)

Pokud se organizace snaží tento princip naplňovat, musí systematicky:

 Zkoumat požadavky svých zákazníků

 Rychle a efektivně tyto požadavky plnit

 Zkoumat do jaké míry dodané produkty vyhovují potřebám a očekáváním 

zákazníků

Poslední z procesů se označuje jako měření a monitorování spokojenosti zákazníků. 

Ale v čem vlastně spokojenost zákazníka spočívá? 

Některé organizace a jejich manažeři se mylně domnívají, že spokojenost 

zákazníků je výsledkem toho, že nabízejí produkty ve shodě se specifikacemi. Jiní zase 

říkají, že míra spokojenosti je vyjádřena rozsahem stížností a reklamací zákazníků.

I toto je deformovaný pohled, protože stížnosti a reklamace jsou přeci odrazem 

nespokojenosti. (31)

Jak tedy můžeme pojem spokojenost zákazníka vysvětlit? 

Kotler (2007) definuje spokojenost jako ,,subjektivní pocit člověka o naplnění 

jeho potřeb a přání. Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností 

a prostředím.“ (19, s. 190)

Homburg - Stock (2003) tvrdí, že „stupeň spokojenosti zákazníků je výsledkem 

srovnání očekávání zákazníka a jeho (následné) uspokojení z výrobku. Z potvrzení či 

nepotvrzení vychází reakce, spokojenost, resp. nespokojenost.“ (15, s. 19)

Spokojenost zákazníka je funkcí kvality produktu či služby, ceny, reklamy 

a prodeje, očekávání, komunikace a hodnoty vnímané zákazníkem. Spokojnost 

zákazníka je v interaktivní vazbě s loajalitou zákazníka a dohromady vážou dlouhodobě 

kupujícího k produktu, značce nebo firmě. (24)

3.4.1 Význam spokojenosti zákazníka

Spokojený zákazník: 

 se vrací, nakupuje více nebo častěji

 podává reference o svých zkušenostech dalším potenciálním zákazníkům
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 je ochoten tolerovat vyšší cenu (21)

Měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu 

tzv. zpětné vazby. Ten patří k základním principům jakéhokoliv efektivního systému 

managementu a přikazuje vytvořit takové informační kanály, díky kterým budou do 

organizace přicházet informace o očekávaných potřebách zákazníků i o tom, jak tyto 

potřeby dodavatelská organizace uspokojuje. Informace získané měřením spokojenosti 

umožní vrcholovému vedení organizací poznat a sledovat i některé další ukazatele 

výkonnosti, včetně ukazatelů ekonomických výsledků. (31)

Spokojený zákazník je základním předpokladem podnikatelské úspěšnosti. 

Měření spokojenosti zákazníka by mělo být běžnou součástí marketingových aktivit 

podniku. 

3.4.2 Možnosti sledování spokojenosti zákazníka

Veškeré postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků se dají rozdělit do 

dvou základních směrů:

a) Postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků – bezprostředně 

vypovídají o úrovni vnímání jednotlivých produktů různými skupinami 

zákazníků

b) Postupy využívající tzv. interní ukazatelů výkonnosti – analýzy interních 

databází organizací, které produkty zákazníkům dodávají (29)

Měření spokojenosti zákazníka je založeno na měření tzv. celkové spokojenosti, 

která je ovlivněna celou řadou dílčích faktorů. Tyto faktory musí být měřitelné 

a organizace musí znát jejich váhu pro zákazníka v rámci celkové spokojenosti. 

Výsledky měření spokojenosti zákazníka se často publikují v tzv. indexech. Metoda 

ECSI (European Customer Sacisfaction index) sleduje celkem sedm oblastí, které mají 

velký vliv na spokojenost zákazníka. Tyto oblasti jsou zachyceny v následujícím 

modelu. (21)
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Obr. 2: Model spokojenosti zákazníka

Zdroj: Foret (2008)

4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

4.1 Marketingový výzkum

V dnešní době potřebuje marketingový výzkum každý subjekt na trhu, protože 

spoléhat se na intuici, zkušenosti či znalosti o trhu se v době přebytku nabídky nad 

poptávkou a neustálého boje o zákazníky s konkurencí nevyplácí. (25)

Marketingový výzkum je nedílnou součástí marketingového řízení podniku. Sám 

o sobě, bez vazby na ostatní marketingové činnosti, by neměl smysl, ale naopak i bez 

marketingového výzkumu si nelze představit úspěšné marketingové řízení. (36)

Marketingový výzkum se v posledních letech těší velkému úspěchu, největší 

obrat zaznamenal v roce 2008. Evropa je na tom v porovnání s ostatními státy na světě 

bohužel nejhůře. V rámci Evropy má však Česká republika lepší postavení než ostatní 

státy. (37, s. 8)

Na úvod bych ráda uvedla několik definic marketingového výzkumu. 

Velmi jednoduchou a dle mého názoru výstižnou definici uvádí Berkovitz, 

Kerin, Hartley a Rudelius (1992): ,,Marketingový výzkum je proces definování 
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marketingových problémů a příležitostí, systematické sbírání a analyzování informací 

a návrh opatření ke zlepšení marketingových aktivit organizace.“ (3, s. 168, vlastní 

překlad)

Kotler (2001) uvádí, že marketingový výzkum je ,,systematické určování, 

shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého 

problému, před kterým firma stojí.“ (20, s.)

Rozsáhlou definici uvádí americká marketingová asociace (AMA), podle které 

je marketingový výzkum ,,funkcí, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost 

s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací, které slouží k zjišťování 

a definování marketingových příležitostí a problémů, k zjištění, zdokonalování 

a vylepšování marketingových akcí, sledování marketingového úsilí a k zlepšení 

pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované 

informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, 

řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky, sděluje zjištěné poznatky 

a jejich důsledky.“ (1, vlastní překlad)

Zajímavou definici uvádí Thill a Boveé (1992). ,,Marketingový výzkum je 

vícestupňový proces identifikace potřebných informací, sbírání dat, transformace těchto 

dat do užitečných informací a sdělování výsledků analýz pro marketingová 

rozhodování.“ (41, s. 10)

Dalo by se tedy shrnout, že marketingový výzkum je shromaždování informací, 

jejich vyhodnocování a analýza a v závislosti na těchto informacích pak firma vyvozuje 

důsledky a navrhuje různá opatření.

4.1.1 Marketingové informace

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní 

informace o situaci na trhu. Jedná se především o informace o zákazníkovi, díky kterým 

by firmy měly dosáhnout lépe připravené nabídky a komunikace se zákazníkem. (12)

Rozhodování manažerů je ovlivňováno celospolečenskými změnami, které mají 

vliv na ostatní subjekty trhu, především na zákazníky. Proto potřebují informace, na 

jejichž základě by dokázali přijímat správná rozhodnutí. Informace musí být zajištěny 

v optimálním množství, kvalitě a čase. (22)
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Cílevědomé hledání, výběr, zpracování a využívání informací pomáhá usnadňovat 

rozhodování při všech úrovních rozhodování na trhu:

 Strategické – kam zaměřit racionálně marketingové úsilí

 Taktické – kterými aktivitami toto úsilí podpořit

 Kontrola – informační zpětná vazba (21)

4.1.2 Charakteristiky marketingového výzkumu

Charakteristiky marketingového výzkumu shrnuje následující tabulka.

Tab. 1: Charakteristiky marketingového výzkumu

+ -

jedinečnost Finanční náročnost

Vysoká vypovídací schopnost Vysoká náročnost na kvalifikaci pracovníků

Aktuálnost získaných informací Časová náročnosti

Zdroj: Kozel (2006), vlastní zpracování

4.1.3 Funkce marketingového výzkumu

Obr. 3: Funkce marketingového výzkumu

Zdroj: Nair (2009), vlastní překlad

4.1.4 Proces marketingového výzkumu

Proces marketingového výzkumu se v české a zahraniční literatuře liší jen 

nepatrně. Zahraniční náhled na to, jak probíhá marketingový výzkum, shrnuje 

následující obrázek.
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Obr. č. 4: Proces marketingového výzkumu

Zdroj: Sontakki (2010)

Kozel (2006) dělí proces marketingového výzkumu na dvě etapy:
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Celá přípravná etapa je velmi důležitá. Zvláštní pozornost musíme věnovat 

především správnému definování problému, což představuje hlavní předpoklad 

úspěšnosti realizace výzkumu a získání relevantních výsledků.

2. Realizační etapa

- Sběr údajů

- Zpracování shromážděných údajů

- Analýza údajů

- Interpretace výsledků výzkumu

- Závěrečná zpráva a její prezentace

Nejnáročnější fází realizační etapy je sběr údajů. Vynakládáme přitom 

mnoho zdrojů lidských, časových i finančních. Pokud není tato fáze provedena 

pečlivě, hrozí nám získání nesprávných výsledků.(21)

Zjednodušeně lze říci, že nejprve musíme stanovit cíl výzkumu, poté v závislosti 

na vytyčeném cíli navrhneme metodu výzkumu, dále vytvoříme vzorek respondentů, 

sesbíráme data, data vyhodnotíme a vyhotovíme závěrečnou zprávu. 

Marketingový výzkum můžeme dělit na základě metodologie:

 Kvantitativní výzkum – cílem je pokrýt dostatečně velký a reprezentativní 

vzorek jednotek, informace jsou v měřitelných jednotkách a zpravidla se 

zpracovávají v tabulkách a grafech. (25)

Hague (2003) uvádí ,,je téměř vždy založen na určitých, více či méně 

spolehlivých výběrových metodách, které předpokládají, že sebraná data mohou 

zastupovat danou populaci či oblast.“ (14, str. 24)

 Kvalitativní výzkum – cílem je hlubší poznání, zjištění důvodů chování lidí, 

jejich konání a motivaci. (25)

Pro tuto diplomovou práci je vybrán kvantitativní výzkum, kdy na základě 

reprezentativního vzorku klientek zobecníme výsledky na celou populaci, tzn. na 

všechny aktivní členky klubu a zjistíme tak celkovou spokojenost se službami. 

Zdroje dat

Kotler (2007) dělí zdroje dat na: 

 Primární – data nově shromážděná, sbíraná ke specifickému účelu nebo pro 

specifický výzkumný projekt



24

 Sekundární – již existující, data shromážděná k jinému účelu (19)

Tab. č. 2.: Výhody a nevýhody primárních a sekundárních výzkumů

Typ výzkumu Výhody Nevýhody

Primární 

výzkum

- aplikovatelný
Zjišťované údaje odpovídají přesně 
potřebám firmy
- přesný
Při dodržení systematického 
postupu je zajištěna přesnost a 
spolehlivost údajů
- aktuální
Zpravidla se nemusíme obávat 
informací, které by nebyly současné

- drahý
Náklady bývají zpravidla 
desetinásobně vyšší než u výzkumu 
sekundárního
- delší
Není výjimkou, když kvalitní primární 
výzkum trvá měsíce nebo dokonce celé 
roky
- nevyužitelný ihned
Organizace primárního výzkumu je 
mnohem náročnější než u výzkumu 
sekundárního

Sekundární 

výzkum

- levný
V porovnání s primárním 
výzkumem se jedná o výrazně 
levnější přístup
- dostupný
Např. interní zdroje údajů jsou 
k dispozici zpravidla ihned a 
šetříme tak časové zdroje 
- využitelný ihned
V porovnání s primárním 
výzkumem je jednodušší a méně 
namáhavý na lidské zdroje

- zastaralý
Sekundární údaje byly původně 
výsledky primárního výzkumu asi 
zrealizovaného pro někoho jiného, za 
jiným účelem a mohl proběhnout 
mnohem dříve, než byly výsledky 
zveřejněny 
- nespolehlivý
Nemáme kontrolu toho, jak byly údaje 
zajištěny, zda byly dodrženy zásady 
správného postupu, nedošlo-li ke 
zkreslení
- neaplikovatelný
Získané údaje mohou být příliš obecné, 
příp. nemusí odpovídat specifikům 
firmy, problému

Zdroj: Morrison, A.M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. In Kozel (2006)

Ve výzkumu spokojenosti zákaznic fitcentra Expreska Jiřího z Poděbrad jsem 

sbírala data primární, jelikož žádná data týkající se této problematiky ještě sesbírána 

nebyla a bylo také potřeba sesbírat co nejaktuálnější data. 

Metody a techniky sběru dat

Mezi metody kvantitativních výzkumů patří:

 Pozorování

 Dotazování

 Experiment
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Ve výzkumu prováděném pro tuto práci je použita metoda dotazování. Ráda 

bych tedy tuto metodu rozebrala podrobněji. 

4.1.5 Dotazování

Základními podobami dotazovacích technik jsou:

 Dotazník

 Anketa – kratší než dotazník, cílem je sesbírat co nejvíce anketních lístků

 Rozhovor – vyšší návratnost, ale ztráta ,,intimity“ z důvodu vstupu druhé 

osoby – výzkumníka (32)

Dotazník

Podle Horákové (1992) je dotazník „souborem různých otázek uspořádaných 

v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit osobní názor ve 

formě odpovědí na předložené otázky.“ (16, s. 83)

Dotazování můžeme dále rozdělit do několika typů:

 Osobní

 Písemné

 Telefonické

 Elektronické (21)

Porovnání jednotlivých typů dotazování a jejich výhody a nevýhody jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 
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Tab. č. 3: výhody a nevýhody jednotlivých typů dotazování

Typ dotazování Výhody Nevýhody

Osobní
- snadné zpracování
- vysoká návratnost dotazníků
- lze přesvědčit váhavé respondenty
- lze pokládat složitější otázky a lze 
je upřesnit
- lze flexibilně měnit pořadí otázek
- lze využít pomůcky
- šetření v poměrně krátkém čase
- o subjektu šetření je možné získat 
informace rovněž pozorováním

- vysoká finanční náročnost
- vysoká časová náročnost na 
přípravu
- problematický výběr tazatelů
- školení a kontrola tazatelů
- riziko zkreslení odpovědí 
tazatelem
- závislé na ochotě respondenta

Písemné
- relativně nižší finanční náročnost
- jednodušší organizace
- adresnost
- široké územní rozložení
- dostatek času na odpovědi
- nemožnost ovlivnit respondenta 
tazatelem

- nízká návratnost
- nutná podpora návratnosti
- mívá anketní efekt
- nutno používat jednoduché otázky
- čekání na odpovědi bývá delší
- nelze kontrolovat, jak respondent 
porozuměl otázkám

Telefonické
- nízké náklady
- spojení s počítačem
- lze průběžně sledovat výsledky
- lze upřesnit dotazy
- počítač signalizuje logické chyby
- umožňuje kdykoliv opakovat 
dotazování, pokud nebyl respondent 
zastižen

- vysoké nároky na soustředění 
respondenta
- nelze využít pomůcek
- nelze využít škály
- nelze použít většího množství 
otázek
- omezeno pouze na účastníky 
z telefonního seznamu
- nelze získávat údaje z přímých 
pozorování

Elektronické
- levné
- rychlé
- adresné
- lze využít pomůcky
- možnost dobré grafické prezentace
- dostatek času na odpovědi
- propojení s PC
- jednoduché vyhodnocování

- vybavenost
- návratnost
- důvěryhodnost

Zdroj: Kozel (2006)

Proces dotazování

Následující obrázek zachycuje postup tvorby dotazníku, jakožto hlavního 

nástroje dotazování.
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Obr. č. 5: Postup tvorby dotazníku

Zdroj: Přibová, M. a kol.:  Marketingový výzkum v praxi. in Kozel (2006)

Výběr vzorku respondentů

Po tom, co se rozhodneme, jak budeme ve výzkumu postupovat a jaké nástroje 

použijeme, musíme rozhodnout o souborech respondentů. To vyžaduje tři rozhodnutí:

1. Koho se budeme dotazovat? Je potřeba definovat cílový segment populace, 

z něhož vybereme soubor respondentů. Jakmile je rozhodnuto, jací jedinci mají 

být dotazováni, je potřeba vypracovat způsob výběru jedinců do souboru 

respondentů, a to tak, aby měl každý jedinec v populaci stejnou šanci, že bude 

součástí vzorku. 

1. Vytvoření seznamu informací, které 

má dotazování přinést

2. Určení způsobu dotazování

3. Specifikace cílové skupiny 

respondentů a jejich výběr

4. konstrukce otázek ve vazbě na 

požadované informace

5. konstrukce celého dotazníku

6. pilotáž
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2. Kolik respondentů by mělo být součástí dotazovaného souboru? Velké soubory 

poskytují spolehlivější výsledky než malé soubory. Není potřeba podrobit 

výzkumu celou populaci nebo její značnou část, i vzorky menší než jedno 

procento populace mohou být značně spolehlivé, pokud se dodržuje správný 

postup. 

3. Jak mají být vybíráni respondenti? Rozlišujeme několik možností výběru 

vzorku:

a) Pravděpodobnostní vzorek

Jednoduchý náhodný vzorek – každý člen populace má stejnou šanci být 

vybrán

Stratifikovaný náhodný vzorek – populace je rozdělena do vzájemně se 

vylučujících skupin a z každé skupiny se vybere náhodný vzorek

Shlukový vzorek – populace se rozdělí do vzájemně se vylučujících skupin 

a výzkumník vybere z každé skupiny vzorek k rozhovorům

b) Nepravděpodobnostní vzorek

Nejvhodnější vzorek – výzkumník vybírá z nejpřístupnějších členů populace

Záměrný vzorek – výzkumník vybírá z členů populace, u nichž existuje 

dobrá vyhlídka na přesné informace

Vzorek podle stanovených kvót – výzkumník najde předepsaný počet lidí 

v každé z několika kategorií (věk, pohlaví, vzdělání atp.) (19)

Konstrukce otázek

Špatně položená a konstruovaná otázka je velmi častým problémem a výsledkem 

jsou pak chybné nebo zkreslené informace. Měli bychom se tedy držet některých 

pravidel:

 Ptát se přímo – pokut to jde, ptáme se přímo, bez obalu

 Ptát se jednoduše – otázka musí být položená tak, aby jí každý respondent 

pochopil

 Užívat známý slovník – nepoužíváme cizí slova a odborné výrazy

 Užíváme jednovýznamová slova – zamezíme tím špatnému pochopení 

vícevýznamových slov

 Ptát se konkrétně – otázka musí být jasná a přesná

 Nabízet srovnatelné odpovědi 



29

 Užívat krátké otázky – v dlouhých otázkách se může respondent ztratit 

a odpovědět neúplně

 Vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí

 Vyloučit zdvojené otázky – nešetřit počet otázek tím, že dáme dvě do jedné

 Vyloučit sugestivní a zavádějící otázky – neptáme se emocionálně

 Vyloučit nepříjemné otázky 

 Snižovat citlivost otázek – citlivost otázek můžeme snížit použitím 

hraničních limitů, tím odpovědi v očích respondenta více ,,zanonymní“

 Vyloučit negativní otázky 

 Vyloučit motivační otázky 

 Vyloučit odhady – můžeme se ptát na minulost, současnost, ale není úplně 

vhodné ptát se na budoucnost (19)

Otázky v dotazníku můžeme dělit podle různých kritérií. 

Podle účelu dělíme otázky na:

 Nástrojové

Otázky kontaktní – na začátku a na konci dotazníku

Otázky filtrační – zajišťují, aby určité otázky byly kladeny pouze vybraným 

respondentům

Analytické – slouží především k třídění, při zpracování výsledků výzkumu 

k vyjádření hledaných souvislostí mezi jednotlivými proměnnými

Kontrolní – mají za cíl ověřit pravdivost některých odpovědí

 Výsledkové

Nominální otázky – poskytují jmenovité vyjádření zkoumané skutečnosti

Měřítkové otázky – umožňují daný jev měřit, respondent zde vyjadřuje své 

postoje, orientaci atp.

Dokreslující otázky – pomáhají doplňovat předchozí dvě skupiny otázek

 Pomůcky

Otázky dle variant odpovědí:

 Otevřené – nenabízí variantu odpovědi, respondent odpovídá dle vlastního 

uvážení



30

 Uzavřené – otázky i odpovědi jsou standardizovány a respondent vybírá 

z uvedených možností odpovědí

 Polozavřené – respondent může vybrat z variant odpovědí nebo zaškrtnout 

únikovou variantu ,,jiné“, ,,jinak“, ,,další“ a volně vyjádřit svůj názor (21)

Škály

Podle Přibové (1996) je škála ,,forma otázky, kterou žádáme respondenta, aby 

zařadil zkoumaný problém na určitém kontinuu. Kontinuem rozumíme např. postoje, 

názory, spotřební chování apod.“ (36, s. 79)

Hlavním významem škál je převod neměřitelných znaků na znaky měřitelné. 

Škály většinou slouží k vyjádření a měření názorů a postojů respondenta. Škálami mu 

k tomu dáváme možnost pohybovat se v určitém intervalu a je tudíž vyjádření názoru 

pro respondenta jednodušší. (22)

Škály můžeme dělit na:

 Nominální 

- Slouží ke kvalitativnímu třídění odpovědí

- Výčet různých kategorií odpovědí

 Ordinální

- Prvky jsou zařazeny do určitého pořadí, které může vyjadřovat jejich 

hodnocení, důležitost, přitažlivost apod. 

- Může být vyjádřena slovně i číselně

V praxi se velmi často využívá tzv. bodovací škála, která bývá tříbodová, 

pětibodová nebo sedmibodová. (23)

Při sestavování škály je potřeba vyvarovat se chybám, které můžou zapříčinit 

špatné pochopení ze strany respondentů a přinést neobjektivní výsledky.

Mezi nejčastější chyby patří:

 Jednotlivé stupně jsou nejasně slovně popsány

 Jednotlivé stupně se vzájemně překrývají

 Použité slovní formulace označující jednotlivé stupně nejsou aplikovatelné 

v praxi organizace
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 Je zvolen nevhodný počet stupňů

 Je zvolen nevhodný počet hodnocených položek (35)

Konstrukce celého dotazníku

Při konstrukci dotazníku můžeme využít dva přístupy – sociologický nebo 

ekonomický, který je sestaven tak, aby byl co nejstručnější a šetřil čas. Délka dotazníku 

není závazně určena a odvíjí se od zkoumaného problému a celé řady dalších faktorů. 

(27)

Přibová (1992) uvádí, že každý dotazník ,,má svou logickou strukturu, 

dynamiku, která pomáhá udržet zájem respondenta, a určitou omezenou délku. Při 

konstrukci dotazníku jako celku má význam funkce jednotlivých otázek v dotazníku, 

zvážení míry jeho strukturovanosti, vytvoření logické struktury, která podporuje 

plynulost rozhovoru.“ (36, s. 82)

Dotazník můžeme dělit na:

 Strukturovaný 

- má pevnou strukturu, kterou je nutné dodržovat a není možné z ní nijak 

odbočovat

- využívá především uzavřené otázky

 Polostrukturovaný 

- používají se otázky polouzavřené i otevřené

- respondent se může volně vyjádřit (36)

Velmi důležité je také řazení otázek. Dotazník musí mít logickou strukturu 

a otázky musí tvořit logický celek. Ještě než položíme první otázku, měli bychom 

nahoře v dotazníku uvést jeho název. Hned poté by měla následovat tzv. společenská 

rubrika, která má za cíl oslovit respondenta, požádat ho o vyplnění, zdůraznit důležitost 

dotazníku, motivovat k odpovědím, slíbit respondentovi anonymitu, poděkovat a na 

konci by měl být podpis.

Jako první pokládáme úvodní otázky, které by měly především probudit 

v respondentovi zájem a získat jeho důvěru a spolupráci. Dále následují věcné a filtrační 

otázky a na závěr identifikační otázky, které zjišťují charakteristiky respondenta jako je 

jeho věk, pohlaví, vzdělání atp. Na závěr respondentovi poděkujeme za jeho ochotu 

a čas. (21)
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Dotazník by měl být také dobře graficky zpracován. Úprava by měla být vkusná 

a měly by být využity i neverbální, např. grafické formy odpovědi. Dotazník by měl 

připomínat spíše úřední listinu, aby vyvolával pocit důvěry a anonymity. Na druhou 

stranu, dotazník přeplněný zachmuřenými nebo smějícími se obrázky nevyvolává 

u některých respondentů důvěru, že jde o seriózní výzkum. 

Na závěr by měl být dotazník otestován na malé skupině respondentů, jedná se 

o tzv. pilotáž, kdy se zjišťuje, zda jsou otázky srozumitelné a případně se některé části 

dotazníku ještě předělají. (23)

Vlastnosti dotazníku

 Validita – dotazník zjišťuje skutečně to, co má zjišťovat, tzn. to, co je 

výzkumným záměrem

 Reliabilita – schopnost dotazníku zachycovat spolehlivě a přesně zkoumané jevy

 Praktičnost (17)

4.1.6 Analýza dat

Abychom se dostali ke kvalitním závěrům a doporučení byla pro další 

marketingová rozhodnutí využitelná, je potřeba provést důkladnou analýzu zjištěných 

údajů.

Zpravidla se začne analýzou každé otázky zvlášť. Teprve poté pokračujeme na 

hlubší analýzy, které mohou zkoumat odpovědi několika otázek dohromady nebo 

jednotlivých skupin respondentů. Postupně zjišťujeme:

 Četnost (výskyt) zjištěných odpovědí

o Absolutní – představuje sumu jednotlivých variant odpovědí

o Relativní – poměr absolutní četnosti k poměru rozsahu souboru

 Úroveň (polohu)

o Průměr

o Modus – nejčastěji se vyskytující hodnota

o Medián – prostřední hodnota

o Kvantily – rozdělují soubor na n částí, nejčastěji se používají 

kvartily, které rozdělují soubor na 4 části
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 Variabilitu

o Proměnlivost, s jakou kolísají varianty odpovědí kolem středu, 

resp. centrálních momentů

o Bývá charakterizována mírami variace, díky nimž máme přehled, 

jaký je rozptyl odpovědí

o Variační rozpětí – rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou

o Směrodatná odchylka – určuje absolutní variabilitu

o Variační koeficient – určuje relativní variabilitu

 Rozložení (průběh) zkoumaných znaků

o Koeficienty šikmosti a špičatosti

 Závislosti mezi proměnnými

o Regresní analýza – nalezení křivky vystihující odpovědi

o Korelační analýza – určení intenzity vztahů mezi proměnnými

o Faktorová analýza – snížení počtu a nalezení hlavních faktorů 

ovlivňujících chování respondenta

o Shluková analýza – nalezení podobných vlastností a rozdílů mezi 

respondenty a seskupení jich do skupin (21)

4.1.7 Tvorba výzkumné zprávy

U tvorby závěrečné zprávy je potřeba dodržovat určité zásady. Nejdříve je 

potřeba se vrátit na začátek celého výzkumného procesu k definování problémů a cíle 

výzkumu. Je to zásadní krok, který nám pomůže správně definovat výsledky výzkumu.

Text zprávy by měl být psán v přítomném čase a měl by obsahovat jednoznačné 

a stručné informace. Odborné termíny je potřeba správně definovat. Výsledky se 

většinou zpracovávají přehledně do tabulek a grafů. 

Vždy dodržujeme maximální objektivitu, není možné subjektivně měnit 

výsledky výzkumu.

Závěrečná doporučení

Závěrečná doporučení musí mít logickou strukturu, hlavní doporučení navazují 

na závěry ověřování našich hypotéz, které buď potvrdíme, nebo vyvrátíme. 

Důležité je napsat, co jsme zjistili a co v závislosti na tom navrhujeme. 

Doporučení by neměla být psaná v odrážkách, ale v psaném textu. (21)
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5 ANALYTICKÁ ČÁST

Tato část práce je věnována představení Expresky a jejího fungování, metodice 

práce a především pak výsledkové části, ve které jsou výsledky zpracovány v tabulkách 

a grafech, ze kterých vycházejí návrhy a doporučení uvedené v následující části práce.

5.1 Expreska 

5.1.1 Představení zařízení

Expreska je třicetiminutový kruhový trénink pouze pro ženy. Největšími 

výhodami cvičení v tomto klubu je možnost chodit cvičit kdykoliv během provozní 

doby a bez předešlého objednání. Jedná se o efektivní cvičení, které trvá jen 30 minut, 

tudíž je Expreska ideální místo pro cvičení v dnešní hektické době. Expreska ženám 

velmi vyhovuje, protože mají vždy k dispozici trenérku, která jim všechno vysvětlí, 

ukáže a mohou se na ni kdykoliv obrátit. Jedná se o kruhový trénink, který spojuje 

aerobní cvičení na ,,mezistanicích“ (většinou se jedná o step můstky a joggingové 

desky) a posilovací cvičení na strojích. (10) Strojů je v Expresce celkem 8, jsou 

hydraulické a jsou navrženy přímo pro ženy. Na každém stroji i mezistanovišti cvičí 

klientka 30 vteřin a po zaznění gongu se přesunuje po směru hodinových ručiček po

kruhu dál. Za půl hodiny se tedy klientka stihne zahřát, obejít třikrát kruh a na závěr se 

protáhnout. 

Ráda bych také upozornila na nevýhody. Nevýhodou může být, že se na pobočce

vždy pohybuje pouze 1 trenérka, která má na starost běžné administrativní úkoly na 

recepci, má za úkol průběžně pobočku uklízet a zároveň se věnuje klientkám. Tudíž 

většinou nemá dostatek času se klientkám věnovat na 100% a to může být problém. 

U trenérek bych se ráda ještě pozastavila, protože si myslím, že mají největší 

vliv na fungování pobočky. Trenérky jsou ty, které komunikují s klientkami a snaží se 

je přesvědčit, že cvičení v tomto klubu je pro ně to pravé. Proto si myslím, že trenérky 

by měly mít dostatečnou kvalifikaci a osobnostní předpoklady pro tuto práci. 

V Expresce tomu tak bohužel povětšinou není a trenérkou se může stát kterákoliv 

dívka/žena, která absolvuje kurz Expreska a úspěšně složí písemné a ústní zkoušky. 

Sama jsem tento kurz absolvovala a jedná se především o obchodní školení a není nijak 

obtížné kurz zvládnout. Proto si dovolím odhadnout, že nespokojenost klientek může 
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plynout také z toho, že jim trenérky nedokážou se vším dostatečně poradit nebo se 

dokonce rady jednotlivých trenérek na stejnou věc liší. 

Expreska funguje na bázi členství, tzn. že každá nová klientka platí jednorázový 

registrační poplatek 600 Kč. Poté si může zaplatit cvičební plán, který se pohybuje od 3 

měsíců až po 2 roky. (8) Klientka také může navštěvovat kteroukoliv pobočku 

Expresky, bez ohledu na to, kde si členství a plán zakoupila. V současné době existuje 

30 poboček, z toho 15 v Praze. (9)

Hlavní zásadou Expresky je dlouhodobé a pravidelné cvičení, protože jen tak 

může klientka dosáhnout svých cílů. Zároveň může klientka využít služeb nutriční 

specialistky, která na většině poboček působí. 

Jak funguje trénink v Expresce, ukazuje stručně následující obrázek.

Obr. č. 6: Jak probíhá 30 minut v Expresce

Zdroj: http://www.expreska.cz/proc-kruhovy-trenink/

5.1.2 Fungování Expresky Jiřího z Poděbrad

Expreska Jiřího z Poděbrad (dále jen Expreska JZP) byla otevřena v srpnu roku 

2012 Martinem Liberským. V listopadu téhož roku byla odkoupena současným 

majitelem Gustavem Librou, který má s Expreskami několikaleté zkušenosti 

a v současné době vlastní 4 pobočky – Expresku JZP, Expresku Černý most, Expresku 

Strašnická a Expresku Řepy. 

V Expresce JZP mohou klientky kromě klasického kruhového tréninku využít 

i další cvičení. V Expresce JZP je zavedená kardio zóna, ve které jsou 3 orbitreky 

a 1 heatový pás. Kardio zóna je využívaná především kvůli programu Slimbelly, který

je mezi klientkami velmi oblíbený a ne nadarmo se mu říká ,,zabiják břicha“. Do kardio 

zóny mohou ale i klientky, které nechodí na Slimbelly a to za poplatek 1 Kč/1 min. Dále 
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mohou klientky využít cvičení na vibrační plošině nebo na TRX. Pobočka nabízí celou 

řadu vybavení od různých činek, gum, posilovacích pomůcek až po trampolínku. 

V Expresce JZP také probíhají speciální vedené lekce zaměřené na posilování 

břicha a to každý čtvrtek od 19:30 a každý pátek od 10:00. V současné době je v plánu 

zavést cvičení také v úterý od 19:30. Na tyto speciální hodiny se musí klientky hlásit 

předem a jsou zpoplatněny. Pro členky je cena 20 Kč, pro nečlenky 50 Kč. 

5.2 METODIKA PRÁCE

Pro splnění cílů výzkumu byly použity následující postupy a metody.  

5.2.1 Určení způsobu dotazování

Pro marketingový výzkum spokojenosti byla vybrána metoda osobního 

dotazování na základě písemného dotazníku, který vyplnily klientky samy. Tato metoda 

byla vybrána, protože není tolik časově ani finančně náročná a zajišťuje vysokou 

návratnost dotazníků, tudíž je možné sesbírat velké množství primárních dat.  

Hlavní nevýhodou této metody je nutnost položit a poskládat otázky tak, aby jim 

všechny účastnice porozuměly, což může být velmi obtížné. Bohužel se i přes snahu 

udělat dotazník co nejjednodušší najdou klientky, které některé otázky špatně pochopí 

a sdělí jiné informace, než které jsou pro výzkum důležité. 

5.2.2 Výběr respondentů

Výběrový soubor

Základním souborem pro výběr respondentů byly všechny aktivní členky, které 

v období výzkumu navštívily FIT centrum. 

Velikost vzorku

V současné době má Expreska Jiřího z Poděbrad zhruba 200 aktivních členek, 

z nichž se podařilo sesbírat 77 řádně vyplněných dotazníků. 

Postup pro zařazení klientky do vzorku

Do vzorku byla zařazena každá klientka, která přišla do FIT centra cvičit v době,

kdy probíhal výzkum. 
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5.2.3 Seznam informací, které má dotazování přinést

Ještě před tím, než byly vytvořeny jednotlivé otázky pro dotazování, byl vytvořen

seznam informací, které má dotazování přinést.

1) Jak se klientka o Expresce Jiřího z Poděbrad dozvěděla

2) Jak je klientka spokojena s personálem/trenérkami

3) Jak je klientka spokojena s čistotou pobočky

4) Jak je klientka spokojena s druhy a cenami členství a plánů

5) Jak je klientka spokojena s otevírací dobou

6) Jak je klientka spokojena s vybavením pobočky a možnostmi cvičení

7) Jak je klientka celkově s pobočkou spokojena

8) Identita klientky – věk, vzdělání, čistý měsíční příjem

5.2.4 Konstrukce dotazníku

Úvodní část: otázky 1-4

V těchto otázkách klientka podává informace o tom, jak se o FIT centru 

dozvěděla, jak dlouho už chodí do pobočky cvičit, jak často chodí cvičit a jaká je 

vzdálenost pobočky od jejího bydliště. 

Otázka 1 je polouzavřená, tudíž má klientka možnost buď vybrat z nabízených 

možností, nebo v možnosti ,,jinak“ napsat svojí odpověď. Otázky 2-4 jsou uzavřené 

a klientka vybírá z několika možností.  

Část personál: otázky 5-8

V této části je záměrem zjistit, jak jsou klientky spokojeny s odborností 

a ochotou trenérek. Otázky 5 a 7 jsou uzavřené a klientka vybírá z pěti možností, otázky 

6 a 8 jsou polouzavřené a pokud klientka odpoví jinak než ,,zcela spokojena“ může 

dopsat důvod, proč je v dané oblasti spokojena méně. 

Část čistota: otázky 9-12

Tato část týkající se čistoty pobočky má zjistit, jestli jsou klientky spokojené 

s čistotou a případně která místa jsou konkrétně problémová. 

Otázka č. 9 je uzavřená a je použita škála o pěti možnostech. Ostatní otázky jsou 

polouzavřené a klientka může doplnit svou odpověď.   
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Část druhy členství a ceny: otázky 13-18

Tato část má přinést informace o tom, jak jsou klientky spokojeny s druhy 

a cenami cvičebních plánů a dále také spokojenost s různými akcemi na nákup členství 

a cvičebních plánů. 

Otázky 13,15 a 17 jsou uzavřené s pětibodovou škálou a otázky 14,16 a 18 jsou 

polouzavřené a klientka může opět vyjádřit důvod jiné odpovědi než ,,zcela spokojena“. 

Část otevírací doba: otázky 19-20

Tyto otázky se týkají spokojenosti s otevírací dobou pobočky. Otázka 19 je 

uzavřená a zjišťuje důležitost otevírací doby pro klientku a otázka 20 je polouzavřená 

a zjišťuje spokojenost klientky na pětibodové škále. 

Část cvičení: otázky 21-27

V této části zjišťujeme spokojenost s možnostmi cvičení, speciálními lekcemi 

cvičení a s cvičebními pomůckami. Tato část je velmi důležitá, protože kvůli cvičení 

zákaznice FIT centrum navštěvují a pokud budou nespokojeny v této oblasti, určitě si 

raději najdou jiné FIT centrum, ve kterém budou mít vše, co očekávají. 

Otázka 26 je filtrační a pokud klientka označí jinou možnost než ,,f“ pokračuje 

na otázku 28. Pokud označí právě možnost ,,f“ pokračuje na otázku 27, která má zjistit 

důvod, proč takto odpověděla. 

Část závěr: otázky 28-33

Otázka 28 zjišťuje celkovou spokojenost s Expreskou Jiřího z Poděbrad, v otázce 

29 je pak prostor, aby klientka sdělila své nápady, připomínky nebo něco dalšího s čím 

je nespokojená nebo co by chtěla změnit. Otázky 30-33 jsou identifikační a zjišťují věk, 

vzdělání, čistý měsíční příjem a zda je klientka pracující, studentka atd. 

5.2.5 Sběr dat 

Sběr dat probíhal během prosince 2013 a ledna 2014. Oslovena byla každá aktivní 

členka, která přišla cvičit. Dotazník na recepci hned vyplnila a vhodila do příslušné 

schránky určené pro sběr dotazníků. 

5.2.6 Zpracování dat

Získaná data byla přepsána a vyhodnocena v programu Microsoft Excel pomocí 

tabulek a grafů. 
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Ke zvýšení přehlednosti byly použity sloupcové grafy, které zobrazují konkrétní 

četnost odpovědí na jednotlivé otázky. 

Dále je ke grafům připojena tabulka, která zachycuje další statistické údaje a to 

průměr, směrodatnou odchylku a rozptyl. 

5.2.7 Pilotáž (před-výzkum)

Ještě před tím, než byl proveden samotný výzkum, byla provedena pilotáž na 

ostatních trenérkách pobočky. Tento před-výzkumem sloužil k ověření, zda jsou otázky 

položeny jednoznačně a srozumitelně. 

Na základě připomínek byl zvětšen prostor pro odpověď u otázky č. 28 

a u otázky č. 4 byla pozměněna stupnice odpovědí, protože se hodnoty překrývaly.  
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5.3 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU

Otázka č. 1: Jak jste se dozvěděla o Expresce JZP? 

Graf č. 1: Jak se klientky dozvěděly o Expresce JZP.

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 4: Jak se klientky dozvěděly o Expresce

Kódy:

1 – z reklamy, 2 – od známých/kamarádek, 3 – bydlím v blízkosti pobočky, 4 – jinak

směrodatná odchylka rozptyl

0,89 0,78

Zdroj: vlastní zpracování

Je velmi pozitivní, že se největší množství klientek dozvědělo o Expresce 

z nějaké reklamy a nejsou tudíž peníze vynakládány na reklamu zbytečně. V současné 

době probíhá dvakrát týdně rozdávání letáčku u metra Jiřího z Poděbrad, někdy se 

letáčky dávají na stěrače aut, jindy se roznáší po okolních kolejích, ubytovnách nebo 

školách. Navíc se často objevují různé články v časopisech a novinách. Expreska JZP 

má také své internetové a facebookové stránky. 
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Otázka č. 2: Jak dlouho už chodíte cvičit do Expresky?

Graf č. 2: Jak dlouho už klientka cvičí v Expresce.

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 5: Jak dlouho už chodí klientka cvičit.

Kódy:

1 – max. 1 měsíc, 2 – 1-3 měsíce, 3 – 3-6 měsíců, 4 – 6-12 měsíců, 5 – více než rok

Zdroj: vlastní zpracování

Vysoké hodnoty směrodatné odchylky a rozptylu poukazují na velkou rozdílnost 

v odpovědích. Expreska JZP má stálé i krátkodobé klientky. Podle mého názoru je 

dobře, že poměrně velké množství dotazníků vyplnily klientky, které navštěvují 

Expresku JZP už delší dobu a mohly tudíž už vše vyzkoušet a řádně ohodnotit. 
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Otázka č. 3: Jak často chodíte cvičit? 

Graf č. 3: Jak často chodí klientka cvičit

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 6: Jak dlouho chodí klientka cvičit.

Kódy:

1 – 4-7 krát týdně, 2 – 2-3 krát týdně, 3 – 1 krát týdně, 4 – 1 krát za 2 týdny, 5 – 1 krát 

za měsíc, 6 – méně často

Zdroj: vlastní zpracování

Jednou ze zásad cvičení v Expresce je pravidelnost. Trenérka vždy upozorňuje 

klientku, že je potřeba chodit minimálně 2-3 krát týdně cvičit, aby klientka dosáhla 

optimálních výsledků. Na grafu můžeme vidět, že většina klientek se tímto pokynem 

řídí. Poměrně velkou jednotnost odpovědí na tuto otázku odhaluje také nízká hodnota 

rozptylu a směrodatné odchylky. 
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Otázka č. 4: Jaká je vzdálenost pobočky od vašeho bydliště?

Graf č. 4: Vzdálenost pobočky od bydliště klientky

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 7: Vzdálenost pobočky od bydliště klientky

Kódy:

1 – do 10ti minut, 2 – 11-30 minut, 3 – 31-60 minut, 4 – více než 60 minut

Zdroj: vlastní zpracování

Pro klientku je velmi důležitá vzdálenost fitcentra od jejího bydliště. Na grafu je 

vidět, že Expresku JZP navštěvují především klientky, které nemají pobočku daleko. Je 

možné a dle mého názoru pravděpodobné, že klientky, které zaškrtly, že bydliště mají 

60 minut a více, mají poblíž pobočky např. školu nebo pracoviště. 
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Otázka č. 5: Jak je pro Vás důležitá odbornost personálu/trenérek?

Graf č. 5: Jak je pro klientku důležitá odbornost personálu/trenérek

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 8: Jak je pro klientku důležitá odbornost personálu/trenérek

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Odbornost trenérek ve fitcentru je podle mého názoru zásadní podmínka.

A podle grafu i pro klientky. Proto je potřeba, aby měly trenérky potřebné znalosti 

a kvalifikaci a dokázaly klientkám odborně poradit a pomoci jim s jejich pohybovými 

problémy. 
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Otázka č. 6: Jak jste spokojena s odborností personálu/trenérek?

Graf č. 6: Jak je klientka spokojena s odborností personálu/trenérek

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 9: Jak je klientka spokojena s odborností personálu/trenérek

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Průměrná hodnota 1,49 naznačuje, že většina klientek je s odborností trenérek 

spokojena, ale našly se i členky, které úplně spokojeny nebyly. Je tudíž potřeba se 

odborností trenérek zabývat a snažit se ji zlepšit.
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Otázka č. 7: Jak je pro Vás důležitá ochota personálu/trenérek?

Graf č. 7: Jak je pro klientku důležitá odbornost personálu/trenérek

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 10: Jak je pro klientku důležitá odbornost personálu/trenérek

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Klientky si kupují členství v Expresce také z důvodu, že mohou kdykoliv využít 

služby trenérky a mají ji vždy k dispozici. Není tudíž divu, že klientky považují za 

důležité, aby se jim trenérka ochotně věnovala. 
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Otázka č. 8: Jak jste spokojen s ochotou personálu/trenérek? 

Graf č. 8: Jak je klientka spokojena s ochotou personálu/trenérek

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 11: Jak je klientka spokojena s ochotou personálu/trenérek

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Většina klientek je s ochotou trenérek spokojena, několik klientek, které uvedly 

hodnocení spíše spokojena a horší, si pak stěžovaly, že se jim trenérky moc nevěnují, 

často sedí u počítače a nemají na ně dostatek času. Dále ale také uvedly, že pokud se 

trenérky na cokoliv zeptají, většinou jim trenérka ochotně odpoví.
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Čistota

Otázka č. 9: Jak je pro Vás důležitá čistota provozovny?

Graf č. 9: Jak je pro klientku důležitá čistota provozovny

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 12: Jak je pro klientku důležitá čistota provozovny

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

V dámských fitcentrech je dle mého názoru čistota zásadní. Ve špinavém 

prostředí se ženy necítí dobře. To dokazují i výsledky otázky č. 9. Pro všechny klientky, 

které vyplňovaly dotazník, je čistota provozovny důležitá. 
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Otázka č. 10: Jak jste spokojena s čistotou provozovny?

Graf č. 10: Jak je klientka spokojena s čistotou provozovny

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 13: Jak je klientka spokojena s čistotou provozovny

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Jak můžeme vyčíst z grafu, většina dotázaných klientek je s čistotou provozovny 

spokojena. Vyskytly se ale i negativní hodnocení. Některé klientky si stěžovaly na 

špinavý sprchový kout a především na špinavé podložky ve sprše. Dále se vyskytly 

názory, že by bylo dobré častěji desinfikovat všechny stroje a cvičební pomůcky.
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Otázka č. 11: Jak jste spokojena s čistotou a pořádkem v šatně?

Graf č. 11: Jak je klientka spokojena s čistotou a pořádkem v šatně

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 14: Jak je klientka spokojena s čistotou a pořádkem v šatně

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Většina klientek byla s čistotou v šatně spokojena. V této otázce se ale také našlo 

i pár stížností. Některé klientky si stěžovaly na často špinavý stoleček a lavičku a velké 

množství vlasů v koberci. 
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Otázka č. 12: Jak jste spokojena s pořádkem a čistotou v cvičebních zónách? 

Graf č. 12: Jak je klientka spokojena s pořádkem a čistotou v cvičebních zónách

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 15: Jak je klientka spokojena s pořádkem a čistotou v cvičebních zónách

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

S čistotou v cvičebních zónách byly všechny klientky spokojeny a nevyskytly se 

žádné negativní hodnocení ani stížnosti. 
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Druhy členství a ceny

Otázka č. 13: Jak je pro Vás důležitá možnost vybrat si z nabízených druhů 

členství?

Graf č. 13: Jak je pro klientku důležitá možnost vybrat si z nabízených druhů členství

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 16: Jak je pro klientku důležitá možnost vybrat si z nabízených druhů 

členství

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Expreska nabízí svým klientkám vybrat si z několika druhu časových plánů od 

tří měsíců až po dva roky. Členství i cvičební plány je možné platit hotově, kartou, flexi 

passy nebo je možné vytvořit fakturu pro zaměstnavatele. Expreska spolupracuje se 

společností Essox a je tedy možné vzít si členství na splátky. Několik klientek vlastní 

také kartu Multisport, kterou mohou využívat na jednotlivé vstupy a nemusí si tudíž 

0

5

10

15

20

25

30

35

zcela důležitá spíše důležitá ani důležitá ani 
nedůležitá

spíše 
nedůležitá

zcela 
nedůležitá

34 35

4
2 2

Průměr směrodatná odchylka rozptyl

1,74 0,87 0,76



53

zakupovat členství. Právě klientky, které uvedly, že pro ně není důležitá možnost vybrat 

si z druhů členství, připsaly jako důvod, že vlastní kartu Multisport. 

Otázka č. 14: Jak jste spokojena s nabízenými druhy členství? 

Graf č. 14: Jak je klientka spokojena s nabízenými druhy členství

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 17: Jak je klientka spokojena s nabízenými druhy členství

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Několik klientek v této otázce uvedlo, že by uvítaly možnost platit jednorázové 

vstupné nebo alespoň možnost zakoupit měsíční cvičební plán. Měsíční cvičební plán 

Expreska nabízí za 990 Kč a není příliš cenově výhodný. Trenérky ho záměrně 

nenabízejí, a tudíž o něm často klientky nevědí. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

zcela 
spokojena 

spíše 
spokojena

ani spokojena 
ani 

nespokojena

spíše 
nespokojena

zcela 
nespokojena

46

18

7 6

0

Průměr směrodatná odchylka rozptyl

1,65 0,94 0,89



54

Otázka č. 15: Jak jsou pro Vás důležité ceny při nákupu členství?

Graf č. 15: Jak jsou pro klientku důležité ceny při nákupu členství/cvičebního plánu

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 18: Jak jsou pro klientku důležité ceny při nákupu členství/cvičebního plánu

Kódy:

1 – zcela důležité, 2 – spíše důležité, 3 – ani důležité ani nedůležité, 4 – spíše 

nedůležité, 5 – zcela nedůležité

Zdroj: vlastní zpracování

Ceny cvičení jsou pro klientky obecně důležité. Několik klientek uvedlo, že pro 

ně ceny důležité nejsou a stejně jako u otázky na důležitost výběru z cvičebních plánů 

připsaly, že chodí cvičit na kartu Multisport a tudíž členství nenakupují a jsou pro ně 

ceny bezpředmětné. 
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Otázka č. 16: Jak jste spokojena s cenami členství/cvičebních plánů?

Graf č. 16: Jak je klientka spokojena s cenami členství/cvičebních plánů

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 19: Jak je klientka spokojena s cenami členství/cvičebních plánů

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Cvičení v Expresce patří dle mého názoru v Praze k těm levnějším. Pokud 

členka chodí cvičit pravidelně, vyjde ji jeden vstup zhruba na 50 Kč. Vyšší hodnota 

rozptylu a směrodatné odchylky poukazuje na nejednotnost odpovědí a našly se 

klientky, které uvedly, že jsou pro ně ceny příliš vysoké a dožadují se různých slev, 

např. studentských. Expreska studentské slevy nabízí, a to 25% na zápisné. Zřejmě 

o tom ale členky často ani nevědí. Dále se u spokojenosti s cenami vyskytly názory na 
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splátky přes Essox. Dvěma klientkám přijde tato možnost nevýhodná a vadí jim, že se 

musí ,,upsat“ této společnosti.

Otázka č. 17: Jak jsou pro Vás důležité speciální akce na nákup členství/plánů, 

které pro Vás v průběhu roku připravujeme? 

Graf č. 17: jak jsou pro klientku důležité akce na nákup členství/cvičebních plánů

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 20: jak jsou pro klientku důležité akce na nákup členství/cvičebních plánů

Kódy:

1 – zcela důležité, 2 – spíše důležité, 3 – ani důležité ani nedůležité, 4 – spíše 

nedůležité, 5 – zcela nedůležité

Zdroj: vlastní zpracování

Po celý rok se Expreska snaží pro klientky vymýšlet spoustu zajímavých akcí. 

Nejoblíbenější je akce Valentýn – den bez zápisného, kdy mají nové klientky členství 

zdarma (normální cena je 600 Kč) a akce 3+1, kdy členky dostanou k zakoupení 
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tříměsíčního plánu měsíc cvičení zdarma. Speciální akce mají klientky rády, a jak 

ukazuje graf a průměr odpovědí, jsou pro ně spíše důležité. 

Otázka č. 18: Jak jste spokojena se speciálními akcemi?

Graf č. 18: Jak je klientka spokojena se speciálními akcemi?

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 21: Jak je klientka spokojena se speciálními akcemi?

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Většina klientek je s akcemi spokojena. Poměrně často se ale vyskytovala 

připomínka, že akcí by mohlo být klidně méně a když už bude akce, tak pořádná, která 

bude stát za to. Většina akcí dle názoru klientek vlastně ani akcí není a velmi často je 

akce nezaujme. Několik klientek také uvedlo, že se v akcích ztrácejí a nestíhají je 

sledovat. 
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Otevírací doba

Otázka č. 19: Jak je pro Vás důležitá otevírací doba?

Graf č. 19: Jak je pro klientku důležitá otevírací doba

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 22: Jak je pro klientku důležitá otevírací doba

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Otevírací doba je v dnešní době pro některé klientky zásadní. Na grafu můžeme 

vidět, že otevírací doba je téměř pro všechny klientky velmi důležitá a je tedy potřeba, 

aby byly s touto oblastí také spokojeny. To ukazuje následující graf. 

0

10

20

30

40

50

60

zcela důležitá spíše důležitá ani důležitá ani 
nedůležitá

spíše 
nedůležitá

zcela 
nedůležitá

53

21

3
0 0

Průměr směrodatná odchylka rozptyl

1,35 0,55 0,31



59

Otázka č. 20: Jak jste spokojena s naší otevírací dobou?

Graf č. 20: Jak je klientka spokojena s otevírací dobou

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 23: Jak je klientka spokojena s otevírací dobou

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Pobočka JZP má otevřeno ve všední dny od 7:00 do 20:00 a o víkendu v sobotu 

od 9:00 do 20:00 (nyní nově, dříve bylo jen do 14:00) a v neděli od 15:00 do 20:00. 

Poměrně hodně klientek uvedlo, že by si přálo alespoň některé dny otvírací dobu až do 

21:00 a jedna klientka by dokonce uvítala otevřeno už od 6:00. Klientky by chtěly také 

prodloužit otevírací dobu přes víkend. Celkově ale většina klientek spokojena byla. 
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Cvičení

Otázka č. 21: Jak je pro Vás důležitá možnost využít i doplňková cvičení mimo 

kruh? (kardio stroje, slimbelly, vibrační plošina)

Graf č. 21: Jak je pro klientku důležité, že může využít i další doplňková cvičení

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 24: Jak je pro klientku důležité, že může využít i další doplňková cvičení

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Expreska JZP nabízí kromě klasického kruhového tréninku ještě další možnosti 

cvičení, jako je vibrační plošina nebo Slimbelly. Tato otázka nepřinesla jednoznačné 

odpovědi. Celkově podle hodnot vyplynulo, že je tato možnost pro klientky spíše 

důležitá, ale ne zásadní. 
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Otázka č. 22: Jak jste spokojena s možnostmi doplňkových cvičení mimo kruh?

Graf č. 22: Jak je klientka spokojena s možnostmi doplňkových cvičení mimo kruh

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 25: Jak je klientka spokojena s možnostmi doplňkových cvičení mimo kruh

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Většina klientek byla také s touto oblastí spokojena a myslím, že není moc 

potřeba se zabývat zlepšováním. Vyskytly se pouze připomínky, že jsou kardio stroje 

často rozbité a že by měly být v ceně cvičebních plánů. Za cvičení na kardio strojích 

(orbitreky, heatový pás) se připlácí 1 Kč/1 min.. 
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Otázka č. 23: Jak jsou pro Vás důležité pomůcky a náčiní ke cvičení?

Graf č. 23: Jak jsou pro klientku důležité pomůcky a náčiní ke cvičení

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 26: Jak jsou pro klientku důležité pomůcky a náčiní ke cvičení

Kódy:

1 – zcela důležité, 2 – spíše důležité, 3 – ani důležité ani nedůležité, 4 – spíše 

nedůležité, 5 – zcela nedůležité

Zdroj: vlastní zpracování

Pomůcky zlepšují a zintenzivňují cvičení a téměř všechny klientky je rády 

využívají. Jsou pro ně tedy i velmi důležité. 
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Otázka č. 24: Jak jste spokojena s množstvím a typem pomůcek a náčiní?

Graf č. 24: Jak je klientka spokojena s množstvím a typem pomůcek a náčiní

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 27: Jak je klientka spokojena s množstvím a typem pomůcek a náčiní

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

V Expresce JZP jsou k dispozici různé druhy činek, gumiček, expandérů, 2 bosu, 

trampolínka a nově také 2 TRX. Dále klientky mohou využít švihadla nebo posilovací 

lavici a pomůcky na posilování břicha. Pomůcek je na pobočce celá řada a klientky jsou 

spokojeny. Objevily se pouze připomínky na rozbitou trampolínku a celkové poničení 

a zastaralost některých pomůcek. 
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Otázka č. 25: Jak je pro Vás důležitá možnost využít speciální hodiny na naší 

pobočce?

Graf č. 25: Jak je pro klientku důležitá možnost využít speciální hodiny na naší pobočce

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 28: Jak je pro klientku důležitá možnost využít speciální hodiny na naší 

pobočce

Kódy:

1 – zcela důležitá, 2 – spíše důležitá, 3 – ani důležitá ani nedůležitá, 4 – spíše 

nedůležitá, 5 – zcela nedůležitá

Zdroj: vlastní zpracování

Speciální hodiny (krásné bříško, zumba) nejsou na pobočce příliš navštěvované 

a většinou chodí na hodiny stále stejné klientky. I vysoké hodnoty v tabulce naznačují, 

že pro klientky nejsou tyto hodiny důležité. 
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Otázka č. 26: Jak jste spokojena se speciálními hodinami?

Graf č. 26: Jak je klientka spokojena se speciálními hodinami?

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 29: Jak je klientka spokojena se speciálními hodinami?

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena, 6 – nevím, na žádné speciální hodině jsem nebyla

směrodatná odchylka rozptyl

2,15 4,61

Zdroj: vlastní zpracování

Většina klientek uvedla, že ještě na žádné hodině nebyla. Ty, které na hodiny 

chodí, jsou s nimi spokojené. Následující otázka je filtrační a klientky měly označit 

důvod, proč se ještě na žádnou speciální hodinu nepřihlásily. 
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Otázka č. 27: Z jakého důvodu jste ještě nenavštívila žádnou speciální lekci?

Graf č. 27: Důvod, proč klientka ještě nenavštívila žádnou speciální lekci

Zdroj: vlastní zpracování

Speciální hodiny probíhají každé úterý a čtvrtek od 19:00 a každý pátek od 

10:00. Klientky se musí na tyto hodiny přihlašovat dopředu a lekci si musí členky 

připlácet, stojí 20 Kč. Na tyto hodiny mohou přijít také ne-členky, které platí 50 Kč. 

Jak vidíme na grafu, vyskytla se celá řada odpovědí, proč klientky na tyto 

hodiny nechodí. Klientkám nejvíce nevyhovují časy speciálních hodin a také se jim 

nechce za tyto hodiny připlácet. Myslí si, že by tyto hodiny měly být v ceně cvičebních 

plánů. Některé klientky také uvedly, že je nezaujal typ speciálních hodin a chtěly by 

raději cvičení na záda nebo jiné zajímavé lekce, např. bodystyling nebo funkční trénink.
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Závěr

Otázka č. 28: Jak jste celkově spokojena s Expreskou Jiřího z Poděbrad?

Graf č. 28: Jak je klientka celkově spokojena s Expreskou Jiřího z Poděbrad

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 30: Jak je klientka celkově spokojena s Expreskou Jiřího z Poděbrad

Kódy: 

1 – zcela spokojena, 2 – spíše spokojena, 3 – ani spokojena ani nespokojena, 4 – spíše 

nespokojena, 5 – zcela nespokojena

Zdroj: vlastní zpracování

Aktivní členky, které dotazník vyplnily, jsou s Expreskou JZP celkově 

spokojeny. Možná by zajímavější výsledky přinesl výzkum udělaný se členkami, které 

už Expresku JZP nenavštěvují nebo se zkušebními členkami, které si byly vyzkoušet 

den cvičení zdarma, ale členství a plán si nezakoupily. 
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Otázka č. 29: Napadá Vás cokoliv, co byste chtěla změnit nebo s čím nejste 

spokojena?

Zde je výčet všech připomínek, které se v této otázce objevily:

 Více speciálních hodin v sobotu

 Trenérky dělají, že jsou zaneprázdněné - uklízí, dělají inventuru nebo 

sedí u počítače, málokterá nabídne nějaké cvičení a věnuje se mi

 Permanentka na kardio zónu

 Akční cena na Slimbelly

 Při srovnání s Expreskou Písek valíte na plné čáře

 Zavést saunu

 Moc milé slečny

 Otevírací doba - prodloužit

 Více cenových akcí, je to tady drahé

 Větší lavička do šatny

 Trenérky ať se více nabízejí, předcvičují a ukazují nové cviky

 Chybí dříve nabízené potraviny

 Zlevnit

 Zavést zase Šmakouna

 Kardio v ceně kruhového tréninku

 Zničené pomůcky

 Přidat zrcadla nebo je dát nějak lépe aby bylo vidět, jak cvičím

 Více trenérek na směně, mám pocit, že trenérky nestíhají a mají toho 

mnoho

 Trenérky by měly více opravovat

 Sjednotit odbornost trenérek

 Jednorázové vstupy, prodloužení otevírací doby do 21

 Další sprcha, více pozornosti od trenérek

 Kardio zóna by měla být v ceně kruhového tréninku
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Otázka č. 30: Věk

Graf č. 30: Věk

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 31: věk

Kódy:

1 – méně než 15 let, 2 – 15-20 let, 3 – 21-30 let, 4 – 31-40 let, 5 – 41-50 let, 6 – 51-60 

let, 7 – více než 60 let 

Cvičení v Expresce je vhodné pro všechny věkové kategorie žen. Posilovací 

stroje mají několik úrovní zátěží a na mezistanovištích lze dělat cviky jednoduché 

i složité. Nejvíce klientek je v rozmezí 21-30 let ale najdou se i klientky nad 60 let, 

které jsou již v důchodu. 
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Otázka č. 31: Váš čistý měsíční příjem.

Graf č. 31: Čistý měsíční příjem klientky

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 32: Čistý měsíční příjem klientky

Kódy: 

1 – do 10 000 Kč, 2 – 10-20 tisíc Kč, 3 – 21-30 tisíc Kč, 4 – 31-40 tisíc Kč, 5 – 41-50 

tisíc Kč, 6 – více než 50 tisíc Kč 

Zdroj: vlastní zpracování

Tato otázka byla zařazena spíše ze statistických důvodů. Můžeme si všimnout, 

že Expresku navštěvují spíše ženy s nižšími příjmy. 
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Otázka č. 32: Nejvyšší dosažené vzdělání.

Graf č. 32: Nejvyšší dosažené vzdělání klientky

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 33: Nejvyšší dosažené vzdělání klientky

Kódy:

1 – základní, 2 – středoškolské bez maturity, 3 – středoškolské s maturitou, 4 – vyšší 

odborné, 5 - vysokoškolské

Zdroj: vlastní zpracování

Tato otázka přinesla poměrně zajímavé výsledky. Mnoho žen, které navštěvují 

Expresku JZP má vysokoškolské vzdělání, ale v předchozí otázce jsme zjistili, že 

klientky mají spíše nižší příjmy. Můžeme z toho tedy usoudit, že vysokoškolské 

vzdělání nemusí korespondovat s vyššími příjmy. Tato informace je pro náš výzkum 

nedůležitá, ale poměrně statisticky zajímavá. 
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Otázka č. 33: V současné době jsem:

Graf č. 33: V současné době je klientka:

Zdroj: vlastní zpracování

Většina žen cvičících v Expresce JZP je pracujících nebo ještě studuje. 
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6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Propagace

Velké procento žen odpovědělo v dotazníku, že se o Expresce dozvědělo 

z reklamy. To je pozitivní informace a je určitě potřeba se dále propagací fitcentra 

zabývat a vymýšlet další možnosti, jak nalákat co nejvíce nových žen. 

Doporučuji tedy dále pokračovat v rozdávání letáčků. Slečna, která rozdává, by 

měla být oblečená v růžové a měla by mít na sobě viditelný nápis Expreska, např. na 

tričku nebo na mikině. Měla by to být usměvavá a aktivní slečna, která ženy naláká.

Myslím, že by bylo žádoucí, aby slečna dostala jako odměnu za práci možnost cvičení 

v Expresce. Slečna pak bude vědět o Expresce více informací a bude moci lépe vysvětlit 

potenciálním klientkám, jak Expresska funguje a jaké jsou její největší výhody. Je také 

potřeba provádět kontroly letákování, aby se nestalo, že slečna vyhodí letáky do koše

a pak si jen přijde pro svou provizi. Letáky by se měly také roznášet co nejvíce do 

okolních škol a ubytovacích zařízení, např. na kolej, která je nedaleko od fitcentra. 

Dále doporučuji domluvit spolupráci s různými kosmetickými salóny a dalšími 

firmami v okolí Expresky, jako je např. salón Vlaďka, který se nachází ve stejné 

budově. Kadeřnice tohoto salónu posílají do Expresky jejich klientky a trenérky 

Expresky zase rozdávají svým klientkám slevové poukázky do tohoto salónu. 

Personál

Jak už je popsáno výše, trenérky mají za úkol starat se o celou pobočku, tzn. 

obstarat veškerou práci na recepci, cvičit s novými i stávajícími klientkami, udržovat 

pořádek v klubu a průběžně ho uklízet. Je tedy pro trenérku velmi obtížné všechny tyto 

povinnosti stíhat na 100%, pokud je na pobočce sama. To se prokázalo i v provedeném 

výzkumu, když klientky uváděly, že na ně nemá trenérka čas a stále sedí za počítačem 

nebo uklízí.

Navrhuji tedy zavést recepční, která by docházela do klubu ve všedních dnech 

a vytížených časech, tzn. ráno od 7:00 do 11:00 a odpoledne od 16:00 do 20:00. Pokud 

by recepční – brigádnice dostala 60 Kč na hodinu, jako mají ostatní trenérky, náklady 

by byly měsíčně cca o 10 000 Kč vyšší, nicméně tržby by zřejmě vzrostly v průběhu 

několika měsíců třeba i několikanásobně. Další možností je pokusit se sehnat recepční 

(nebo 2), které by docházely každý den na 4 hodiny a odměnou jim bude bezplatné 

a neomezené cvičení v klubu a případně mohou dostat navíc ještě nějaký doplněk stravy 

nebo si nakupovat produkty za nákupní ceny. Stejně tak by bylo vhodné sehnat 
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uklízečku, která by každý večer přišla klub uklidit. Úklid trvá cca 2 hodiny a může se 

najmout např. paní v důchodu, která si za odměnu může v klubu kdykoliv zacvičit. 

Dále je potřeba sjednotit odborné znalosti personálu. Navrhuji, aby každá 

trenérka absolvovala akreditovaný fitness kurz a měla tak potřebnou kvalifikaci. Dále je 

potřeba, aby se ustálil kolektiv trenérek, který bude na pobočce pracovat dlouhodobě. 

Ve FIT centru nepůsobí věrohodně, když se na pobočce každý měsíc vystřídají 2 nové 

trenérky, které se často krátce po zaučení rozhodnou, že tam pracovat nebudou. 

Je také potřeba lépe motivovat trenérky do práce a k lepším výkonům. Práce

trenérky vyžaduje jisté schopnosti a dovednosti a také velké úsilí a trpělivost. 

V závislosti na tom, by trenérka měla dostávat odpovídající finanční ohodnocení. 

V současné době každá trenérka dle počtu směn dostává přiděleno, kolik má za měsíc 

vydělat FIT centru peněz. Tyto částky jsou poměrně vysoké a navíc, pokud trenérka 

nebude mít tržby splněny alespoň z 80-ti procent, nedostává žádná procenta z prodeje. 

Tento systém může být pro trenérky spíše demotivující, protože některé z nich, 

obzvláště třeba ty nové, mohou už dopředu vzdát nabízení a přemlouvání klientek do 

koupě a prodloužení cvičebních plánů, protože mají pocit, že na splnění zadaného cíle 

nemají šanci dosáhnout. Proto navrhuji, aby se stanovily odpovídající provize za prodej 

cvičebních plánů a aby byly trenérce vypláceny vždy. Konkrétně se může jednat 

o částky:

 Prodej tříměsíčního plánu = provize 100 Kč

 Prodej půlročního plánu = provize 300 Kč

 Prodej ročního plánu = provize 600 Kč

 Prodej dvouletého plánu = provize 1000 Kč

Samozřejmě, že klubu se tím zvýší náklady, ale pokud se tím zvýší prodeje členství 

a plánů, zvýší se logicky i tržby a celkový efekt bude pozitivní. 

Péče o klientky

Jednou z výhod Expresky je, že klientka má k dispozici trenérku, která by na ni 

měla dohlížet a věnovat se jí. Často se ale v dotaznících objevovaly připomínky, že 

trenérka si klientek nevšímá a pouze sedí za počítačem nebo uklízí. 

Proto navrhuji zavést každé klientce osobní složku, ve které bude mít svůj 

osobní dotazník, a budou se do ní vkládat veškeré informace o klientce. 

Dále doporučuji každou klientku pravidelně měřit a vážit, ideálně každý měsíc, 

trenérka s klientkou může probrat, jak se po měsíci cvičení cítí, co je u ní nového, jak je 
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na tom s jídelníčkem apod. Klientka se musí cítit, že je o ní postaráno a že se o ní někdo 

zajímá. Je poměrně škoda, že se trenérka klientce věnuje zpravidla pouze na úvodní 

hodině a poté si klientka už cvičí sama a trenérka ji maximálně občas opraví, když 

klientka dělá některý cvik špatně.

Dále bych pro klientky zavedla vytváření tréninkových plánů na míru. Každá 

klientka by mohla každý měsíc dostat nový tréninkový plán, který by se skládal např. 

z pěti až osmi cviků dle fyzické úrovně klientky. Klientka by měla plán ve své složce 

a vždy, když by přišla, trenérka by jí ho vyndala a prošla by s ní, jaké cviky jsou tam 

zařazeny, jak je správně provádět, kolik dělat opakování, sérií apod. 

Doporučuji také evidovat narozeniny členek, a pokud přijde klientka cvičit v den 

svých narozenin, dostane malý dáreček, např. proteinový shake po cvičení zdarma. 

Úklid

V dotaznících se vyskytlo pouze několik připomínek týkajících se čistoty 

a úklidu. Je ale potřeba zamyslet se, jakým způsobem vyřešit tuto problematiku, aby to 

co nejméně zatěžovalo trenérky na směně a ty se tak mohly více věnovat klientkám.

Jak už jsem popsala výše, navrhuji přijmout jednu pani (nebo i více) na úklid, 

která udělá každý večer běžný úklid. Otře prach, vyleští zrcadla, vydesinfikuje stroje, 

omyje sprchu a toalety, doplní mýdlo, papírové ručníky a celý klub vysaje a vytře. 

Jednou za měsíc pak udělá velký úklid, jako je vymetení pavučin, omývání oken 

a dalších věcí, které nejsou potřeba dělat každý den. Dále doporučuji objednat firmu na 

čištění koberců a nechat důkladně vyčistit všechny koberce, protože jsou za dobu 

fungování klubu plné vlasů, potu atp. 

Do prostor sprchy je dále potřeba koupit nejlépe nějakou omyvatelnou např. 

silikonovou podložku, jelikož si klientky také stěžovaly na kobercové podložky, které 

se v Expresce nyní nacházejí. Tyto podložky se rychle ušpiní a není lehké je vyčistit. 

Ceny a akce

Ceny v Expresce jsou poměrně přijatelné, nicméně vzhledem k tomu, že 

Expresku navštěvují spíše ženy s nižšími příjmy, je potřeba vymyslet přijatelný systém 

placení. V současné době mohou ženy splácet svůj cvičební plán přes Essox. Hodně žen 

má ale vůči této firmě předsudky a nechtějí se u ní ničím ,,zavazovat“. Bylo by dobré 

vytvořit systém splácení přímo u Expresky. Stačí klientce jen vytvořit smlouvu, kde se 

zavazuje, že bude každý měsíc splácet příslušnou částku buď příkazem v bance, nebo 

přímo v klubu. K založení stačí jen zkontrolovat totožnost klientky, tudíž vyžádat si od 

ní občanský průkaz.  
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Dále klientky často nevědí, že mohou využít např. studentskou slevu na nákup 

zápisného. Trenérky jim záměrně o této možnosti neříkají a podle mě je to škoda. 

Navrhuji tuto slevu více propagovat, např. na facebookových a internetových stránkách, 

protože členka, která si zakoupí zápisné se slevou je přijatelnější varianta, než že si 

členství nezakoupí vůbec.

Velmi oblíbené jsou u klientek akce na nákup členství a cvičebních plánů. 

V současné době probíhá každý měsíc několik akcí a klientky jsou z toho zmatené a už 

některé akce ani nevnímají. Navrhuji proto udělat 4 velké akce za rok, v únoru akce 

Valentýn – zápisné zdarma pro nové členky, v květnu akce Slimbelly - hubneme břicho 

do plavek, kdy ke studii SB navíc 2 týdny zdarma a členka, která zhubne nejvíc procent 

ke své počáteční míře břicha, dostane navíc další měsíc cvičení zdarma. V srpnu akce 

3+1, která je velmi lákavá a zajistí tržby v měsíci, kdy je FIT centrum navštěvované 

méně a v listopadu akce losování o hodnotné ceny, každá členka, která si koupí cvičební 

plán si může vylosovat s osudí cenu. Ceny mohou být různé kosmetické balíčky nebo 

balíčky doplňků stravy. Případně je možné pokusit se získat hodnotný dar od některé 

společnosti vyrábějící elektroniku, např. mobilní telefon nebo tablet a vyhlásit soutěž. 

Kdo koupí např. v období od 1. do 15.11. roční nebo dvouletý plán, bude zařazen do 

slosování o tuto hodnotnou cenu. Výherkyni poté vyfotíme a vyvěsíme na nástěnku 

v šatně nebo na sociálních sítích. Tato akce může pomoci zvýšit tržby v období před 

Vánocemi, kdy klientky spíše šetří a plány si neprodlužují. 

V průběhu roku pak můžeme zařadit ještě menší doplňkové akce. Např. 

rozdávání květin na den žen nebo pořádání různých akcí, které se týkají aktuálního dění. 

Např. akce olympiáda, kdy se každý den po dobu trvání olympiády soutěží v různých 

cvicích. Každý den může výherkyně obdržet výhru např. týden cvičení zdarma. 

Otevírací doba

Několikrát se v dotazníku objevovaly připomínky, že by klientky chtěly upravit 

otevírací dobu. Bylo by myslím vhodné 3x týdně prodloužit otevírací dobu do 21:00 

a pozměnit otevírací dobu o víkendu. V sobotu ji doporučuji zkrátit pouze do 17:00 

a v neděli prodloužit už od 10:00.

Speciální hodiny

Speciální hodiny nejsou klientkami hojně navštěvované. Je potřeba tedy hodiny 

pozměnit a provádět je v jiné časy. 

Navrhuji zavést 2 lekce týdně v ranních hodinách, např. v úterý a v pátek od 

10:00. V pondělí a ve středu by pak byly lekce odpoledne od 19:30. Dále bych 
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doporučila přidat lekce v sobotu a v neděli. V sobotu by mohla být lekce od 10:00 

a v neděli od 18:00. 

Myslím, že by bylo vhodné ponechat dvakrát týdně cvičení na břicho/hýždě, ve 

středu odpoledne a v pátek ráno. Dále bych přidala lekci na zdravá záda, která by byla 

ve čtvrtek odpoledne a v sobotu od 10:00. V úterý ráno a v neděli večer by pak bylo 

např. cvičení s náčiním na posílení celého těla, funkční trénink nebo Zumba. Tyto 

cvičení by se mohly každý týden měnit. 

Navrhuji zavedení zvláštní tabule, která bude umístěná v šatně nebo v kruhu a na 

kterou se každý týden vypíší jednotlivé speciální lekce pro daný týden. Tím se zajistí, že 

klientky budou o lekcích vědět. 

Nakonec navrhuji, aby byly tyto lekce pro členky Expresky zdarma. Lekce bude 

navštěvovat více klientek a opět to bude působit na členky jako péče navíc. 

Vybavení a stroje

V dotaznících se také vyskytly připomínky k vybavení a strojům. Jednalo se 

především o stížnosti na poničené stroje, pomůcky a také se vyskytly názory, že by měl 

provozovatel řešit tyto problémy operativněji.  

Navrhuji tedy dělat pravidelné revize a opravy cvičebních strojů a strojů 

v kardio zóně. Je nepřípustné, aby musely klientky čekat na spravení stroje měsíc a déle. 

To samé platí o ostatním vybavení. Joggingové desky jsou už poměrně hodně 

prošlapané, trampolínka má už delší dobu rozbitá madla. Lavička v šatně byla rozbitá 

zhruba 3 měsíce, než byla vyměněna. Doporučuji, aby se tyto problémy řešily 

operativně a včas. 
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