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ABSTRAKT 

Loajalita a spokojenost účastníků Street Dance Kemp s nabídkou 

služeb akce 

 

Cíl: Cílem této diplomové práce je zjistit závislost vztahu mezi loajalitou a spokojeností 

účastníků Street Dance Kemp s nabízenými službami. Zkoumána je také dostupná 

konkurence v oblasti tanečních kempů v Evropě. 

Metody: V této práci je využito písemné a osobní dotazování pro sběr dat o 

spokojenosti účastníků s dostupnými službami a o jejich loajalitě k akci. Porovnána 

bude také dostupná konkurence v oblasti tanečních kempů v Evropě. K vyhodnocení 

vztahu mezi loajalitou a spokojeností účastníků bude využita Kruskal-Wallisova 

neparametrická ANOVA. 

Výsledky: Výsledkem této práce je zhodnocení vztahu loajality a spokojenosti 

s nabízenými službami a jejich možná budoucí modifikace vzhledem ke zlepšení jejich 

úrovně a získání většího počtu loajálních účastníků. 

Klíčová slova: sportovní akce, street dance, hip-hop, písemné a osobní dotazování, 

analýza konkurence, Kruskal-Wallis ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Participant loyalty and satisfaction with services offered on Street 

Dance Kemp 

 

Goal: Main goal of this thesis is to find a relationship between participant loyalty and 

satisfaction with services offered on Street Dance Kemp. 

Methods: In this thesis is used questionnaire and structured interview for obtaining data 

about participant satisfaction with services offered and about their loyalty to the event. 

Will be also examined the available competition in dance camps in Europe. To find a 

relationship between participant loyalty and satisfaction is used statistical method 

Kruskal-Wallis non-parametrical ANOVA. 

Results: Main result of this thesis is evaluation of the relationship between participant 

loyalty and satisfaction and future possible improvement of the services in order to get 

more loyal participants. 

Key words: sport event, street dance, hip-hop, questionnaire and interview, competition 

analysis, Kruskal-Wallis ANOVA 
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1 ÚVOD 

Hiphop se v posledních deseti letech stal v České republice velmi oblíbeným a je 

jedním z nejvíce rostoucích odvětví tance. Ne náhodou se tedy česká hiphopová taneční 

komunita rozhodla uspořádat v roce 2003 první Street Dance Kemp (SDK), akci 

mezinárodního formátu pro českou taneční komunitu přímo v Čechách. Z akce, která ze 

začátku byla jednou z mnoha lokálních tanečních kempů ovšem se zahraničními 

lektory, vyrostla nejsledovanější taneční hiphopová akce na celém světě pojímající 

zhruba 2000-3000 tanečníků. Stalo se tak hlavně díky obrovské snaze organizátorů 

dostávat na akci více a více kvalitních zahraničních lektorů, a také díky velkému zájmu 

i mezi zahraničními tanečníky, pro které je v Evropě jen málo podobných akcí. 

Jelikož se této akce účastním pravidelně už od roku 2007, mohla jsem tuto proměnu 

velmi dobře sledovat. Co se ale nezměnilo, jsou služby, které jsou se Street Dance 

Kempem spojené. Nesmíme totiž zapomenout, že akce se stále ještě koná v České 

republice, a je opravdu obtížné najít pro ni vhodnou lokalitu, která by byla na týden 

k dispozici pro tak masivní akci.  

V průběhu let, co Street Dance Kemp začal expandovat, se v blízkém okolí kempu 

Olšovec začaly hledat další ubytovací komodity, ale bydlet tam už není tak výhodné 

jako v samotném kempu, protože budete „mimo dění“, jelikož v kempu jsou všechny 

stage na tancování a i hlavní večerní program. 

Zdá se ale, že i když podmínky nejsou úplně ideální, na kemp se tanečníci stále 

vrací. Začalo mě tedy postupně zajímat, jak pravidelní a tím i loajální účastníci této 

akce vnímají nabízené služby a zda jsou s nimi spokojeni. 

Pomocí výzkumu se tedy budu snažit zjistit, k čemu je loajalita účastníků 

vybudována a jestli má jejich spokojenost s nabízenými službami nějaký vliv. Jelikož 

jsem v dobrém kontaktu s pořadateli akce, chtěla bych jim následně svůj výzkum předat 

a věřím, že ho využijí a budou se snažit své služby zlepšit tak, aby v příštích letech 

přibylo více loajálních a zároveň spokojených účastníků. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je výzkum loajality a spokojenosti účastníků 

akce Street Dance Kemp s nabízenými službami. Chci zjistit, zda vztah loajality a 

spokojenosti má mezi sebou vzájemnou závislost. 

Cíl se člení do následujících úkolů:  

1. Jako první si vymezíme důležité pojmy související s touto prací jako je loajalita, 

služby, spokojenost, samotné sportovní akce a důvody proč měřit loajalitu a 

spokojenost zákazníků. Dále si stanovíme metody, jakými bude výzkum 

praktikován. 

2. Hlavním úkolem této práce bude vytvoření dotazníku, který bude od účastníků 

zjišťovat jak jejich spokojenost s danými službami, tak loajalitu k akci. 

3. Analyzována bude také dostupná konkurence, která zatím Street Dance Kemp 

dle tvrzení organizátorů neohrožuje. Konkurenční akce podobného typu by ale 

mohly mít některé zajímavé služby, které Street Dance Kemp zatím nenabízí a 

mohl by tak pomocí tohoto výzkumu rozšířit své portfolio. 

4. Nejdůležitějším bodem bude interpretace získaných dat a souhrnné výsledky 

šetření. Pro výzkum vztahu loajality a spokojenosti bude využito statistické 

metody Kruskal-Wallisova testu.  

5. Podle výsledků výzkumu posléze můžeme sestavit doporučení pro zlepšení nebo 

změnu fungování akce, které budou po dokončení práce předloženy 

organizátorům akce, a které by měly přispět ke zvýšení spokojenosti účastníků 

s nabízenými službami a získání více loajálních účastníků akce. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Před samotným měřením spokojenosti a loajality zákazníků je třeba vymezit si 

teoretické pojmy, které se týkají zkoumaného tématu, jako jsou sportovní akce, služby 

ve sportu, a samozřejmě loajalita a spokojenost zákazníků, které nás ve výzkumu budou 

prioritně zajímat. 

3.1 Sportovní akce 

Se sportem obecně jsou plně propojeny sportovní akce (sport events), pro akce či 

události se často i v češtině používá pojem eventy.  

Sport i sportovní akce mají velký sociální dopad, proto je sport v různé míře 

podporován vládou, jelikož má pozitivní dopad na zdraví, dobré vztahy v komunitě, 

pozitivní směřování mládeže, ekonomickou situaci a utváření kulturní a národní 

identity. (9) 

Akce obecně pojímají Kotíková a Schwartzhoffová (2008) takto: „Eventy můžeme 

charakterizovat jako jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, řízené a organizačně 

zabezpečené akce.“ (20, s. 8).  

Charakteristické znaky eventů (20): 

 Je jedinečný a originální. 

 Je vymezený v určitém čase (má předem určenou dobu trvání). 

 Je spojen s konkrétním místem, kde se koná. 

 Jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i když jako 

základ může být použitý třeba přírodní úkaz). 

 Event má místní přesah. 

 Event vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků. 

 Event je spojen se silným zážitkem. 

 Event má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační 

a vyhodnocovací. 

 Event má předem stanovený rozpočet. 

 U větších eventů se na jejich pořádání i financování podílí zpravidla více 

subjektů. 
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Sportovní akce Kotíková, Schwartzhoffová (2008) vymezují takto „Sportovní 

eventy jsou velmi rozmanité, nejen s ohledem na rozmanitost sportů, ale i s ohledem na 

velikost a význam jednotlivých akcí, s ohledem na diváky, účastníky, způsob organizace 

a jiné faktory.“ (20, s. 21).  

Sportovní akce tím, jak rostou a přecházejí z účasti na sportovní akci v obchodní 

záležitosti, kvantifikují tyto nové cíle: zvýšení finančního profitu z akce, zvýšení 

expozice médií a veřejnosti, zvýšení sponzorského potenciálu. (45) 

Sportovní akce generuje několik typů zákazníků, jako jsou diváci, fanoušci, 

samotní sportovci, sportovní novináři, sponzoři, personál z týmů, představitelé 

národních či mezinárodních sportovních organizací. Sportovní akce přitahuje také 

zájem médií, což je předpoklad pro získání kvalitních sponzorů. 

Dále můžeme akce dělit obecně podle jejich cílů na volnočasové akce, kulturní 

akce, osobní události a organizované události. Jejich rozdělení můžeme vidět na 

obrázku 1. (45) 

Obrázek 1 Kategorizace speciálních událostí 

 

Zdroj: Shone a Parry, 2004 

Dále dělíme eventy orientované na návštěvníky, eventy orientované na účastníky a 

eventy v oblasti rekreačního sportu. (20) 

Eventy orientované na návštěvníky 

Tyto akce přitahují zájem návštěvníků – jedná se o akce týkající se sportů, které 

mají řadu fanoušků a jsou populární – tedy zejména fotbal, hokej, tenis. V této 
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souvislosti je zapotřebí poznamenat, že v České republice není návštěvnost i u 

těchto divácky vděčných sportů nijak významná. Divácky atraktivní jsou 

mezinárodní reprezentační utkání a exhibiční zápasy. 

Eventy orientované na účastníky 

Jedná se o eventy, které jsou zaměřené na účastníky, divácky nejsou příliš 

zajímavé. Jako příklad můžeme uvést např. maratónský běh, u nás masové akce 

jako Běchovice nebo pochod Praha–Prčice, které jsou otevřené i rekreačním 

sportovcům. 

Eventy v oblasti rekreačního sportu 

I tyto akce se dělí na akce divácky atraktivní a na akce, které vyžadují aktivní 

zapojení účastníků. Mezi akce v oblasti „pasivní“ účasti patří např. snowboardová 

exhibice, mezi akce s „aktivní“ účastí můžeme zařadit rekreační soutěže. Příkladem 

takového typu akce s velkým dosahem mohou být známé „spartakiády“.  

Sportovní akce se také dělí podle jejich rozsahu na velké „mega“ sportovní akce, 

regionální akce (hallmark events) a přední sportovní akce (major events). 

Velké sportovní akce (mega events) 

Velké se sportovní akce označují kvůli jejich velikosti ve smyslu počtu účastníků, 

cílových trhů, angažovanosti veřejnosti, politického efektu, televizního pokrytí, 

vystavění sportovních zařízení a dopadu na sociální a ekonomické struktury 

hostující komunity. (10) 

Jde o sportovní akce mezinárodního dosahu, jako jsou Olympijské hry, Mistrovství 

světa ve fotbale apod. 

Regionální akce (hallmark events) 

Toto jsou přední sportovní akce, které se pořádají většinou jen jednou a mají 

omezené trvání. Jsou vytvořeny pro zvýšení povědomí o nějaké turistické destinaci 

a tím pádem pro zvýšení její profitability. Spoléhají na svojí jedinečnost, postavení 

nebo význam včasného vytváření zájmu a upoutání pozornosti. (43) 

Příkladem jsou sportovní akce jako Tour de France, Rallye Dakar, Formule 1, 

Grand Prix apod. 
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Přední sportovní akce (major events) 

Přední sportovní akce mohou být od malých událostí až po mega eventy, ale musí 

být natolik zajímavé, aby přilákaly národní média, upoutaly dostatek návštěvníků a 

přinesly ekonomický zisk. Příkladem je tenisové Australian Open. 

3.2 Služby 

Vedle produktů, tedy všeho, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby 

a všeho, co uspokojuje naše potřeby, máme také služby. Lidé mají více peněz a objevují 

stále složitější výrobky, které služby vyžadují. Firmy se také snaží pomocí služeb udržet 

zákazníky a získat tak konkurenční výhodu. Firmy se buď plně soustředí na prodej 

produktu, nebo v druhém případě pouze na prodej služby (zdravotní péče, kadeřnictví 

finanční poradenství apod.). 

Pět kategorií nabídek (22): 

 čistě hmotné služby - s výrobkem nejsou spojeny žádné služby, 

 hmotné zboží doprovázené jednou či více službami - prodej technologicky 

pokročilých výrobků (počítače, automobily apod.), větší část výnosů je 

právě ze služeb (leasing, půjčky), 

 hybridní výrobek - stejná míra zboží i služeb, restaurace (jídlo a obsluha), 

 služba doprovázená drobným zbožím - hlavní je služba, dále doprovodné 

služby a podpůrné zboží (aerolinky: přeprava, jídlo, letadlo), 

 čistá služba - finanční služby, kadeřnictví apod. 

Na obrázku 2 můžeme vidět výše zmíněné dělení v kontinuu, kdy přechází hmotný 

aspekt k nehmotnému, tedy zboží přechází ve službu. 

Obrázek 2 Kontinuum hmotných a nehmotných aspektů zboží a služeb 

 

Zdroj: Kotler, 2007 
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Kotler (2007) vyznačuje služby takto: „Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, 

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

vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ (22,  

s. 710). Dále Kotler a Amstrong (2004) uvádí, že služby „jsou uskutečňovány formou 

určitých činností či užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu“. 

(21, s. 382) 

Gronroos (1990) vidí službu jako „činnost nebo řadu činností, které jsou více či 

méně nehmotné, které se normálně, ale ne nezbytně, uskutečňují v interakci mezi 

zákazníkem a prodejcem/poskytovatelem služeb, a které jsou prodávány jako řešení 

zákazníkových problémů.“ (12, s. 27) 

Vaštíková (2008) ve své knize označuje službu jako „jakoukoliv činnost nebo 

výhodu, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, která je v zásadě nehmotná, 

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

hmotným produktem.“ (51, str. 12) 

Dle Kotlera a Amstronga (2004) můžeme služby dělit podle poskytovatele. „Státní 

orgány poskytují služby ve veřejném zájmu (zdravotnictví, soudnictví, podpora 

zaměstnanosti, apod.). Pole působnosti neziskových organizací se místy se státem 

překrývá (např. muzea, charitativní organizace, církve apod.). Další služby pak nabízejí 

komerční firmy – dopravní společnosti, banky, hotely, pojišťovny aj.“ (21, s. 421) 

Dále lze služby dělit dle toho, jestli jsou závislé na zařízeních pro poskytování 

služeb (prodejní automaty) nebo na lidech poskytujících služby (vedení účastnictví) – 

rozdílem je kvalifikovanost těchto lidí. Některé služby vyžadují přítomnost zákazníka 

(lékařské služby). Lze je také rozlišit podle toho, zda uspokojují osobní potřeby nebo 

potřeby podnikání (úlevy pro podnikatele). (23) 

Základní charakteristikou služeb je jejich nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost. Také se uvádí absence vlastnictví, tzn. službu nemůžeme 

vlastnit, i když si ji koupíme, nepřechází na nás vlastnické právo jako v případě zboží a 

výrobků. 
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Obrázek 3 Hlavní charakteristické vlastnosti služeb 

 

Zdroj: Kotler, 2004 

Vymezení charakteristických vlastností služeb (21): 

 Nehmotná povaha služeb – hlavní charakteristickým rysem služeb je jejich 

nehmotná povaha – služby si není možné před nákupem prohlédnout, 

ochutnat, poslechnout, ohmatat apod. 

 Nedělitelnost služeb – služby jsou nedělitelné, jsou vytvářeny a 

spotřebovávány současně a jsou přímo vázány na poskytovatele služeb. 

 Rozmanitost kvality služeb – kvalita služeb se může velice lišit podle toho, 

kdo, kdy, kde a jakým způsobem službu poskytuje. 

 Pomíjivost služeb – služby nelze skladovat pro následný prodej či použití. 

3.2.1 Služby ve sportu a na sportovních akcích 

Čáslavová (2009) vymezuje pojem sportovní produkt „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, s. 116). 

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

zahrnujících jádro produktu a jeho další nástavbu. Jádro sportovního produktu tvoří tři 

složky: forma hry, hráči, sportovní výbava a výstroj, místo.“ (31, s. 116) 

Pitss a Stotlar (1996) uvádějí, že „sportovní průmysl je trh, na kterém produkty 

nabízené zákazníkům představují sport, fitness orientované na rekreaci nebo výkon a 
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dále to mohou být činnosti, zboží, služby, lidé, místa nebo myšlenky“ (37, s. 88). Dále 

dělí sportovní průmysl na segmenty založené na produktech a zákaznících. 

Vymezení 10 aspektů, kterými se sportovní marketing pro sportovní produkty a 

služby liší od tradičního marketingu (31): 

1. Sportovní organizace musí spolupracovat, ale také si konkurovat 

Na příkladu z českého prostředí Sparta se Slavií, i když jsou odvěkými 

rivaly, musí spolupracovat, protože pro oba je důležité, aby oba týmy byly 

stále ve stejné lize, protože bez tradičního soupeření těchto dvou pražských 

týmů nebude takový zájem o samotné týmy. Zároveň si ale konkurují při 

rozdělení trhu. 

2. Sportovní spotřebitelé jsou experti 

I když divák nebo fanoušek není sportovní expert, vždy se za něj považuje a 

ví, co je pro jeho tým či určitý sport nejlepší, a takové názory by tým měl 

brát v potaz. 

3. Kolísavá nabídka a poptávka 

Z ekonomického hlediska je sport sezónní záležitostí, mimo danou sezónu 

sportu se příjmy ve sportu zastaví, a čeká se opět na novou. V případě 

Olympijských her jde i o 4 roky mezi danými eventy. 

4. Sport je nehmotný produkt 

Sportovní výbava, sportovní zařízení i sportovci sami jsou určité hmotné 

věci, ale účast na sportu je stejná jako služby, nehmotná, neoddělitelná a 

neurčitá (nelze předem vědět, jak utkání dopadne). 

5. Současná spotřeba 

Sportovní produkty jsou produkovány a spotřebovávány ve stejný okamžik 

(hráči hrají pro potěšení diváků a diváci vytvářejí hráčům atmosféru, pokud 

by se jeden z týmů nedostavil, nebyl by vyprodukován žádný sportovní 

produkt). 

6. Sociální facilitace prostřednictvím sportu 

Většinou se nestává, že by divák chodil na zápasy sám, i individuální hráči 

mají kolem sebe tým, který jim pomáhá. To vše napomáhá vytvářet zdravou 

sociální komunitu. 

7. Nekonzistentní povaha produktu 

Jak již bylo řečeno, nelze dopředu vědět, jak zápas dopadne nebo jako 
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vůbec celá sportovní akce dopadne, je mnoho faktorů, které ovlivňují 

výstup. Někdy i velmi dobře připravený hráč může pochybit, a celý děj se 

odvíjí jinak. 

8. Slabé řízení jádra produktu 

Marketing ve sportu se stará hlavně o komunikaci a propagaci 

sportu/sportovního produktu/služby. Nemá ovšem žádnou kontrolu nad 

omezeními a pravidly danými sportovními svazy. 

9. Víra v růst produktu 

Sportovní marketing se snaží hledat stále nové cesty jak sport propagovat a 

jak ho lépe prodat divákům (zábava a hry v poločasech zápasů, doprovodné 

programy, možnost sázení na výsledek a další). 

10. Spotřebitelský produkt vs. průmyslový produkt 

Mezitím co probíhají akce a zápasy pro potěšení účastníků i diváků, 

sponzoři je využívají pro zviditelnění svých vlastních produktů. 

Čáslavová (2009) dělí služby ve sportu na „tělovýchovné a sportovní, jako jsou 

různé druhy kondičního cvičení, bojová umění, kulturistika, squash, sauna; a potom na 

služby doplňkové, kam obvykle patří prodej sportovního oblečení, obuvi, prodej zdravé 

výživy atd.“ (5, s. 144) 

Sportovní služby se tradičně dělí na služby pro potěšení zákazníka, služby pro 

zdraví a kondici, služby pro dosažení vrcholných výkonů, služby pro udržení kvality 

života a léčebné služby. (47) 

Služby pro potěšení zákazníka  

Pod tento typ služeb spadají organizace, které poskytují svým zákazníkům potřebné 

vybavení a zařízení. Předpokladem pro fungování tohoto typu služeb je fakt, že 

zákazníci jsou motivováni samostatně a jejich cílem je tělesná aktivita jako taková. 

Hlavním zájmem managementu takových organizací je poskytnout svým klientům 

vybavení (např. tenisové rakety a míčky) a zařízení (tenisové kurty) potřebné pro 

danou aktivitu.  

Služby pro zdraví a kondici  

Tento druh služeb spojuje pronajímání a maloobchodní prodej s přáním zákazníka 

podporovat svoji tělesnou kondici a zdraví. Klienti zpravidla vědí, co chtějí a 

potřebují a jsou za svoji aktivitu plně odpovědni. Management se tedy nemusí 
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zabývat dozorem nad jejich jednáním - jednoduše dává svá zařízení a vybavení 

k dispozici.  

Služby pro rozvoj schopností a dovedností  

Zde dochází ke kombinaci výchovných aktivit organizace se zákazníkovou snahou 

získat nové dovednosti. Tyto služby poskytují výuku směřovanou ke zvládnutí 

podstatných znalostí v určité sportovní disciplíně nebo tělesné činnosti. Tuto formu 

služeb zpravidla poskytují různé sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní 

školy. K poskytování služby je nezbytná znalost sportovních technik a strategií a 

jejich aplikace v podobě profesionálního tréninku a je všeobecným předpokladem, 

že klienti jsou dostatečně motivováni k získání dovedností.  

Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

V tomto druhu služeb se činnosti organizace spojují s činností a záměry klienta, 

jehož cílem je obvykle postupné dosažení vrcholných výkonů ve vybraném 

sportovním odvětví pod vedením odborníka. Je zde proto velmi důležitá shoda 

stanovených cílů mezi organizací a zákazníkem. Tak jako u předchozí služby, 

vyžaduje se zde také sofistikovaná aplikace odborných znalostí a vědomostí.  

Služby pro udržení kvality života  

Udržující aktivity organizace jsou zaměřeny na klienty, kteří jsou zdraví a v dobré 

fyzické kondici, aby se dále zlepšovali. Tyto služby zahrnují především 

individuální nebo skupinové programy a cvičení pod vedením odborníků. I když 

jsou klienti v dobré kondici, volí spíše skupinová cvičení než individuální trénink s 

profesionálem. Může zde snadno dojít k nedodržení stanoveného programu, protože 

pokrok klienta, výsledky jeho fyzické námahy se dostaví až po delší době. Takové 

klienty by měla organizace a její zaměstnanci vhodně podporovat a motivovat k 

další aktivitě.  

Léčebné služby  

Do této skupiny služeb se řadí organizace, které se zaměřují na zlepšení fyzické 

kondice a zdraví klientů, kteří byli v některých směrech tělesného vzdělání 

posouzeni jako nedostatečně nebo nepřiměřeně vzdělaní. Služby poskytované 

takovými organizacemi bývají výrazně léčebného charakteru, například 

rehabilitační a relaxační programy, redukce tělesné hmotnosti nebo cvičení pro 

snížení stresu.  
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Můžeme říci, že služby na sportovních akcích jsou obdobné jako ty výše uvedené. 

Pokud zákazník navštěvuje sportovní akce typu turnaje, soutěže, ligové zápasy, 

mistrovství tak další hlavní službou, kterou mu poskytujeme je divácký zážitek, který 

zahrnuje sportovce samotné, místo a samotný sport, s tím mu také poskytujeme 

doplňkové služby typu občerstvení a doprovodný program akce. Pokud se zákazník 

účastní sportovní akce v podobě sportovních soustředění, kempů či zájezdů 

poskytujeme mu služby pro potěšení zákazníka, služby pro zdraví a kondici, služby pro 

dosažení vrcholných výkonů, služby pro udržení kvality života, léčebné služby, ale také 

doplňkové služby jako je stravování, doprovodný program nebo doplňkový prodej. 

Obrázek 4 Klasifikace sportovních produktů 

 

Zdroj: Chelladurai, 1994 
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3.3 Loajalita zákazníků 

Loajalita je chováním, které zákazník konkrétně činí - opakuje nákupy; na základě 

minulého chování určuje pravděpodobnost opakované nákupu.  

Nenadál (2001) loajalitu zákazníků definuje jako „způsob chování zákazníka, 

projevující se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a 

pozitivními referencemi do okolí.“ (32, s. 59) 

Hlavní faktory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí (32): 

 potěšení (více než spokojenost) zákazníka, 

 naprostá spokojenost zákazníka, 

 propozice dodavatele na trhu, 

 míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

 setrvačnost a pohodlnost zákazníka. 

Reichheld (1996) má obdobný názor jako Nenadál vymezuje loajalitu jako 

„dlouhodobou preferenci určité značky nebo firmy založenou na maximální 

spokojenosti s poskytovanou hodnotou a na pozitivních očekáváních zákazníka do 

budoucnosti”. (42, s. 57) 

Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003) označují loajalitu za „mentální pozitivní vztah 

nebo vztah mezi zákazníkem a značkou”. (36, s. 163) Jiní autoři popisují loajalitu velmi 

podobně, jako zákazníkův příznivý postoj k podnikání, který ho vede k opakovaným 

nákupům. (1) 

Kozel (2006) definuje loajalitu takto: „loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří 

pozitivní nerovnováhou výkonu a očekávání. Projevuje se opakovaným nákupem, 

zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a referencemi jiným zákazníkům.“ (24, s. 191) 

Někteří autoři vidí loajalitu jako specifickou potřebu zákazníka pokračovat ve 

vztahu s poskytovatelem služeb, další ji definují jako opakovanou přízeň, která se 

vymezuje častým opakovaným nákupem v poměru k ostatním nákupům. Sousledně 

označují loajální zákazníky za hlavní zdroj udržitelného rozvoje firmy. (53) 

Byly vymezeny i čtyři vzestupné etapy věrnosti zákazníků podle vzoru poznání-

afekt-jednání. Prvním stádiem je kognitivní loajalita, kdy jsou zákazníci loajální ke 

značce na základě informací o ní. Druhá fáze je citová loajalita, která se projevuje 
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positivními postoji zákazníka ke značce. Třetím stádiem je konativní loajalita neboli 

behaviorální záměr, kdy se už jedná o hluboce zakořeněný záměr k „dobrému nákupu“. 

Posledním stádiem je akční loajalita, kdy zákazník přechází od záměrů k akci a chce 

vykonat nákup i přes možné překážky. Toto stádium je ideálním stavem, ale je velmi 

těžké ho měřit. (35) 

Základní momenty věrnosti spotřebitele jsou následující: (26) 

 jde o vztah mezi postojem spotřebitele ke značce, službě, firmě a 

upřednostňovaným chováním,  

 vztah je dlouhodobý a pevný - vlivem krátkodobé nespokojenosti s kvalitou 

produktu, jeho cenou, s nákupním prostředím firmy, s kvalitou osobního 

prodeje a dalšími atributy nedochází k odklonu od zvolené značky,  

 vztah je založený na minulé zkušenosti s výrobkem, firmou - odvíjí se od 

pozitivních zkušeností zákazníka se značkou, od jeho spokojenosti s 

užíváním značky,  

 vztah má perspektivní charakter - v budoucnu je možné očekávat stejný nebo 

zesílený postoj spotřebitele ke značce, firmě.  

Podle toho, o jak silný vztah zákazníka ke značce se jedná, je v literatuře rozlišeno 

několik úrovní zákaznické loajality:  

 neloajální zákazník, který mění značku podle cenové výhodnosti nákupu v 

určitém časovém okamžiku,  

 spokojený zákazník, který nakupuje danou značku produktu ze zvyku, nemá 

důvod ke změně,  

 spokojený kupující, který mění značky náhodně,  

 zákazník s pozitivním vztahem ke značce,  

 rozhodnutý kupující.  

Loajální zákazníci, kteří pravidelně opakují své nákupu, jsou základem zisků každé 

firmy. Pro některé firmy je loajalita klíčovým triumfem v konkurenčním prostředí. 

Spokojený zákazník je totiž spíše loajální a méně hledá alternativní produkty/služby od 

konkurence. 
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3.4 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost je stavem, kdy zákazník, který nakoupil zboží od dodavatele, je 

s nákupem zboží spokojen. Spokojenost může být momentální či dlouhodobá, neváže 

ho ale přímo ke značce/firmě. Spokojenost je základním kamenem pro budování vztahu 

se zákazníky. (27) 

Kotler a Amstrong (2004) vymezují spokojenost jako „míru naplnění očekávání 

zákazníka, která je spojená s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt”. 

(21, s. 36) 

Kotler  (2007) dále popisuje spokojenost zákazníka takto: „Spokojenost zákazníka 

s nákupem závisí na přínosu produktu v porovnání s očekáváním zákazníka. Zákazník 

může dosáhnout různých stupňů spokojenosti. Pokud přínos produktu nedosáhne 

očekávání, je zákazník nespokojen. Pokud produkt očekávání splní, zákazník je 

spokojen. Pokud je předčí, je spokojen nebo nadšen.“ (22, s. 538) 

Oliver (2010) vymezuje spokojenost zákazníka jako „úsudek, že funkce výrobku 

nebo služby, nebo samotný výrobek či služba poskytla (nebo poskytuje) příjemnou 

úroveň plnění spotřeby“. (34, s. 13) 

Churchill a Surprenant (1982) uvádí „spokojenost zákazníka je výstup, vyplývající 

z porovnání očekávání zákazníka a skutečné obdržené hodnoty.“ (15) 

Můžeme tedy říci, že spokojenost je pocit, kdy zákazník ví, že jeho potřeby byly 

produktem/službou naplněny, a tento produkt/služba splnila jeho očekávání. Spokojený 

zákazník se k firmě vrátí spíše, pokud má positivní zkušenost s ní. 

Toto potvrzuje Nenadál (2001): „Spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů 

vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou trhu.“ (32, s. 56)  

A k tomu vymezuje tři základní sestavy spokojenosti: 

 Tzv. potěšení zákazníka = vnímaná realita a poskytnutá hodnota převyšují 

jeho očekávání, zákazník je více než spokojen, jeho potřeby byly realitou 

překonány. 

 Plná/naprostá spokojenost zákazníka = vzniká naprostá shoda mezi 

očekáváním a realitou, všechny potřeby byly nákupem uspokojeny. 

 Limitovaná spokojenost = realita není úplně totožná s očekáváním, zákazník 

je do jisté míry spokojen, ale už ne tolik jako v předchozích případech. 
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Firmy se často snaží poskytovat vysoké uspokojení zákazníka vůči konkurenci, ne 

vždy se snaží spokojenost zákazníka maximalizovat. Snížení cen zvýší spokojenost 

zákazníka, ale sníží zisky firmy, proto je nutné vytvářet hodnotu pro zákazníka, která 

přináší zisk. 

Spokojenost zákazníka určují okruhy následujících vztahů, které jsou vzájemně 

propojeny a dohromady dávají celkovou spokojenost zákazníka (29): 

 komunikace, interní vztahy versus spokojenost zákazníka, 

 spokojenost zákazníka versus cena, 

 očekávání zákazníka versus jeho spokojenost,  

 spokojenost zákazníka versus vnímaná kvalita, 

 reklama a prodej versus spokojenost zákazníka. 

London International Graduate School označuje spokojenost jako obtížně 

předvídatelnou: „na jejím utváření se podílí řada faktorů: spokojenost s nakoupeným 

zbožím, spokojenost s obsluhou, spokojenost s prostředím prodejny, spokojenost s 

obchodní firmou jako takovou. Spokojenost zákazníka vzniká na základě pozitivního 

výsledku srovnání očekávané skutečnosti s realitou. Je funkcí vnímané výkonností firmy 

a očekávání.“ (26, s. 296)  

Lidé sami nejčastěji míru své spokojenosti posuzují podle následujících kritérií 

(33): 

1. Ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena – zákazník 

má vždy představu o tom, jak by výrobek/služba měla vypadat. 

2. Ve vztahu k předchozím zkušenostem – pokud se zákazník ke 

službě/výrobku vrací, tak dle positivních předchozích zkušeností nebo na 

doporučení positivních zkušeností známého/rodiny/přátel. 

3. Ve vztahu k ceně – cena je vždy rozhodujícím faktorem hlavně v dnešní 

době úspor. Důležitější ovšem je vztah ceny a kvality výrobku/služby. 

4. Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům – zákazník očekává něco, co je pro něho a jeho okolí obvyklé a 

samozřejmé.  

5. Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých 

potřeb. 
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6. Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení – pokud se 

výrobci/poskytovateli služby podaří problém vyřešit, spokojenost zákazníka 

výrazně vzroste. 

7. Vztah ke druhým lidem – zákazníci kupovaný výrobek či službu hodnotí ve 

vztahu k rodinným příslušníkům (jestli je budou moci využít i děti či 

rodiče). 

3.5 Vztah spokojenosti a loajality zákazníků 

Zákazníci nemohou být jen spokojeni, firmy musí předčít jejich očekávání. 

Zákazník, který je velmi spokojen většinou firmu nemění. Pokud je zákazník přímo 

nadšen, vzniká loajalita zákazníka. 

Spokojenost zákazníka je tedy v interaktivní vazbě s loajalitou zákazníka, společně 

dlouhodobě vážou kupujícího k produktu, značce a firmě a vytvářejí prostřednictvím 

maximalizace tržeb předpoklad prosperity výrobce a růstu hodnoty firmy. (29) 

Spokojenost a následně loajalita zákazníka je dána kvalitou výrobku, image 

výrobku, očekáváním zákazníka a vnímanou hodnotou (můžeme vidět na obrázku 6), 

mimo jiné jsou ale velmi důležité vztahy zákazník/výrobce, které ovlivňují úroveň 

celkového servisu, hlavně chování firmy a jejích zaměstnanců k zákazníkům, úroveň 

komunikace a celkové vytváření atmosféry. (29) 

Obrázek 6 Model loajality zákazníků (ECSI) 

 

Zdroj: Marinič, 2008 

V tomto modelu představuje image dle Kozla (2006) „souhrnnou hypotetickou 

proměnnou vztahu zákazníka k produktu, značce nebo firmě. Představuje základ analýzy 

spokojenosti zákazníka.“ (24, s. 191).  
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Očekávání zákazníka se vztahuje k jeho představám o tom, jak by produkt/služba 

měla vypadat. Očekávání je výsledkem komunikačních aktivit firmy, předešlých 

zkušeností nebo tzv. „word of mouth“, tedy toho co o společnosti/produktu/službě 

slyšíme od známých, kamarádů, rodiny apod.  

Vnímaná kvalita samotného produktu a služeb kolem něj zákazníkem se někdy dělí, 

jako na našem obrázku, přímo na produkt (hard-ware) a služby (human-ware) nebo se 

vymezuje společně. 

Vnímaná hodnota je spojena s cenou produktu a s očekáváním zákazníka, může se 

tedy vyjádřit jako poměr ceny a vnímané kvality. Ostatní proměnné jsme si v této práci 

již představili. 

Mohou nastat i situace, kdy nespokojený zákazník zůstává loajální dosavadnímu 

dodavateli, je to tak hlavně v telekomunikačních službách. Proto není tak jednoduché 

vymezit vazbu mezi spokojeností a loajalitou zákazníka. (32) 

Jones a Sasser (1996) uvádí, že „síla vztahu spokojenosti a loajality se může lišit 

podle struktury konkurence v odvětví a podle různých zákaznických charakteristik.“ 

(19)  

Na obrázku 7 můžeme vidět matici spokojenosti a loajality zákazníků, která 

vymezuje chování daných zákazníků podle jejich stupně spokojenosti a loajality. Jsou 

vymezeny 4 druhy hlavní druhy zákazníků a jejich typové vlastnosti, mezi nimi stojí 

nerozhodní zákazníci, kteří jsou největším oříškem pro předvídání chování. 

Obrázek 7 Matice spokojenosti a loajality 

 

Zdroj: Nenadál, 2001 
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Udržet si jak spokojeného, tak loajálního zákazníka je těžké, je potřeba neustále 

sledovat tyto tři aktivity (18): 

1. Shánět informace o produktech a službách, kterých si zákazník cení a 

pochopit důsledky a výhody, které tyto atributy poskytují. 

2. Předat tyto informace celé organizaci/společnosti. 

3. Použít tyto informace pro úpravu, zlepšení a inovace produktů/služeb, aby 

se tak navýšila spokojenost a loajalita zákazníků, zároveň se zvýšením 

profitability. 

3.5.1 Loajalita a spokojenost zákazníků ve sportovních službách 

Loajalita zákazníků ve službách je jedním z nejdůležitějších faktorů, které by měl 

marketing služeb sledovat. Zákazníci si ze sportu a sportovních událostí odnášejí nové 

zážitky a čekají pozitivní výsledky, to by jim právě sport nebo sportovní událost měli 

zajistit, a sportovní marketing by se na to měl zaměřit. (9) 

Westerbeek a Shilbury (2003) uvádí, že „jádro produktu, přidružené služby a 

všechny vlastnosti místa, kde se sportovní služby odehrávají (sportscape) jsou 

diskutovány, pokud se hovoří o tom, že kvalita a hodnota služeb je odpovědná za 

spokojenost se službami. Toto je rozšířeno o zjištění, že různé druhy hodnoty služeb 

vedou k různým typům spokojenosti, a různé typy spokojenosti jsou aplikovány na různé 

komponenty sportovního produktu.“ (52, s. 1) 

Znalost toho, co zákazníci očekávají a úroveň jejich očekávání od sportovních 

organizací umožňuje obchodníkům zjistit, zda je služba na přijatelné úrovni kvality. 

Měření kvality služeb ve sportu je ovšem stále dost diskutabilní. Sportovní organizace 

mají řadu vlastností, které je odlišují od jiných poskytovatelů služeb. Za prvé, čerpání 

sportovních aktivit je dobrovolné. Za druhé, zákazníci se obvykle zapojují do 

sportovních aktivit ve svém volném čase a za třetí, jsou většinou emocionálně zapojeni 

do činnosti sportovní organizace (podpora sportovního týmu, angažovanost v klubu, 

sportování pro zlepšení zdraví). Tyto faktory mohou vést k mnohem většímu očekávání 

od sportovních organizací, než je tomu tak u jiných poskytovatelů služeb. Vše je 

zachyceno na obrázku Modelu kvality služeb, spokojenosti zákazníka a loajality 

v příloze číslo 1 (17). 
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Také ve sportovních službách tedy vznikají iniciativy v oblasti péče o zákazníka 

s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Negativní dopad se dá účinně snížit tím, že 

se pokusíme zajistit, aby zákazníci byli co nejvíce spokojeni s našimi službami. 

Sportovní organizace mohou lépe těžit z pozitivních výsledků, pokud mají velkou a 

stálou základnu spokojených zákazníků, proto musí splnit všechny očekávání zákazníka 

ohledně klíčových atributů služeb. Spokojení zákazníci pak na oplátku budou loajálními 

k těmto službám a budou je doporučovat jiným potenciálním zákazníkům. (17) 

Proto by sportovní organizace a poskytovatelé sportovních služeb v ČR měli 

pochopit, že zákazník je klíčový, a měli by se zabývat výzkumem jeho mínění vzhledem 

ke kvalitě nabízených služeb a následně tyto služby zlepšovat, aby tak vytvořili loajalitu 

zákazníka k těmto službám a následně tak získali více loajálních zákazníků. Pokud 

zákazníci nejsou stoprocentně spokojeni, brzy začnou hledat jiné sportovní služby, které 

budou lépe vyhovovat jejich potřebám. Tím nejdůležitějším není lákat nové zákazníky, 

ale uspokojit ty stávající, kteří nám následně pomohou získat ty nové. 

3.6 Proč zkoumat vztah loajality a spokojenosti zákazníků 

Některé organizace si neuvědomují, že spokojenost a loajalita zákazníků je 

nejdůležitějším faktorem, který se odráží i na jejich ekonomické situaci. Proto by bylo 

dobré vymezit potřeby měření spokojenosti a loajality zákazníků (32): 

 Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou nejefektivnější 

činností při uplatňování tzv. zpětné vazby v systémech managementu 

jakosti. Bez podpory podobné odezvy žádná organizace nemá 

v konkurenčním prostředí šanci na dlouhodobější přežití. 

 Ukazuje se, že právě díky měření spokojenosti a loajality jsou organizace 

nuceny začít se zabývat zkoumáním požadavků zákazníka. Organizace se 

tak učí naslouchat zákazníkům a také vyslyšet jejich prosby. 

 Informace získané tímto měřením a jejich dynamické vyhodnocování 

umožní vrcholovému managementu poznat a sledovat určité další ukazatele 

výkonnosti, včetně ukazatele ekonomických výsledků. 

 Vývoj míry spokojenosti a loajality zákazníků by měl být jedním 

z nejdůležitějších impulsů pro procesy neustálého zlepšování.  
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Před samotným měřením by firmy měly realizovat tyto kroky (32): 

1. Definování, kdo je pro firmu zákazníkem. 

2. Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti. 

3. Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků. 

4. Stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování). 

5. Výběr vhodné metody sběru dat. 

6. Tvorba postupů pro vyhodnocování dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti. 

7. Využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy 

zlepšování. 

Při měření spokojenosti a loajality je důležité si vymezit hlavní faktory, které je 

potřeba měřit. Pro měření spokojenosti jsou vhodné následující okruhy (11):  

 celková spokojenost s produktem, službou, společností  

 celková spokojenost v místem/prostředím prodeje 

 celková spokojenost s prodejním personálem 

 celková spokojenost s podáváním/dostupností informací  

 celková spokojenost s možnostmi financování  

 celková spokojenost formou/způsobem objednání produktu/služby 

 doporučení produktu/služby/společnosti 

 opakovaný nákup produktu/služby 

 alternativní uspokojení potřeby nákupu produktu/služby  

 poměr „cena/získaná hodnota”  

 image společnosti  

K výzkumu spokojenosti a loajality se využívá několik metod. Nejčastějšími 

metodami sledování spokojenosti zákazníka jsou (22): 

 Systém přání a stížností: zákaznické linky, knihy stížností, emailové 

schránky (problém této metody je, že ne všichni zákazníci, i když jsou 

nespokojeni, si stěžují). 

 Průzkumy spokojenosti zákazníků: průzkumy firmy, průzkumy časopisů a 

spotřebitelských asociací. 



29 

 

 Mystery shopping: nasazení falešných zákazníků (jak si zaměstnanci stojí 

při problémech atd.). 

 Analýza ztracených zákazníků: kontaktovat zákazníky, kteří přešli a zjistit, 

proč a jak se to stalo, měla by také monitorovat míru ztráty zákazníka.  

Nenadál (2001) vyděluje metody pro definování znaků spokojenosti zákazníka na 

metodu rozvoje znaků jakosti a metodu naslouchání hlasu zákazníka. „Podstatou 

metody rozvoje znaků jakosti je to, že aktivními účastníky nejsou ani potencionální 

zákazníci, ale zaměstnanci organizace, která daný produkt vyrábí a dodává. Ti jsou 

vyzvání k tomu, aby definovali požadavky zákazníků za předpokladu, že se dokáží vžít do 

role budoucích zákazníků.“ (32, s. 64) 

Nás více bude zajímat metoda naslouchání hlasu zákazníka, která pracuje se 

vzorkem současných zákazníků, nebo i zákazníků potencionálních. Vhodnými 

metodami naslouchání hlasu zákazníka patří diskuze v ohniskových skupinách, přímá 

interview s jednotlivci, dotazníková metoda a metoda kritických událostí. Celý postup 

definování požadavků zákazníka nám ukazuje obrázek 8. (32) 

Obrázek 8 Metody definování požadavků zákazníka a znaků jejich 

spokojenosti 

 

Zdroj: Nenadál, 2001 
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Další metody výzkumu spokojenosti zákazníka mohou být měření tzv. celkové 

(akumulované) spokojenosti (spokojenost je ovlivněna dílčími faktory, ty je potřeba 

vymezit ve vztahu k celkové spokojenosti) nebo index spokojenosti zákazníka 

(Evropský model spokojenost zákazníka na obrázku 6). 

Společnost TNS AISA používá face-to-face dotazování, jako faktory, podle kterých 

se posléze posuzuje spokojenost a loajalita, se sledují: dostupnost prodejny, atmosféra v 

prodejně a organizace prodejny, sortiment a nabídka zboží, personál, ceny a slevy, 

propagace a reklama, ostatní služby. Na základě výsledků dotazování jsou zákazníci na 

základě spokojenosti a loajality dělení do čtyř skupin (49):  

 Apoštolové - velmi loajální a spokojení (zdroj pozitivních referencí o 

společnosti).  

 Rukojmí - loajální, ale nespokojení (jsou se společností svázáni něčím, co jim 

brání odejít).  

 Žoldáci - spokojení, ale neloajální (indikují, že společnost poskytuje lepší služby 

než konkurence, ale je jím třeba nabídnout něco navíc, často rozhoduje cena).  

 Teroristé - nespokojení a neloajální (zdroj nepříznivých referencí a pomluv, je 

třeba zlepšit alespoň jejich spokojenost nebo loajalitu).  

Jen sledovat spokojenost zákazníků někdy nemusí stačit, proto je dobré přidat 

výzkum loajality. Pro výzkum loajality zákazníků se doporučují tyto metody (32): 

1. Měření budoucích záměrů zákazníků = tato metoda může navazovat na 

měření spokojenosti zákazníků, protože ve výzkumech spokojenosti se 

většinou otázky na budoucí záměry neobjevují. Příklad: Doporučil byste náš 

produkt svým partnerům a známým? 

2. Měření efektivní loajality = k měření celkové loajality se nedá používat 

ekonomických ukazatelů, lze ovšem využít nepřímých ukazatelů 

efektivnosti loajality jako jsou ukazatel setrvání loajality, ukazatel 

dlouhodobosti vztahů, ukazatel pronikání na další trhy. 

3. Měření prostřednictvím ztracených a získaných zákazníků = hlavní 

ukazatelem jsou celkové počty získaných nebo ztracených zákazníků a 

jejich poměr vůči celkovému počtu klientů. Velmi hodnotné pro firmu a její 

další ubírání je navázat kontakt se ztracenými zákazníky a jejich analýza.  
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Marketingový výzkum se skládá z následujících úkolů. Na začátek je nejdůležitější 

stanovit si samotný výzkumný problém a jeho cíle a hypotézy. Dále si stanovit jaké 

zdroje dat zvolíme, v této práci jsou využívána data primární. Dalším bodem jsou 

metody a techniky sběru dat, v této práci je k výzkumu spokojenosti a loajality 

zákazníků použita metoda dotazníková a metoda přímého interview s jednotlivci. 

Zároveň se také zkoumá dostupná konkurence v oblasti tanečních kempů v Evropě. 

K porovnání vztahu mezi loajalitou a spokojeností zákazníků je použito statistické 

metody. Důležitou částí metodologie je také určení výběru velikosti vzorku a samotný 

sběr dat zakončený zpracováním a analýzou dat. Tento postup marketingového 

výzkumu znázorňuje obrázek 9. 

Obrázek 9 Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Přibová, 1996 
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4.1 Stanovení výzkumného problému a hypotéz 

Loajalita zákazníků ve službách je jedním z nejdůležitějších faktorů, které by každá 

firma měla sledovat. K loajálnímu zákazníkovi vede dlouhá cesta a je žádoucí, aby 

firma dokázala zákazníka v tomto stavu udržet.  

Znalost toho, co zákazníci očekávají a úroveň jejich očekávání od sportovních 

organizací umožňuje obchodníkům zjistit, zda je služba na přijatelné úrovni kvality. 

Sportovní organizace mají stále řadu vlastností, které je odlišují od jiných poskytovatelů 

služeb. Čerpání sportovních aktivit je dobrovolné, zákazníci sportují nebo navštěvují 

sportovní akce obvykle ve svém volném čase a většinou jsou většinou emocionálně 

zapojeni do činnosti sportovní organizace. Tyto faktory mohou vést k mnohem většímu 

očekávání od sportovních organizací, než mnoho je tomu tak u jiných poskytovatelů 

služeb.  

Výzkumný problém této práce je, zda loajalita účastníků akce souvisí s jejich 

spokojeností s nabízenými službami, protože loajalita účastníků vůbec nemusí být 

spojena s jejich spokojeností/nespokojeností. Ale pro organizátory by mělo být důležité, 

aby tito loajální zákazníci byli spokojeni a loajálními do budoucna také zůstali. A noví 

zákazníci se díky své spokojenosti s akcí stali loajálními. 

Když máme stanoven výzkumný problém a otázku, můžeme stanovit hypotézy 

možného řešení problému. Hypotézy dle Kozla (2006) jsou „formulacemi, resp. 

strukturou jednotlivých alternativ odpovědí na otázky výzkumu. Hypotézy nejsou 

otázkami, ale tvrzeními. Hlavní význam hypotéz spočívá v ověřování souvislostí mezi 

proměnnými…. Hypotézy pomáhají při optimalizaci informačních údajů, neboť nám 

dopředu říkají, kterými směry se máme vydat při hledání potřebných informačních 

zdrojů.“ (24, s. 74) 

Při stanovení hypotéz vycházíme z vlastní zkušenosti, hypotézy musí být specifické 

(obecné hypotézy se hůře ověřují) a musí být ověřitelné daným výzkumem. 

 Více než 70 % pravidelných účastníků se považuje za loajální návštěvníky 

Street Dance Kemp. 

 Nejčastějším důvodem pro návštěvu Street Dance Kemp je kvalita lektorů. 

Pravidelnými účastníky jsou myšleni účastníci, kteří byli na kempu 3x a více. 

Novými účastníky jsou tedy ti, kteří kemp navštívili poprvé nebo podruhé. 
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4.1.1 Operacionalizace výzkumu 

Operacionalizace výzkumu je důležitým bodem před samotným určením typu 

dotazování. Díky operacionalizaci si určíme, co chceme dále zkoumat. Výzkum jsme 

rozdělili na 5 okruhů otázek, které spadají pod část výzkumu loajality nebo 

spokojenosti. Celé rozdělení můžeme vidět v příloze 2 (vlastní zpracování, 2013). 

První část zjišťuje, kolikrát již na Street Dance Kempu účastník byl, proč zvolil 

právě tuto akci a jestli navštěvuje konkurenční akce, a zda se považuje za loajálního 

účastníka této akce. Tyto otázky spadají pod část zkoumající loajalitu účastníka k akci. 

Další částí je výzkum spokojenosti s hlavními službami na akci, jde tedy hlavně o 

spokojenost s nabízenými lekcemi, spokojenost s rozložením lekcí (rozvrhem), 

s lektory, večerním programem a závěrečným battlem SDK World.  

Poté následují otázky zkoumající spokojenost s vedlejšími službami jako je 

ubytování, stravování a dostupné občerstvení, čistota a hygiena na akci.  

Dále účastníci porovnávají cenu a kvalitu dostupných služeb. Půjde tedy o vztah 

ceny a kvality ubytování, stravování a tanečních karet. Tyto otázky slouží pro závěrečná 

doporučení. 

Na konci dotazníku je prostor pro vyjádření připomínek, které nebyly zaznamenány 

v předchozích oddílech a pro případná doporučení ze strany účastníků pro organizátory 

akce. 

Poslední jsou otázky k identifikaci zákazníka, jako je věk, pohlaví respondenta a 

místo bydliště. 

4.2 Zdroje dat 

Ve výzkumech se obvykle pracuje buď se sekundárními, nebo primárními daty. Dle 

Přibové (1996) základní rozdíl mezi nimi „vychází z účelu, ke kterému byla data 

shromážděna. Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený projekt.“ (41, 

s. 35) Tyto data jsou obvykle poskytována zadarmo a dohledatelná v knihovně, 

statistickém úřadu, na internetu nebo přímo v archivech daných společností. Primární 

data jsou shromážděna nově a speciálně pro účel našeho výzkumu. 

Přibová (1996) dále vymezuje přímo pojem primární data „zdrojem primárních dat 

je zkoumaná jednotka, kterou může být jednotlivec, domácnost, firma, maloobchodní 
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prodejna, škola, atd. … Protože se primární údaje získávají venku, tj. tam, kde se 

zkoumané jednotky obvykle pohybují, hovoříme o terénním sběru dat.“ (41, s. 36) 

V této diplomové práci používáme jak data sekundární (pro analýzu konkurence), 

tak data primární, které získáme vyplněním dotazníků účastníky akce. 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

Před samotným výzkumem je důležité si stanovit, jaké výzkumné techniky 

použijeme, aby nám opravdu byly přínosem. V této diplomové práci je použita metoda 

písemného dotazování, osobního dotazování a analýza konkurence. 

4.3.1 Písemné dotazování 

Tento typ dotazování se dříve vždy spojoval s posíláním dotazníků poštou, jelikož 

už ale pošta není tou nejspolehlivější službou, využívá se hlavně písemné dotazování 

v podobě rozdání dotazníků respondentům přímo na akci, při nákupu nebo jiné 

příležitosti. Hojně se také využívá elektronického dotazování. Vše má společné to, že 

respondent dostane dotazník předem a sám rozhoduje, kdy jej vyplní. 

Výhodou je, že respondent má čas si své odpovědi rozmyslet, ovšem pokud chceme 

zjišťovat spontánní odpovědi, je třeba využít spíše osobního dotazování. Problémem 

také může být, že mu okolí s vyplňováním dotazníku pomáhá. Také návratnost tohoto 

typu dotazování není velká, pohybuje se kolem 30 %. 

Při písemném dotazování je důležité, aby respondenti spolu s dotazníkem dostali 

také průvodní dopis, který jim osvětlí důvod dotazování a také jim vysvětlí, jak dotazník 

vyplňovat a kdy a kde jej odevzdat. Také se může zvýšit motivace respondenta 

odpovědět přidáním nějaké hodnoty – různé soutěže či malé dárky. 

Nejdůležitějším prvkem v této formě dotazování je dotazník, dle Kozla (2006) je 

třeba „otázky formulovat co možná nejpřesněji, aby respondent pochopil, co po něm v 

konkrétní otázce vlastně chceme.“ (24, s. 151) 

Srozumitelnost otázek byla ověřena prvotní pilotáží, tedy ověřením srozumitelnosti 

a jednoznačnosti dotazníku na malém množství respondentů, kteří nejsou problémem 

ovlivněni a jsou tedy nezaujatí. Hlavním smyslem pilotáže je najít nedostatky a ty 

následně opravit, než bude dotazník předán vybranému vzorku. (41) 
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V této diplomové práci bylo písemné dotazování využito z důvodu velké účasti na 

Street Dance Kemp, kde by nebylo možné provést osobní dotazování se všemi 

účastníky.  

4.3.2 Osobní dotazování 

Přibová (1996) definuje osobní dotazování takto: „Osobní dotazování je založeno 

na přímé komunikaci s respondentem, tváří v tvář… Mezi jeho přednosti patří, že 

existuje přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem, takže je možné motivovat 

respondenta k odpovědím. Navázání dobrého osobního vztahu je pro spontánní 

zodpovídání otázek velice důležité.“ (41, s. 48) 

Osobní dotazování má nesporné výhody hlavně proto, že u otevřených otázek může 

tazatel používat názorné ukázky nebo respondentovi otázku lépe vysvětlit, což u 

písemného dotazování možné není. Respondent také nemusí odpovědi do dotazníku 

zapisovat sám, tuto práci udělá tazatel. Také data takto sebraná jsou velmi spolehlivá, 

na rozdíl od jiných metod, jelikož víme, kdo odpovídal. Výhodou ovšem není, pokud se 

tazatel ptá na osobní, citlivé otázky, na který respondent v přítomnosti druhého člověka 

nechce odpovídat. 

Běžná délka osobního dotazování je 30-40 minut, je nutné také dbát na přestávky, 

během, kterých se respondent uvolní. 

Pro doplnění písemného dotazování je využito také osobní dotazování s menším 

vzorkem (20 respondentů), díky kterému je možné dovysvětlit konkrétní otázky a sebrat 

více odpovědí na otázky otevřené. 

4.3.3 Analýza konkurence 

Poté co Street Dance Kemp nabyl velkého významu mezi tanečními akcemi,  

se v Evropě začaly pořádat další podobné akce, které ovšem zatím nejsou tak rozšířeny, 

ale mají také své pravidelné návštěvníky. Je proto nutné udělat výzkum této 

konkurence. 

V prvé řadě je důležité stanovit si, kdo jsou naši konkurenti a zdali prodávají stejné 

produkty či služby. S touto konkurencí je potřeba se dobře seznámit a pravidelně ji 

monitorovat. Důležité je přinést odpovědi na následující otázky (38): 

 Uvádí konkurence na trh nové výrobky nebo služby? 
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 Jaký obraz se snaží konkurence vytvářet o svém podniku? 

 Jaké má konkurence cílové trhy, jaký podíl na trhu zaujímá? 

 V čem si konkurujete? (cena, kvalita, služba, pohodlí zákazníků) 

 Jaká je reklamní strategie a distribuce výrobků u konkurence? 

 Co dělá můj podnik lépe než moji konkurenti? 

K nejznámějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí patří Porterův 

model pěti sil. Ten pracuje s pěti okruhy: stávající konkurence, nová konkurence, vliv 

odběratelů, vliv dodavatelů a substituční produkty, které můžeme vidět na obrázku 10. 

(40) 

Obrázek 10 Porterův model 5 sil 

 

Zdroj: Management Mania, 2013 

Okruhy v tomto modelu představují následující pojmy (40): 

Stávající konkurence 

Základní typy konkurenčních výhod jsou nákladová a diferenciační – buď 

dodavatel dodává stejný výrobek/službu jako konkurence, ale s nižšími náklady, 

nebo jeho kvalita výrobku/služby přesahuje konkurenci. Firmy využívají hned 
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několik nástrojů k dosažení konkurenční výhody: technologické inovace, cenové 

závody, reklamní bitvy, poskytování lepších zákaznických služeb, nové výrobky.  

Nová konkurence 

Při analýze konkurenčního prostředí je třeba brát v potaz kromě současných 

konkurenčních firem také potencionální konkurenci. Nová firma může na trh 

vstoupit kdykoliv, je zde ale mnoho bariér ze strany vlády, patentů, zákazníků 

apod. 

Vliv zákazníků 

Jak víme, zákazníci se od sebe velmi liší, mají jiné potřeby a vyžadují jinou kvalitu 

výrobků/služeb. V analýze konkurence jde zvláště o to, zda mají zákazníci velkou 

vyjednávací sílu nebo naopak malou. Velkou vyjednávací sílu mají zákazníci tehdy 

pokud 

 je na trhu velmi malý počet odběratelů (objevuje se velký tlak na cenu i 

kvalitu),  

 malé množství odběratelů kupuje většinu výstupu (výroba se přizpůsobuje 

požadavkům velkých odběratelů),  

 síla jednoho odběratele (subjekt se dostává do monopsonu a přímo určuje 

cenu),  

 odběratelé mají nízký zisk (při zvýšení ceny hrozí odběratel odchodem),  

 existuje malá spojitost mezi výrobkem/službou producenta a kvalitou 

konečného výrobku/služby,  

 je výrobek standardizován (není problém přejít ke konkurenci).  

Zákazníci mají malou vyjednávací sílu pokud  

 se producenti sjednocují,  

 odběratelé musí vynaložit velké náklady na změnu dodavatele,  

 odběratelé jsou příliš fragmentováni (jednotliví zákazníci odebírají pouze 

malou část produkce),  

 má jeden výrobce na trhu velký podíl. 
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Vliv dodavatelů 

Stejně jako zákazníci mají vliv na to, jak se firma bude chovat, sami dodavatelé 

mohou mít značný vliv na zákazníky, zvláště pokud jsou odběratelé pouze jejich 

„loutkami“, dále může na trhu existovat malé množství dodavatelů nebo hrozí 

integrace dodavatelů ve větší celky a odběratelé by bez jejich produktů museli 

zastavit produkci. 

Substituční produkty 

Substituční produkt je produkt z jiné průmyslového odvětví, který by ovšem mohl 

nahradit stávající produkt. 

4.4 Statistické metody 

Pro vyhodnocení vztahu mezi loajalitou a spokojeností účastníků byla vybrána 

neparametrická metoda Kruskal-Wallisův test, která umožňuje zkoumání více 

nezávislých výběrů.  

Lajdová (2009) ve své bakalářské práci vysvětluje význam neparametrických 

metod: „Vícevýběrové neparametrické testy jsou neparametrickou obdobou 

parametrických testů založených na analýze rozptylu jednoduchého třídění, respektive 

dvojného třídění.“ (25, s. 24) 

4.4.1 Kruskal-Wallisova neparametrická ANOVA  

Kruskal-Wallisova neparametrická ANOVA neboli Kruskal-Wallisův test se 

používá pro data, která jsou na sobě vzájemně nezávislá, odchylka nemusí být stejná a 

data musí být sebrána náhodně. (6) Tyto podmínky námi sebraná data splňují.  

Lajdová (2009) označuje Kruskal-Wallisův test za „neparametrickou obdobu 

analýzy rozptylu jednoduchého třídění.“ (25, s. 24) Kruskal-Wallisův test se používá 

pro vzorek tří a více skupin, tento test se snaží popřít teorii o tom, že se vzorky od sebe 

neliší. Rozdíly mezi součty hodnot odpovědí ve skupinách nám odhalí, jak moc se od 

sebe skupiny liší. (48) 

Při použití Kruskal-Wallisovy metody se vždy využívá dvou základních hypotéz o 

rovnosti či nerovnosti mediánů. Pro tuto práci jsem stanovila hypotézu H0, že jsou 

mediány spokojenosti pravidelných účastníků stejné jako u nových účastníků kempu a 

hypotézu H1, která říká, že se mediány alespoň u dvou skupin liší.  
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4.5 Výběr vzorku 

Kozel (2006) vymezuje proces výběru vzorku, který „sleduje především tři 

základní kroky: vybrat rámec vzorku (koho), určit techniku výběru vzorku (jak), stanovit 

velikost vzorku (kolik).“ (24, s. 155) 

Základní soubor tvoří všichni účastníci SDK (mimo VIP hosty a lektory) z tohoto 

souboru je nutné vytvořit výběrový vzorek, který by měl reprezentovat základní soubor. 

Jak uvádí Bedrnová a Jarošová (2012) „reprezentativnost výběrového souboru znamená 

schopnost tohoto souboru reprodukovat vlastnosti základního souboru.“ (2, s. 40) 

Výběrový vzorek by měl obsahovat co nejméně výběrových chyb, tedy odchylek 

statistické struktury výběrového souboru od struktury souboru základního. (2) 

Je tedy nutné zvážit rozsah výběru, protože každý výběr by měl vypovídat mírou 

přesnosti o souboru základního, čím přesnější výsledky chceme, tím větší soubor 

výběrový soubor musí být. Dle Bedrnové a Jarošové (2012) je pro statistické výpočty 

„minimální velikost výběrového souboru 100 osob.“ (2, s. 40) 

Pro tuto diplomovou práci jsem zvolila pravděpodobnostní náhodný výběr vzorku, 

všichni účastníci měli tedy stejnou šanci (pravděpodobnost) být vybráni. Tento způsob 

je náročný u plošně rozsáhlých základních souborů, ale protože my sbíráme data na 

jednom místě během jednoho týdne, je to ideální způsob. Výsledky získané tímto 

způsobem lze zobecnit na základní soubor. 

4.6 Reliabilita a validita 

U všech výzkumů je důležité zkoumat validitu neboli platnost získaných výsledků 

vzhledem ke skutečnosti. Dle Bedrnové a Jarošové (2012) validita „udává, zda metodou 

skutečně měříme to, co měřit chceme.“ (2, s. 42) I když je validita důležitým faktorem 

při výzkumu je těžké ji měřit, snažíme se ovšem ji co nejpřesněji odhadnout.  

Validitu můžeme rozdělit na několik typů: zjevná validita, validita obsahová, 

kritériová, konstruktová a ekologická validita. (2) 

U prvního typu validity tzv. zjevné se řídíme svým rozumem a snažíme se logicky 

měřit to, co opravdu chceme. Pouze na tuto validitu se ale nedá spoléhat. Dalším typem 

je validita obsahová, ta se zaměřuje na úplnost a přesnost zachycení jevu, který chceme 

zkoumat. Tato validita spoléhá na posudek kompetentních exportů a jejich vzájemné 

shodě. Pokud chceme, aby výzkum byl validní, musíme pokrýt všechny důležité prvky 
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zkoumaného. Dalším typem je kritériová validita, která označuje míru shody se 

stanoveným kritériem (např. výsledek v jiném testu). Tuto validitu dělíme na dva typy: 

souběžná validita (určuje míru shody více měření v jednom okamžiku) a prediktivní 

validita (určuje schopnost testu předpovídat výsledek v budoucnosti). 

Konstruktová validita je míra, v níž výsledek v testu reprezentuje teoreticky 

stanovený konstrukt (pojem, termín apod.).  Tato validita se rozděluje ještě na validitu 

konvergentní a diskriminační, k jejich měření se využívá korelační analýzy a 

explorativní a konfirmativní faktorové analýzy. Posledním typem validity je ekologická 

validita, která určuje využitelnost výsledků v praxi.  

Dalším důležitým faktorem je reliabilita výzkumu, která je spojena s objektivitou 

výzkumu. Reliabilita podle Bedrnové a Jarošové (2012) „udává spolehlivost měření a 

říká nám, jak dobře či přesně metoda měří. Vyjadřuje technickou kvalitu nástroje.“ (2, 

s. 43-44) Pokud je ovšem výzkum reliabilní není pravidlo, že je také validní. 

Reliabilitu lze měřit různě, prvním způsobem je měření vnitřní konzistence testu, 

kde je pak reliabilita udávána Cronbachovým alfa. Bedrnová a Jarošová (2012) 

vysvětlují, že výpočet „vychází z předpokladu, že by všechny položky měřící jednu 

vlastnost měly mít mezi sebou kladné, dostatečně vysoké korelace.“ (2, s. 43) Tento 

výpočet můžeme provést využitím statistického softwaru. 

Dalším způsobem určení reliability je test-retest reliabilita, tedy že daný test 

použijeme znovu na stejném vzorku a zjišťujeme, zda jsme získali stejné výsledky. 

Tento způsob má ale své nevýhody, jelikož s postupem času se názory jedinců mohou 

měnit v důsledku vnitřního i vnějšího působení. Dalšími typy jsou reliabilita paralelních 

forem, kdy se vzájemně korelují dvě verze testu nebo split-half reliabilita, kde se 

korelují dvě poloviny testu. (2) 
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST  

5.1 Street Dance Kemp – charakteristika akce 

Street Dance Kemp je nejprestižnější letní světové setkání street tanečníků, které se 

odehrává v České republice. Týdenní kemp s účastí top tanečníků a mezinárodních 

tanečních týmů z celého světa, tanečních legend underground hip hop scény z USA, 

Japonska a Francie, ale i slavných a známých choreografů. Týden plný hudby, tanečních 

lekcích, battlů a showcase. 

Street Dance Kemp funguje od roku 2003, a od té doby se každý rok setkávají 

tanečníci z celého světa v Jedovnici u Brna v kempu Olšovec, aby tancovali sedm dní 

dvacet čtyři hodin v kuse. SDK je tím pravým místem pro všechny milovníky hip 

hopové hudby a tance. Každý rok se pořadatelé snaží zajistit opravdové špičky 

světového tance, aby mohly předat mladým tanečníkům své umění. SDK není jen 

obyčejní letní tábor pro tanečníky, je to i ukázka způsobu života hip hopové kultury. 

Všichni účastníci, lektoři a pořadatelé vytváří jednu velkou rodinu. 

Ukončením celého týdne je celodenní battle, tedy souboj těch nejlepších tanečních 

týmů na světě (i s českými zástupci), na který se každý rok sjíždějí i netanečníci. SDK 

nabízí každý rok širší a širší škálu tanečních stylů, v roce 2013 byly lekce těchto 

tanečních stylů: vogue, waack, lockin, poppin, new style hustle, dancehall, hip hop, LA 

style, contemporary, house, bboying, afrohouse, krump, pantsula, capoeira. 

Protože se v roce 2013 slavilo desáté výročí této akce, byl pobyt pro zájemce 

prodloužen na deset dní.  

5.1.1 Nabízené služby 

SDK.EUROPE WORKSHOPY 

Na SDK za týden proběhne až 300 workshopů s různými lektory na různé taneční 

styly. Počet workshopů je odvislý od typu taneční karty. Každý workshop má 90 minut, 

tanečníci jsou rozděleni pod tanečními kartami ještě do skupin, aby měli dost prostoru 

pro tancování. 

SDK EUROPE taneční karty zahrnují workshopy všech street dance stylů. Karty  

b-boy zahrnují pouze break dance workshopy. 
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V ceně karty jsou zahrnuty náklady na workshopy, také náklady na party, jamy a 

battly. S Diamond card tanečníci mohou nejen na svoje workshopy, ale mají možnost 

zúčastnit se i jiných, pokud nebudou obsazeny. 

Tabulka 1 Ceny SDK Diamond card – rozdělení basic (začátečníci), advanced 

(pokročilí), master (profi) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 8.900 Kč 9.350 Kč 9.800 Kč 18 workshopů 

7 dní 6.900 Kč 7.250 Kč 7.600 Kč 13 workshopů 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

Tabulka 2 Ceny SDK Underground card (přesně stanovený program workshopů) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 5.600 Kč 5.900 Kč 6.200 Kč 10 workshopů 

7 dní 4.300 Kč 4.550 Kč 4.750 Kč 17 workshopů 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

Tabulka 3 Ceny SDK Beginner card (pro netanečníky) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 5.600 Kč 5.900 Kč 6.200 Kč 18 workshopů 

7 dní 4.300 Kč 4.550 Kč 4.750 Kč 13 workshopů 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

Tabulka 4 Ceny SDK B-Boy card (break dance tanečníci) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 6.400 Kč 6.750 Kč 7.050 Kč 18 workshopů 

7 dní 4.900 Kč 5.150 Kč 5.400 Kč 13 workshopů 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

Tabulka 5 Ceny SDK B-Boy master card (profi break dance tanečníci) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 5.000 Kč 5.250 Kč 5.500 Kč 12 TOP lektorů, 12 jamů 

7 dní 3.900 Kč 4.100 Kč 4.300 Kč 8 TOP lektorů, 8 jamů 

Zdroj: SDK Europe, 2013 
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Tabulka 6 Ceny SDK Jam card (pro ty, kteří se chtějí účastnit SDK, ale ne 

tancovat) 

 Do 16.5. Od 16.5. do 16.6. Od 16.6. a na místě  

10 dní 3.100 Kč 3.300 Kč 3.450 Kč 2 workshopy 

7 dní 2.400 Kč 2.550 Kč 2.650 Kč 2 workshopy 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

Jako poslední je SDK Daily Card, tedy jednodenní vstup na SDK a 3 workshopy, 

její cena je 1.690 Kč. 

SDK UBYTOVÁNÍ 

Ubytování je zajištěno ve dvou, tří, čtyř-lůžkových a pěti lůžkových chatách, 

karavanech, školních třídách v limitované kapacitě a v různých lokalitách Jedovnic u 

Brna. Typy ubytování na SDK jsou uvedeny níže, obrázky dostupných ubytovacích 

zařízení můžete nalézt v příloze 3 (44). 

SDK AREÁL - Autokemp Olšovec 

 společné sprchy a WC 

Tyršova Osada 

 15-20min pěšky do SDK Areálu 

 společné sprchy a WC 

Internát SPŠ Jedovnice 

 30min pěšky do SDK Areálu 

 společné sprchy a WC na patře 

Penzion Pernica 

 15-20min pěšky do SDK Areálu 

Hotel NIKE 

 15-20min pěšky do SDK Areálu 

Hotel Riviera 

 15-20min pěšky do SDK Areálu 

 WC na pokoji, společné sprchy na patře 

Pension Olmeca 

 Penzion v klidné části Jedovnic, 25-30 minut pěšky do SDK areálu 

 Společné sprchy a WC 
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Karavany 

 umístěny v SDK Areálu  

 společné sprchy a WC 

K přesunu do odlehlého ubytování je možné využít SDK taxi za 20 Kč/osoba. Je 

možné spát ve vlastní stanu přímo v SDK Areálu nebo ve spacáku ve třídách SPŠ 

Jedovnice nebo v restauraci SDK Areálu. 

Tabulka 7 Ceny ubytování na SDK 

UBYTOVÁNÍ 10 dní 7 dní Poznámka 

Penzion Olmeca 3.300 Kč  

registrace do 20.4.2013 

2.400 Kč  

Hotel Riviera 5.200 Kč 

registrace do 20.4.2013 

3.700 Kč Cena vč. snídaně 

Internát pokoje 3.000 Kč 2.300 Kč Cena vč. snídaně 

Internát třídy 2.000 Kč 1.500 Kč Nutno mít vlastní spacák a 

karimatku, spaní na zemi, 

cena vč. snídaně 

Olšovec chaty 2.600 Kč -  

Olšovec stan 1.500 Kč 1.100 Kč Nutno mít vlastní spacák, 

karimatku a vlastní stan 

Penzion Nike 3.800 Kč 

registrace do 20.4.2013 

2.800 Kč Cena vč. snídaně 

Tyršova osada 3.300 Kč 2.400 Kč  

Penzion Pernica - 2.800 Kč  

Karavany 3.800 Kč 2.700 Kč Nutno mít vlastní spacák 

Restaurace SDK 2.000 Kč 1.500 Kč Nutno mít vlastní spacák a 

karimatku, spaní na zemi 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

SDK JÍDLO 

Stravování na SDK je zajišťováno v jídelně kempu, jídlo by mělo být zdravé a 

výživné pro tanečníky. Ceny za jednotlivé typy stravování můžeme vidět v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Ceny stravování na SDK 

 10 dní 7 dní 

Snídaně 600 Kč 400 Kč 

Obědy 1.080 Kč 720 Kč 

Večeře 1.080 Kč 720 Kč 

VIP jídlo   

VIP - Snídaně - Obědy - Večeře 5.050 Kč 3.350 Kč 

VIP - Obědy - Večeře 3.450 Kč 2.295 Kč 

Zdroj: SDK Europe, 2013 

K dispozici po dobu kempu bylo také SDK občerstvení, které se platilo navíc a 

nabízelo jídla jako hamburger, cheeseburger, chickenburger, quesadillas, bagety, 

sušenky, ovoce, káva, čaj, nealkoholické nápoje. 

5.2 Konstrukce dotazníku 

Dotazník, který byl pro tuto diplomovou práci použit, je polostrukturovaný, 

využívá tedy uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. Odpověď může být zaškrtnuta 

výběrem z více možností, výběrem na stupnici škál nebo vepsána v otevřené otázce. 

Prostřednictvím škál dáváme respondentovi na výběr z možností, díky kterým může 

upřesnit svůj postoj. V tomto dotazníku jsou využity hlavně verbální hodnotící škály. 

Konstrukce dotazníku vychází z operacionalizace, kterou můžeme vidět v příloze 

číslo 2 (vlastní zpracování, 2013). 

5.2.1 Pilotáž 

Na SDK každý rok jezdí téměř 2 000 účastníků, každý z těchto účastníků může 

dotazník vnímat naprosto odlišně. Aby byl dotazník srozumitelný všem bez ohledů a 

bylo zamezeno nevýběrovým chybám (nepřesné, zkreslené výsledky), je žádoucí ho 

předem otestovat na malém vzorku respondentů, kteří nejsou do problému vtaženi a 

jsou nezaujatí. Takto se dá dotazník ověřit v praxi a dají se tak najít nedostatky, které by 

mohly negativně ovlivnit výsledky výzkumu. K tomu tedy slouží pilotáž. 

Pilotáž byla provedena na vzorku 40 tanečníků z pražské taneční školy BDS 

Academy, kteří SDK nikdy nenavštívili. Jejich poznámky byly přínosné, protože se u 
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některých otázek ukázalo, že nejsou plně srozumitelné a jejich znění bylo tedy 

upraveno. 

Dotazník byl také konzultován s odborníky, kteří doporučili zařadit pod škály 

zkoumající spokojenost doprovodné otázky v případě zvolení jiné možnosti než 1, tedy 

souhlasím s daným výrokem. Tyto otázky jsou zaměřeny na vysvětlení, proč nesouhlasí 

s daným výrokem a co by případně tedy na dané službě změnili. Tyto odpovědi poslouží 

při sestavování doporučení pro organizátory akce. 

5.2.2 Výběr vzorku 

Účastníků akce (kromě VIP hostů a lektorů) bylo v roce 2013 přes 2 000 (přesný 

údaj nebyl poskytnut), všichni tito účastníci tvoří základní soubor. Pro statistické účely 

je potřeba alespoň 100 respondentů, pro tento výzkum jsem stanovila 10 % ze 

základního souboru tedy alespoň 200 respondentů. Těchto 200 respondentů by mělo 

reprezentovat všechny skupiny prezentované v otázkách 1 a 2, aby bylo zamezeno 

výběrovým chybám. Měla bych tedy dostat účastníky, kteří jsou na akci poprvé až po 

desáté, navštívili ji tedy každý rok, a spektrum účastníků dle zakoupené taneční karty. 

Pro osobní dotazování bylo zvoleno 10 % z výběrového souboru, tedy 20 respondentů. 

5.2.3 Struktura dotazníku 

Dotazník jako první obsahuje filtrační otázky, které by měly zajistit, aby na 

konkrétní otázky odpovídali správní respondenti. Dále úvodní otázky, které by měly 

v respondentovi vzbudit důvěru a zaujmout ho k vyplnění dotazníku. Následují věcné 

otázky, které se týkají přímo výzkumného problému. A na konci obsahuje dotazník 

identifikační otázky ohledně respondentova věku, pohlaví a místa bydliště.  

Strukturu dotazníku v českém jazyce můžeme vidět v příloze 4 a v anglickém 

jazyce v příloze 5 (vlastní zpracování, 2013).  
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6 VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE 

Dotazníky byly rozdávány po celé konání kempu od 4. do 14. července 2013 a 

respondenti je odevzdávali na infocentru kempu. Rozdáno bylo 1 500 dotazníků jak 

účastníkům z tuzemska, tak ze zahraničí (dotazníky byly distribuovány také 

v anglickém jazyce), tito účastníci byli vybíráni náhodně.  

Návratnost dotazníků byla 13 %, dostali jsme tak požadovaný výběrový vzorek 205 

respondentů. Do tohoto vzorku patří také 20 respondentů, kteří byli vybrání náhodně a 

dotazováni osobně, otázky jim tedy mohly být dovysvětleny a respondenti následně více 

odpovídali v otevřených otázkách než účastníci, kteří vyplňovali dotazník sami. 

Byla stanovena dvě kritéria pro zamezení výběrových chyb a to, že by výběrový 

vzorek měl obsahovat účastníky napříč všemi skupinami prezentovanými v otázkách 1 a 

2. V případě první otázky, tedy po kolikáté účastník kemp navštívil, se kritérium 

splnilo, i když mezi účastníky nebyl nikdo, kdo by byl na kempu každý rok, což se 

ovšem dalo čekat. V případě druhé otázky se nepodařilo sehnat odpovědi od účastníků 

vlastnících kartu B-boy master, i odpovědí od držitelů karty B-boy card bylo méně než 

od ostatních. Sice je těchto účastníků na kempu méně, než těch vlastnících například 

Diamond card, i přesto by jejich názory byly přínosné. Problémem ovšem je, že bboy 

kultura se značí tím, že její vyznavatelé jsou „free a nic neřeší“, což způsobilo, že nebyli 

ochotni na dotazníky odpovídat. 

Co se týče nevýběrových chyb, odpovědi byli ve většině případů jasné a 

srozumitelné, jediný problém byl s neutrální škálou číslo 3, která značila neumím se 

rozhodnout. V některých otázkách ohledně typu ubytování a porovnání a ceny a kvality 

byli účastnicí vyzváni odpovídat pouze na otázky, které se jich týkají, pokud například 

nikdy nebydleli v kempu Olšovec, neodpovídali na otázky týkající se tohoto typu 

ubytování. Při zhodnocení dotazníků se ale ukázalo, že pokud účastníci na otázku 

odpovídat neměli, zaškrtli možnost 3. Tato možnost byla tedy u těchto otázek vyřazena 

z výsledků. 

6.1 Výsledky písemného a osobního dotazování 

V následující části se budeme věnovat datům, které jsme získali dotazníkovým 

šetřením. Půjde o data sebraná písemným dotazováním i osobním. Dat sebraných 
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písemným dotazování bylo 185 dotazníků a osobním dotazováním 20 dotazníků. 

Všechny dotazníky byly v pořádku a mohly být vyhodnoceny. 

V této části budou zhodnoceny výsledky každé otázky položené v dotazníku a 

podle nich budou potvrzené nebo vyvrácené stanovené hypotézy. Výsledky výzkumu 

mi pomohou v sestavení doporučení. 

6.1.1 Výsledky výzkumu loajality 

První část dotazníku byla věnovaná filtračním a úvodním otázkám. Byly to otázky 

na důvody účasti na kempu, na četnost účasti na kempu, jestli účastník navštěvuje 

konkurenční kempy a jakou taneční kartu má zakoupenou. Na tyto otázky odpovídali 

všichni respondenti, účast byla tedy 100%. 

Otázka číslo 1: Po kolikáté jste účastníkem akce Street Dance Kemp? 

Podle této otázky se měřila pravidelnost návštěv účastníka na kempu a rozčleňuje 

účastníky na dvě skupiny a to pravidelné účastníky (návštěva 3x – 10x) a nové 

účastníky (první nebo druhá návštěva). Z 205 účastníků nebyl žádný na kempu každý 

rok, nikdo tedy neměl stoprocentní účast. 

Nejvíce účastníků bylo na kempu poprvé – 45 %, poté následovali pravidelní 

účastníci, kteří byli na kempu třikrát až pětkrát, těch bylo 27 %, dále 21 % účastníků, 

kteří byli na kempu podruhé a na konec 8 % účastníků, kteří navštívili SDK šestkrát až 

devětkrát. Rozložení odpovědí můžeme vidět na grafu 1. 

Graf 1 Četnost účasti na akci 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 2: Jakou taneční kartu máte na SDK zakoupenou? 

Tato otázka odlišovala účastníky podle zakoupené taneční karty, jejich rozčlenění 

je vidět v části 5.1.1 Nabízené služby. Podle výsledků měla většina zakoupenou 

Diamond card, tedy neomezený vstup na jakékoliv taneční lekce, dohromady 163 

účastníků. 

Nejméně respondentů bylo mezi break dance tanečníky, pouze 4 účastníci, a 

jednodenními účastníky, kteří byli jen 2. Začátečnickou kartu, tedy novopečených 

tanečníků bylo jen 7, užívat si s Jam card přijelo jen 14 z dotazovaných a 15 účastníků 

mělo zakoupenou Underground card, měli tedy předem dané složení workshopů. 

Z této otázky tedy vychází, že účastníci chtějí určitou volnost ve výběru rozvrhu, 

protože pokud mají Diamond card, nemusí se vázat na rozvrh a mohou si chodit, na jaké 

lekce chtějí. 

Graf 2 Typy tanečních karet 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 3: Navštěvujete i jiné podobné taneční kempy v Evropě v průběhu 

léta? Pokud ano, jaké? 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění dostupné konkurence, což přispěje 

k výzkumu konkurence dle Porterovy analýzy pěti sil. Účastníkům se dalo na výběr 

z větších letních tanečních kempů v Evropě jako je Urban Dance Camp, Street Dance 

Camp, Camp of Hip-hop, The Week, plus byla otázka otevřena pro další. 175 účastníků 

se žádného jiného kempu neúčastní, takže vykazují loajalitu k SDK. 

Jako jiné kempy nejčastěji účastníci označovali Breakcr8ionz International 

Streetdance Camp v Belgii, Summer Drop ve Švédsku, Big Up kemp zaměřený na 

taneční styl dancehall ve Francii, Fair Play v Polsku a Hip Hop meeting v Třešti. Jako 

jiné psali účastníci i kempy, které svým rozsahem nedosahují velikosti SDK a proto 

byly z odpovědí vyřazeny. 

Graf 3 Konkurenční letní taneční kempy 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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nachází v krásném prostředí“ a dále byl prostor pro jiné odpovědi. U této otázky mohli 

účastníci označit více odpovědí. 

Nejčetnější důvod byla účast špičkových lektorů, kvůli kterým na kemp jezdí 123 

z dotazovaných, což potvrzuje druhou hypotézu, že nejčastější důvod návštěvy SDK je 

kvalita lektorů. 

To, že je SDK největší taneční kemp v Evropě, možná i na světě, přilákalo 54 

účastníků a večerní program a battle přilákal 32. Pouhých 17 účastníků zajímá krásné 

prostředí kempu. 25 účastníků označilo jiné důvody, nejčastěji atmosféru kempu a jeho 

dostupnost zejména pro české účastníky. 

Graf 4 Důvody návštěvy kempu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Z odpovědí na tuto otázku byli vyřazeni noví účastníci, kteří i když hojně 

odpovídali, že loajální jsou, si po jedné nebo dvou návštěvách kempu nemohli 

vybudovat loajalitu. 

Z pravidelných účastníků 90 % označilo, že se považují za loajální akci, což tedy 

potvrzuje první hypotézu, že více než 70 % pravidelných účastníků se považuje za 

loajální. Jeden účastník napsal, že není loajální a 6 se nemohlo rozhodnout. 

Graf 5 Loajalita pravidelných účastníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

6.1.2 Výsledky spokojenosti s hlavními službami 
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grafu 11. 
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Graf 11 Spokojenost s tanečními službami 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

Tvrzení číslo 1: Nabídka tanečních lektorů je pestrá a dostačující.  

Tato otázka následovala trend důvodů účasti na kempu a nabídka lektorů byla    
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Otázka číslo 5: Které taneční styly vám na SDK chybí? 

Na tuto otevřenou otázku odpovědělo pouhých 86 účastníků. Nejčastější odpovědí 

byl taneční styl dancehall, který měl letos zastoupení pouze jednou francouzskou 

lektorkou. Dále taneční styly lockin, salsa, jazz a také účastníkům chybí alternativní 

taneční styly. 

Tvrzení číslo 2: Každoroční rozvržením lekcí na SDK mi plně vyhovuje. 

Tato otázka sledovala spokojenost účastníků s rozvrhem lekcí, jak už bylo řečeno, 

většina měla zakoupenou Diamond card, takže mohli chodit na různé workshopy a 

nemuseli dodržovat daný rozvrh.  

Více než polovině rozvržení lekcí vyhovovalo. Rozhodnuto nebylo 28 % účastníků 

a 15 % s rozvržením nesouhlasí. 

Graf 7 Rozvržení lekcí na SDK  

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 6: Jak by se rozložení lekcí mělo změnit? 

Na tuto otázku odpovědělo 93 respondentů. Většinou kritizovali rozložení lekcí 

v roce 2013, kdy bylo lekcí velmi málo, často se křížily a v jednu dobu byly například 

stejné taneční styly a taneční hvězdy se mnohdy také překrývaly. Jinak účastníci 

souhlasili, že jiné roky byl rozvrh lépe udělaný. 
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Často také účastníkům vadí, že mezi lekcemi není ani žádná přestávka, pokud se 

tedy přechází ze stagí, přijdou účastníci na další lekci pozdě, nehledě na to, že jedna 

stage je na druhém konci města. 

Tvrzení číslo 3: Průběh lekcí splňuje moje požadavky a souhlasí s typem 

taneční karty. 

Toto tvrzení měří spokojenost s průběhem lekcí, tedy jestli lektor dbá na to, jaký 

typ taneční karty momentálně učí, jestli to jsou začátečníci nebo profi. 

Většina účastníků s průběhem lekcí problém nemá a pouhých 8 % s tvrzením 

nesouhlasí. 

Graf 8 Průběh lekcí  

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 7: Co by se podle Vás v tomto ohledu mělo změnit? 
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viditelnost lektora na stage a na málo místa, které někdy zabírají vlastníci Diamond 

card, kteří by dle pravidel měli stát vzadu, pokud workshop není jejich dle rozvrhu, ale 
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Další účastníci si myslí, že lektoři nedbají na to, jaký typ taneční karty momentálně 

učí a měří všechny stejným metrem, což není vhodné zvláště, pokud se začátečníci mají 

učit tak rychle jako profi. 

Účastníkům se také nelíbí systém kontroly pásek při vstupu na stage. Toto je ovšem 

nevyhnutelné, pokud by měli na stage jít první právě taneční karty, které opravdu 

workshop mají a až pak Diamond card nebo VIP. 

Tvrzení číslo 4: Večerních akcí se pravidelně účastním a bavím se. (battly, 

sessions, Redbull, Jägermeister party atd.) 

Večerní akce a party jsou velmi důležitou částí SDK, někteří, jak už bylo řečeno, 

jezdí zvláště kvůli nim, a proto mají pouze Jam card. Na každý den je připraven pestrý 

večerní program, od poloviny kempu večer také začínají battly v různých tanečních 

stylech. 

Spokojenost s večerními akcemi je téměř 100%, 85 % respondentů souhlasí nebo 

spíše souhlasí s daným tvrzením. A pouhých 9 % má výhrady. 

Graf 9 Spokojenost s večerními akcemi 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 8: Jak by podle vás měl večerní program vypadat? 
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Nejvíce účastníkům vadí vytváření tzv. cyphrů, tedy koleček, ve kterých tancují 

většinou nejlepší tanečníci a ostatní se na ně se zájmem dívají. Když se ale vytvoří 

takových koleček několik přes celý taneční parket, není moc možné, aby si ostatní 

mohli také zatancovat, když nechtějí stát a zírat na lepší tanečníky. 

Těm, co jsou spíš ranní ptáčata, než sovy, vadí to, že večerní program začíná dost 

pozdě třeba až ve 22 nebo 24 hodin. 

Tvrzení číslo 5: SDK World Battle je výborným ukončením celé akce. 

SDK World Battle je velmi prestižní soutěží, na kterou se každý rok sjíždějí ty 

nejlepší taneční týmy z celého světa. Již po několikáté zvítězil tým z Japonska, který je 

naprosto bezkonkurenční. Na tento battle se nominuje půl roku předem na SDK World 

Tour, která se pořádá v různých evropských městech. 

Na tuto událost mají účastníci SDK volný vstup, návštěvníci, kteří přijedou jen na 

tuto akci, musí platit vstup. Battle probíhá celý poslední den kempu. 

A dle výsledků to vypadá, že tato akce je téměř bezchybná. 79 % souhlasí 

s tvrzením a dalších 11 % spíše souhlasí. 4% respondentů se nemůže rozhodnout, zda 

souhlasí nebo ne a 5 % spíše nesouhlasí, zatím co nesouhlasí pouhé 1 % respondentů. 

Graf 10 Hodnocení SDK World Battle  

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 9: Co byste na průběhu posledního dne změnil/a? 

Změny by chtělo pouze 59 účastníků. Nejvíce účastníkům vadí preference 

návštěvníků pouze battlu, kteří mají k sezení nejlepší tribunu hned přímo naproti stage. 

Účastníci kempu, kteří se na battle celý týden těší, mají místa po stranách stage, kde 

není dobře vidět, protože stage má po stranách sloupy.  

Dále se účastníkům zdá program battlu zbytečně dlouhý, někdy trvá až do brzkých 

ranních hodin dalšího dne. 

6.1.3 Výzkum spokojenosti s vedlejšími službami 

Tato část dotazníku měří spokojenost účastníků s vedlejšími službami jako je 

ubytování v kempu a mimo kemp Olšovec, stravování v jídelně kempu, SDK 

občerstvení a hygiena. 

Opět byly použity škály a míra souhlasu/nesouhlasu s danými tvrzeními. Ke každé 

otázce byla opět připojena doplňující otevřená otázka, co by účastníci změnili. 

Rozdílem od předchozího bloku otázek je, že na tyto otázky neodpovídali všichni 

respondenti. Odpovídali pouze ti, kterých se daný typ ubytování týkal, nebo ti, kteří 

měli stravu v kempu zaplacenou. 

V tomto bloku otázek se projevila větší nespokojenost s danými službami, hlavně u 

ubytování v kempu Olšovec, čistotě a stravování v tomto kempu, kde míra nesouhlasu 

s daným tvrzením přesáhla míru souhlasu. Celkové hodnocení vedlejších služeb 

můžeme vidět na grafu 17. 
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Graf 17 Spokojenost s vedlejšími službami akce 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

Tvrzení číslo 6: Ubytování v kempu Olšovec je naprosto dostačující a vhodné. 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 137 respondentů, kteří již někdy v kempu 

Olšovec bydleli. S tvrzením souhlasilo 29 % respondentů a spíše souhlasilo 39%. 

Nesouhlas je menší a to 14 % a spíše nesouhlasí 18 % respondentů, ale i tak má velký 

podíl. Vyřazena tady byla odpověď neumím se rozhodnout, kterou zaškrtávali účastníci, 

kteří v kempu nebydleli a neměli zkušenost. 

Graf 12 Ubytování v kempu Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 10: Co byste změnil/a? 

Většina nespokojených s ubytováním označila jako nedostačující kvalitu ubytování, 

staré chatky a často rozpadající se postele a skříně. Společné sprchy jsou od některých 

chatek hodně vzdálené. Většina tedy volá po rekonstrukci chatek, což je ovšem odvislé 

od majitele kempu ne organizátorů akce, ti by ale mohli zapřemýšlet nad změnou 

konání akce. Na tuto otázku odpovědělo 72 účastníků. 

Tvrzení číslo 7: Ubytování mimo kemp Olšovec je naprosto dostačující a 

vhodné. 

Typy ubytování mimo kemp Olšovec můžeme vidět v části 5.1.1 Nabízené služby. 

Účastníci jsou s tímto typem ubytování více spokojeni než s tím v hlavním kempu, 

jedinou nevýhodou je dojíždění/docházení. 

Na tuto otázku odpovídalo 116 účastníků, kteří někdy mimo hlavní kemp bydleli. 

Nespokojeno je tady pouhých 19 %. V této otázce byla opět vynechána odpověď 

neumím se rozhodnout, protože tu volili účastníci, kteří daný typ ubytování nevyužívali. 

Graf 13 Ubytování mimo kemp Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 11: Co byste změnil/a? 

Stejná otázka jako u předchozího tvrzení, tady mělo připomínky jen 30 

respondentů. Šlo hlavně o již zmiňovanou vzdálenost tohoto typu ubytování a 

nespokojenost s placením SDK taxi. 

Tvrzení číslo 8: Strava v kempu Olšovec je chutná a výživná. 

Tato otázka byla směřovaná na stravu v závodní jídelně kempu Olšovec, jejíž ceny 

můžeme vidět v části 5.1.1 Nabízené služby. Opět odpovídalo méně než 205 účastníků, 

jelikož ne všichni se tam někdy stravovali.  

Odpovědělo 138 respondentů, kteří spíše nesouhlasili s tímto tvrzením. 30 % 

nesouhlasilo vůbec, 22 % spíše nesouhlasilo, 12 % se neumělo rozhodnout, 20 % spíše 

souhlasilo a pouhých 16 % souhlasilo s tvrzením. 

Podle těchto výsledků je strava v kempu zatím tou nejhorší službou. 

Graf 14 Strava v kempu Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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více tréninkách denně. Často jsou vařeny těžké omáčky s masem typu „UHO“ a 

knedlíky, které nejsou zdravou a výživnou stravou pro sportovce, zvláště v létě. 

Účastníci by také rádi měli výběr z více jídel, než jednoho přiděleného. A také větší 

výběr při snídani, která při dokoupení zvlášť stojí 70 Kč, a účastník dostane třeba jen 

koupenou buchtu. Žádný z účastníků neměl objednanou VIP stravu, jelikož to byla 

v roce 2013 novinka, účastníci asi nevěřili, že by byla lepší než dosavadní výběr. 

Tvrzení číslo 9: Jsem schopný/á si vybrat z dostupného placeného občerstvení v 

areálu. 

Tato otázka se týkala placeného občerstvení v areálu kempu, které v roce 2013 bylo 

ve vlastnictví organizátorů kempu, byli tedy dva stánky SDK občerstvení, které 

nabízely hamburgery, cheeseburgery, chickenburgery, bagety, ovoce, sušenky, kávu, čaj 

a nealkoholické nápoje. Jiné občerstvení v kempu nebylo dostupné. Mimo kemp byla 

malá restaurace u rybníka Olšovec a stánek s vegetariánskou stravou části kempu pro 

veřejnost. Jinak organizátoři nevyužili potenciál kempu pro pronájem místa 

cateringovým společnostem. 

S tímto občerstvení byla i přesto většina spokojena. 63 % souhlasilo nebo spíše 

souhlasilo s tvrzením, 15 % se neumělo rozhodnout a jen 12 % nesouhlasilo. 

Graf 15 Placené občerstvení v areálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 13: Co Vám v občerstvení chybí? 

Na tuto otázku odpovědělo 65 dotazovaných. Chybí jim zejména ovoce a zelenina, 

větší výběr pití a zdravého jídla. Účastníci by uvítali těstoviny nebo asijskou kuchyni. 

Vše za přijatelnější ceny, než tomu bylo v roce 2013. 

Tvrzení číslo 10: Hygiena a čistota v areálu SDK je naprosto v pořádku. 

Vzhledem ke společným sprchám a záchodům v kempu se dá čekat, že ne vždy 

bude hygiena stoprocentní. Podle výsledků této otázky vypadá, že to účastníci spíše 

tolerují a nepřijde jim, že by v areálu nebylo čisto. 

32 % totiž s tvrzením spíše souhlasí a 19 % souhlasí, velké procento se ovšem 

nemohlo rozhodnout – 32 % a jen 17 % s tvrzením nesouhlasí. 

Graf 16 Hygiena a čistota v areálu SDK 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 14: Kde není čistota a hygiena dodržována? 
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pro jednotlivá pohlaví pouze 10. Ve spodní části kempu jsou ještě další společné sprchy, 

za ty se ale musí platit a slouží zvláště pro veřejnost bydlící v kempu. 
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Nespokojenost také byla s netříděním odpadu na kempu, třídění je velkým trendem 

posledních let, a lidé se cítí být odpovědni. Zvláště, když každý tanečník každý den 

vypije jednu a více plastových lahví vody, a všechen tento plast je vyhazován spolu se 

směsným odpadem. 

6.1.4 Výsledky vnímání vztahu ceny a kvality služeb 

Předposlední blok otázek byl věnován zhodnocení poměru ceny a kvality 

dostupných služeb a to ubytování, stravy a tanečních karet. Odpovědi jsou opět na škále 

souhlas/nesouhlas s daným tvrzením. 

Tvrzení jsou doplněna otevřenými otázkami, v čem cena kvalitě neodpovídá. Také 

tentokrát neodpovídali všichni účastníci, ale jen ti, kteří danou službu využívají. 

Celkově účastníci s daným poměrem cena/kvalita spíše souhlasí, u ubytování 

a stravy v kempu Olšovec byla ovšem míra souhlasu a nesouhlasu shodná. Stejná část 

účastníků si tedy myslí, že cena kvalitě neodpovídá. Poměr odpovědí můžeme vidět na 

grafu 22. 

Graf 22 Poměr ceny a kvality 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Tvrzení číslo 11: Cena ubytování v kempu Olšovec odpovídá jeho kvalitě.  

V této otázce byla opět vynechána odpověď neumím se rozhodnout, protože tu 

volili účastníci, kteří daný typ ubytování nevyužívali. Jedná se tedy o vyjádření poměru 

kvality a ceny u ubytování přímo v kempu Olšovec. 

Dohromady odpovědělo 137 účastníků. I když převažuje souhlas s tvrzením, 41 % 

účastníků s tvrzením nesouhlasí, což je velké procento a mělo by přinutit organizátory 

k zamyšlení. 

Graf 18 Cena ubytování v kempu Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 15: V čem cena kvalitě neodpovídá? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 42 respondentů. Podle nich je cena moc vysoká 

za nefunkčnost a zastaralost chatek a problémy se společnými sprchami a záchody. 

Tvrzení číslo 12: Cena ubytování mimo kemp Olšovec odpovídá jeho kvalitě. 

Tyto výsledky jsou mnohem lepší než předchozí. 50 % plně souhlasí s daným 

tvrzením a dalších 27 % spíše souhlasí. Na tuto otázku odpovídalo 116 respondentů. 

Opět byla vyřazena škála 3 neumím se rozhodnout. 

Vypadá to tedy, že ubytování mimo kemp je mnohem kvalitnější a lepší, jen člověk 

musí dojíždět nebo docházet do hlavního kempu. Výsledky můžeme vidět na grafu 19. 
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Graf 19 Cena ubytování mimo kemp Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 16: V čem cena kvalitě neodpovídá? 

Vzhledem k největší míře souhlasu na tuto otázku odpovědělo nejméně 

respondentů, jen 19. Nespokojenost byla s vysokou cenou a nečistotou. 

Tvrzení číslo 13: Cena stravování v kempu Olšovec odpovídá jeho kvalitě.  

Se stravou byli účastníci spíše nespokojeni, jejich vztah k ceně a kvalitě byl už 

mírnější. 27 % souhlasilo s tvrzení a 35 % spíše souhlasilo, naproti tomu 17 % spíše 

nesouhlasilo a 21 % nesouhlasilo vůbec. 

Na otázku odpovědělo 138 respondentů, protože byla opět vynechána možnost 3 

neumím se rozhodnout. 
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Graf 20 Cena stravování v kempu Olšovec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 17: V čem cena kvalitě neodpovídá? 

Na rozdíl od spokojenosti se stravováním se v této otázce vyjádřilo jen 38 

respondentů. Poukazovali na vysokou cenu jídel. Opět byla zmiňována také 

nedostatečnost a nezdravost stravy. 

Tvrzení číslo 14: Cena tanečních karet odpovídá kvalitě nabízených lektorů. 

Cena tanečních karet je poměrně vysoká, účastníci se ovšem nejvíce cení kvality 

lektorů, takže jim ceny přijdou adekvátní, 72 % účastníků souhlasí nebo spíše souhlasí 

s tímto tvrzením. Pouhé 2 % vůbec nesouhlasí. 
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Graf 21 Cena tanečních karet 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 18: V čem cena kvalitě neodpovídá? 

Na tuto otázku odpovědělo jen 38 respondentů. Účastníkům se nelíbí, že i když 

mají zaplacenou Diamond card za speciální workshopy si musí ještě připlatit. Opět 

zdůrazňovali, že lektoři neučí dle typu karty. A v roce 2013 ani nebyli spokojeni 

s rozdělením lekcí. 

6.1.5 Výsledky připomínek a doporučení a identifikačních otázek 

Poslední blok otázek obsahoval dvě otevřené otázky, kde účastníci mohli vyjádřit 

své připomínky ke kempu, které již nevyjádřili v jiných otázkách a také mohli zapsat 

doporučení pro organizátory akce. Úplně poslední byly identifikační otázky jako 

pohlaví, věk a bydliště respondenta. 

Otázka číslo 20: Vyjádření připomínek 

V připomínkách se vyjádřilo 73 respondentů, většinou byly odpovědi kladné, že je 

kemp úžasný a že má dále pokračovat. Někteří účastníci by uvítali možnost koupání 

buď v bazénu či v blízkém rybníku, který by ovšem bylo potřeba vyčistit, bylo by 

ideální se mezi lekcemi schladit. Také navrhovali zastřešení dvou odkrytých stage, kde 

účastníci často dostanou úpal. 
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Někteří účastníci také nejsou nadšení z hlasité hudby, která hraje do ranních hodin 

podle toho, jak se vyvíjí noční party, ale to prostě ke kempu patří a dle otázky číslo 8 je 

večerní zábava důležitou částí SDK. 

Také se objevují připomínky o tom, že kemp 2013 byl jeden ze slabších, i když se 

slavilo desáté výročí kempu. 

Otázka číslo 21: Doporučení od účastníků 

Doporučení organizátorům udělilo 60 respondentů. Hojně se vyskytovalo 

doporučení změnit areál akce. Pro další roky lépe vymyslet rozložení lekcí. Většina 

zatratila nápad deseti denního pobytu, naopak se jim líbil v roce 2013 vložený koncert 

PSH a N.O.H.A. 

Důležité je podle účastníků, aby kemp neztratil atmosféru tím, že se 

zkomercializuje. Zatím všichni na kemp jezdí pro dobrou zábavu, příjemný pobyt a 

spoustu tanečních zážitků. Pokud kemp poroste, mohlo by se stát, že tato atmosféra 

vymizí. 

Otázka číslo 22: Pohlaví 

Na výsledkách této otázky je vidět standardní trend v tanečních disciplínách, tedy 

že převažují ženy tanečnice, i když hip hop není zženštilým typem tancem a i mužům 

přináší uplatnění. Paradoxně mezi nejlepšími světovými tanečníky převažuje mužská 

část. 

Graf 23 Pohlaví účastníků akce 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka číslo 23: Věk 

Největší počet účastníků je ve věku od 18-25 let, mladší účastníci, kterých je 23 % 

s sebou musí mít doprovod, nebo někoho, kdo na ně bude na kempu dohlížet. Ještě 

méně je účastníků od 26 let výše a to pouhých 17 %. Nutně to ale nemusí znamenat, že 

hip hop je jen pro mladé lidi. 

Graf 24 Věk účastníků akce 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka číslo 24: Bydliště 

Nejvíce účastníků akce je samozřejmě z České republiky a to 42 %, zvláště proto, 

že mají kemp nejblíže. Druhým nejpočetnějším národem jsou Poláci, Slováci a 

Francouzi. Další účastníci přesahují i hranice Evropy, jejich rozložení můžeme vidět 

v grafu 25. 

Graf 25 Bydliště 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Protože jsem získala odpovědi od různých světových národností, pro zajímavost 

jsem z výsledků vypočítala průměrnou spokojenost s dostupnými službami pro každou 

zemi. Průměr země jsem získala součtem odpovědí na otázky 5-14 od každého 

účastníka, které jsem poté sečetla pro danou zemi a zprůměrovala. Součet odpovědí se 

pohyboval na škále 10-41, 10 značilo nejmenší možnou hodnotu součtu, tedy 

nejspokojenějšího účastníka, 50 by byla největší možná hodnota součtu, tedy účastník 

naprosto nespokojený se všemi dostupnými službami kempu. 

V tabulce 9 můžeme vidět výsledky, podle nich nejméně spokojeni byli účastníci 

z Rumunska, kteří byli pouze dva a hodnotili služby spíše průměrně. Nejvíce spokojeni 

naopak byli účastníci z Japonska, kteří byli naprosto spokojeni s většinou služeb akce.  

Tabulka 9 Průměrná spokojenost národností 

 Počet účastníků Součet odpovědí Průměr země 

Česká 

republika 

49 1872 21,76 

Slovensko 15 285 19 

Německo 4 104 26 

Polsko 20 508 25,4 

Švédsko 2 41 20,5 

Rusko 6 110 18,33 

VB 8 195 24,37 

Belgie 4 89 22,25 

Rakousko 7 151 21,57 

Srbsko 3 62 20,66 

Brazílie 2 51 25,5 

Bulharsko 6 106 17,66 

Chorvatsko 7 126 18 

Francie 13 259 19,92 

Řecko 4 84 21 

Holandsko 4 96 24 

Hong Kong 1 21 21 

Japonsko 4 53 13,25 

Litva 7 148 21,14 

Rumunsko 2 54 27 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

6.2 Analýza konkurence 

Jak bylo řečeno v metodologických východiscích k analýze konkurence, bude 

využit Porterův model pěti sil, který pracuje s pěti okruhy konkurenčního prostředí, 

stávající konkurence, nová konkurence, vliv zákazníků, vliv dodavatelů, substituční 
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produkty. SDK se zatím zdá jako naprosto bezkonkurenční akce, protože má hlavně 

dlouholetou tradici včetně spolupráce s předními tanečníky, dle výzkumu má ale nějaké 

nedostatky, kterých by mohly jiné akce ne takového formátu využít. Budu se tedy 

věnovat každému okruhu Porterova modelu, abych lépe pochopila možnou konkurenci 

této akce. 

6.2.1 Stávající konkurence 

V dotazníku bylo zmíněno hned několik druhů konkurenčních akcí, které navštěvují 

i účastníci SDK, ne všechny tyto akce ovšem dosahují rozměrů a kvality SDK. Jako 

stávající konkurenci bychom tedy uvedli The Week, který se koná již od roku 2008 

v Itálii v přímořském letovisku a je SDK velmi podobný jak kvalitou lektorů, tak 

závěrečnými battly včetně battlu skupin Street Fighters European Tour, který stejně 

jako na SDK každoročně ovládá japonská skupina. Jasnou výhodou tohoto kempu je 

jeho pozice v blízkosti moře a na půdě prosluněné Itálie, čemuž se Česká republika 

v létě bohužel nemůže rovnat, i když teploty mohou být podobné, v Jedovnicích u Brna 

se dá koupat pouze v rybníce, ale ani to není doporučováno, a v posledních letech jsme 

místo spalujícího vedra zažili i přívalové deště a téměř povodně. 

Pro toho, kdo si chce užít také hezké počasí a trochu z opravdové dovolené u moře, 

je tento kemp určitě lepší volbou, cena za ubytování a taneční kartu je totožná s tou na 

SDK, doprava je také na vlastní náklady. Nedostatkem jsou ovšem webové stránky 

kempu, které zdaleka nedosahují kvality stránek SDK. 

Dalším obdobně kvalitním kempem je Breakre8ionz International Street Dance 

Camp pořádaný v Belgii, který v ceně necelých 10.000 Kč zahrnuje ubytování (ve 

tříhvězdičkovém hotelu), taneční kartu i jídlo třikrát denně. Tento kemp není zakončen 

světovým battlem, ale zábavy si na něm účastníci užijí také dost. Webové stránky 

kempu jsem momentálně mimo provoz a událost je zveřejněna pouze na Facebooku, což 

může být pro nějaké účastníky problém. 

Jako poslední je polský Fair Play Dance Camp, jehož cena je 13.000 Kč včetně 

ubytování v AWF Krakow Summer Hostelu, tří jídel denně a taneční karty. Na tomto 

kempu jsou k dispozici i doprovodné služby jako plážový volejbal, tenis, horolezecká 

stěna a bazén. Opět jsou webové stránky velkým mínusem této akce, protože 

neposkytují žádné informace o lektorech na kempu ani o ceně či registraci, více 

informací je na jejich Facebook profilu. 
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Výhodou všech těchto kempů je nižší cena, která zahrnuje lepší ubytování a 

stravování, u kempu The Week je hlavní výhodou jeho lokace. Výhodou SDK oproti 

nim je tradice a také přehledné a dobře informované webové stránky. Pokud ovšem 

špatná kvalita ubytování a stravování na SDK bude přetrvávat i loajální účastníci kempu 

začnou jezdit na obdobné a kvalitnější kempy za nižší cenu. 

6.2.2 Nová konkurence 

Zásadní novou konkurencí v tomto oboru by bylo uspořádání letního tanečního 

kempu pod záštitou nejsledovanější taneční události roku, kterou je francouzský 

prestižní battle Juste Debout, konaný každý rok v březnu v Paříži. Vyhrát Juste Debout 

mohou jen ti nejlepší světoví tanečníci a je velkou poctou se na battle jen nominovat. 

Juste Debout zatím pořádá krátký taneční kemp v únoru před vypuknutím samotné akce. 

Pokud by ale využili svých kontaktů na přední světové tanečníky a také své divácké 

základny (na battle se každoročně sjíždí tisíce diváků), byli by rozhodně 

nejprestižnějším a nejnavštěvovanějším kempem v Evropě. 

6.2.3 Vliv zákazníků 

V případě SDK mají zákazníci velkou vyjednávací sílu, protože bez nich by se 

kemp nekonal a proto by pořadatelé SDK měli dát hlavně na jejich spokojenost a ne na 

ziskovost akce. Jak už bylo zmíněno, některé služby na kempu nejsou vnímány nejlépe 

a pro zachování účastnické základny by bylo dobré se těmto negativním ohlasům 

vyhnout a vylepšit je. Kromě lepších tanečních lektorů a větší prestiže závěrečného 

battlu se služby na SDK výrazně nezlepšily od doby, kdy kemp teprve začínal, což by 

mohlo způsobit odliv loajálních účastníků, kteří už mají za léta dost špatné stravy a 

nekvalitního ubytování v kempu. Tito účastníci mohou, jak bylo řečeno, využít jiných 

podobných kempů v Evropě, na kterých zažijí něco nového, poznají nové tanečníky, 

kteří by do ČR třeba nikdy nepřijeli, a také mohou být spokojeni se službami za nižší 

ceny. 

6.2.4 Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů v tomto případě může být vliv tanečních lektorů, kteří tvoří základ 

tanečního kempu a jsou jeho neodmyslitelnou součástí. Pokud chce být kemp úspěšný, 

musí mít kontakty na ty nejlepší taneční lektory z celého světa a také sledovat trendy 

v tanečním světě. V roce 2013 SDK mělo jeden velký plus a mínus, pořadatelé přivedli 
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taneční legendu a zakladatele hiphopového párového tancování new style hustle Jeffa 

Shelbyho, naopak ale zaostali při výběru lektorů pro taneční styly jako je lockin či 

dancehall a účastníci s tím nebyli spokojeni. Je potřeba tedy dbát na širší výběr taneční 

lektorů a zajistit každý rok účast kvalitních lektorů pro všechny taneční styly, které 

SDK na svých webových stránkách nabízí. 

Protože má SDK dlouholetou tradici a velmi dobré jméno není největším 

problémem kvalitní lektory zajistit, problém ovšem může být, pokud lektoři v dobu 

kempu mají lepší a prestižnější program. SDK tedy musí dbát na to, aby kemp zůstal 

prestižní akcí a účastnilo se ho hodně tanečníků, díky čemuž pak lektoři raději zvolí 

účast na SDK. 

6.2.5 Substituční produkty 

Do oblasti substitučních produktů můžeme zařadit letní taneční kempy, které se 

konají v průběhu obou letních měsíců, jsou rozděleny na jednotlivé týdny a učí na nich 

světová špička. Mezi tyto kempy můžeme zařadit Urban Dance Camp konaný v 

Německu, nebo Hip Hop Summer Camp, který pořádá Sunshine Studios ve Velké 

Británii a v Římě. Princip kempu je stejný jako SDK, ovšem jeho trvání je delší a 

účastník si může zvolit týden, který mu časově vyhovuje nebo jehož složení lektorů se 

mu více zamlouvá. 

Substitucí za letní taneční kemp může být také veletrh Dance Life Expo, který 

pořádají stejní lidé jako SDK. Je to největší taneční veletrh v České republice a těší se 

velké oblibě. Tento veletrh probíhá od pátku do neděle v listopadu a kromě velkého 

počtu workshopů jsou na program zařazeny i zajímavé taneční soutěže či přednášky. 

Pokud tedy tanečníci nechtějí nechat téměř 15.000 Kč v létě za taneční kemp 

v Jedovnicích u Brna je dobrou volbou účastnit se tohoto veletrhu, kde je také možnost 

vyzkoušet větší množství tanečních stylů, nejen ty hiphopové. 

6.3 Vyhodnocení vztahu mezi loajalitou a spokojeností účastníků akce 

Pro vyhodnocení vztahu mezi loajalitou a spokojeností účastníků jsem použila 

Kruskal-Wallisovu neparametrickou analýzu rozptylu, pro kterou jsem využila program 

Statistica. 

Na obrázku 11 z programu Statistica můžeme vidět, že první sloupec značí případy 

- pro nás čísla přidělená výběrovému vzorku (1-205). Poté jsem zvolila dvě proměnné, 
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grupovací proměnnou Skupina, která označuje po kolikáté účastník na akci byl dle 

rozdělení z první otázky dotazníku a závislou proměnnou Výsledky, tedy součet 

odpovědí na hodnotících škálách otázek 5-14. Součet odpovědí se pohyboval na škále 

10-41, 10 značilo nejmenší možnou hodnotu součtu, tedy nejspokojenějšího účastníka, 

50 by byla největší možná hodnota součtu, tedy účastník naprosto nespokojený se všemi 

dostupnými službami kempu. 

Obrázek 11 Výřez tabulky s proměnnými 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Stanovila jsem si dvě základní hypotézy pro Kruskal-Wallisův test. Hypotézu H0, 

že jsou mediány spokojenosti pravidelných účastníků stejné jako u nových účastníků 

kempu a hypotézu H1, která říká, že se mediány alespoň u dvou skupin liší. 

V programu Statistica jsem spustila Kruskal-Wallisův test a dostala jsem hodnoty, 

které můžeme vidět v tabulce 10. První sloupec nám udává skupinu účastníků dle 

četnosti návštěvy SDK, druhý sloupec udává počet hodnot v každém výběru (počet 

účastníků z dané skupiny), třetí sloupec obsahuje hodnoty veličin Ti a čtvrtý jejich 

průměry. Kruskal-Wallisův test nepracuje s původními hodnotami, ale s pořadovými 

čísly, která jim byla přiřazena. Nás ale nejvíce zajímá p-hodnota, kterou můžeme vidět 

v hlavičce. Protože 0,2520 není menší a ani se nerovná 0,05, nemůžeme na dané hladině 

významnosti zamítnout nulovou hypotézu o rovnosti mediánů.  
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Tabulka 10 Výpočet Kruskal-Wallisova ANOVA 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Jako další jsem si v programu Statistica vytvořila krabicový graf, z kterého lze 

usoudit, že předpoklad o rovnosti mediánů všech výběrů je správný. 

Pokud by nulová hypotéza nebyla potvrzena, použila bych dále metodu 

mnohonásobného porovnání k rozhodnutí, které dvojice výběrů se liší. Na grafu 26 

můžeme vidět rozložení hodnot závislé proměnné v jednotlivých skupinách. 

Graf 26 Krabicový graf dle skupin 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Dalším způsobem, jak si můžeme prohlédnout rozložení hodnot závislé proměnné v 

jednotlivých skupinách, je kategorizovaný histogram (graf 27). Který ukazuje, že 

průměrné hodnoty spokojenosti jsou u všech skupin podobné. 
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Graf 27 Kategorizovaný histogram 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Z výsledků testu tedy mohu usoudit, že hodnoty spokojenosti jsou v průměru stejné 

bez ohledu na to po kolikáté účastník kemp navštívil. Nemohu tedy říci, že by loajalita a 

spokojenost se službami u této akce byly ve vzájemném vztahu.  

U skupiny účastníků, kteří byli na akci 3-5x v roce 2013 můžeme vidět malou 

odchylku od průměru k větší nespokojenosti se službami, ale není tak velká, abychom 

mohla říci, že pravidelní účastníci jsou více nespokojeni. Výsledky nám také ukazují, že 

mezi pravidelnými účastníky nebyl nikdo, kdo by byl naprosto spokojen s dostupnými 

službami. 
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7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Podle získaných výsledků jsem sestavila doporučení pro organizátory akce 

s ohledem na výši spokojenosti návštěvníků s nabízenou službou v každém bloku 

otázek. 

Jestliže shrneme výsledky, je zřejmé, že v otevřených otázkách si účastníci nejvíce 

stěžovali na kvalitu stravování v jídelně kempu, na kvalitu ubytování a nevyvážený 

rozvrh lekcí v roce 2013. Naopak byli naprosto spokojeni s lektory a přejí si další a další 

dobré lektory, kteří se budou účastnit SDK v budoucnu. Spokojeni byli také se všemi 

doprovodnými akcemi, problémem ovšem bylo zpoždění některých battlů, na které 

účastníci museli čekat. V porovnání s předchozími kempy jim ovšem ten desátý, 

výroční, nepřipadal nijak speciální a 10ti denní program se neosvědčil. Celkově byli 

všichni spíše spokojeni a na kemp se chtějí vracet, ale uvítali by nějaké změny. 

Na základě připomínek účastníků a na základě vlastních zkušeností bych 

doporučila několik zásadních změn, které tanečníkům kazí dojem z tak skvělé akci, 

jakou kemp bezesporu je. 

7.1 Doporučení změny lokality (služby ubytovací a stravovací) 

Největší změnou by měl být výběr jiné lokality, protože kvalita ubytování i 

stravování a hygiena v základním kempu Olšovec je na velmi špatné úrovni. Sprch je 

pro takový nápor účastníku velmi málo, teplá voda velmi rychle dochází a všechno 

vybavení je staré a někde dokonce nedostačující. Strava poskytována kempem není 

určená pro sportovce, a tudíž neodpovídá zdravému a vyváženému stravování. Změna 

střediska by všechny tyto problémy mohla vyřešit. Středisko by také mohlo mít možnost 

koupání, ať již v řece či rybníku nebo alespoň bazén, jelikož kemp probíhá v létě a 

někdy ve velmi vysokých teplotách. Je také nutný větší prostor pro výstavbu stagí tak, 

aby byly blízko sebe a účastníci nemuseli docházet. 

Po výzkumu na internetu jsem našla hned několik vyhovujících lokací, které by 

měly mít kapacitu pro návštěvníky SDK a vypadají kvalitněji než kemp Olšovec. Bylo 

by ale potřeba udělat detailní průzkum a lokace navštívit, aby bylo jasné, že podmínky 

kempu splňují a jestli by jejich provozovatelé vůbec měli o takovou akci zájem.  

První lokací je Resort & Camp Dešná, který se nachází v blízkosti města Zlín, 

ubytovací kapacity jsou podobné jako v kempu Olšovec – původní a standard chaty, 
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rodinné stany, ale také luxusní a feng shui chaty. V blízkosti obce Dešná jsou ještě obce 

Všemina a Neubuz, které nabízejí další ubytování, přímo v obci Dešná je navíc ještě 

ubytovna nabízející více ubytovacích kapacit pro účastníky. Tento kemp byl také 

umístěn v TOP 50 v roce 2012 podle online průvodce kempy. Resort nabízí stravování 

v restauraci a bazén pro horké letní dny. Přímo v kempu i okolí jsou prostory pro 

výstavbu stage pro tancování. 

Další je AutoCamp Seč Pláž, tento kemp je přímo u vodní nádrže Seč ve městě Seč, 

kromě tohoto kempu je tu hned několik ubytovacích zařízení včetně hotelu a penzionu. 

K dispozici jsou chaty, karavany a místa pro stany. Tento kemp poskytuje i řadu 

sportovních aktivit jako jsou šlapadla, tělocvična, ping pong, volejbal, badminton. 

Možné je si vařit ve společné kuchyni nebo se stravovat v restauracích přímo v areálu. 

Ideální podmínky pro uspořádání velké akce tohoto typu. Tento kemp získal 2. místo 

v roce 2013 mezi kempy v Pardubickém kraji. 

Přímo u města Vrchlabí se nachází Holiday Park Liščí Farma, který nabízí 

ubytování v hotelu, kempu (stání s auty a stany), chatky, karavany, teepee nebo 

ubytování ve dřevostavbách. Stravování je možné v restauraci, zahradní restauraci 

FoxBar nebo si účastníci mohou sami vařit v kuchyňkách. K dispozici je venkovní 

bazén a místo pro vybudování stage. K dispozici je také další sportovní vyžití. 

V blízkosti je také přírodní koupaliště Vejsplachy a v docházkové vzdálenosti je 

centrum města Vrchlabí. 

Dalším možným místem je rekreační areál Dolce u nádrže Dolce II v obci Oblanov. 

Areál je vystavěn kolem celé nádrže a nabízí rekreační domky, finské chaty, rodinné 

stany a penzion, v blízkosti je také ranč. Kemp nabízí spoustu sportovních aktivit a 

v okolí je místo pro vystavení stage. Pro stravování je k dispozici restaurace, buřtárna a 

dva kiosky. V roce 2012 a 2013 byl tento kemp v TOP 10ti kempech v ČR. 

Jako poslední a asi nejvhodnější lokací je Vranovská pláž, kde se nachází hned 

několik možností ubytování a je oddělena od okolních měst na břehu vodní nádrže 

Vranov. Na této pláži je penzion, hotel, kemp i chatová osada, stravování je možné 

v restauracích kempu, k dispozici jsou také kuchyňky, obchod s potravinami a stánky s 

občerstvením. Garantována je teplá voda ve sprchách, sportovní vyžití, masáže i fitness, 

ale také dětské hřiště (kempu se také účastní děti) a Wi-Fi připojení. Toto středisko by 

bylo pro kemp naprosto vyhovující, odděleno od okolních měst, nerušil by tedy kemp 
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okolní obyvatele, a pokud by bylo možné obsadit celé středisko, byla by celá SDK 

komunita pohromadě. Tento kemp získal v roce 2013 1. místo mezi kempy v ČR. 

7.2 Doporučení k cenové politice (cena a kvalita služeb) 

Někteří účastníci také nebyli spokojeni s poměrem kvalita cena zvláště u ubytování, 

což by měla změna lokality také vyřešit. Dražší v roce 2013 bylo také dostupné placené 

občerstvení v areálu, to bylo poskytováno přímo organizátory, do budoucna by na 

kempu mohlo být více občerstvení od různých poskytovatelů, kteří by si konkurovali a 

ceny tím srazili dolů. Také by bylo vhodné přidat občerstvení zdravějšího typu (ne jen 

hamburgery apod.) jako bio občerstvení, těstoviny, vegetariánské jídlo či exotičtější 

kuchyně. 

7.3 Doporučení pro koncepci tanečních služeb 

Kromě problému s ubytováním, čistotou a stravováním měli účastníci také 

připomínky ohledně rozvržení lekcí, jelikož lekce jsou vždy postaveny tak, že jde jedna 

za druhou, a pokud má účastník Diamond kartu a chce hned navázat na další lekci, musí 

se někdy přemístit přes celý kemp. V roce 2013 bylo také zdržování lekcí kvůli 

kontrolám pásek pro vstup na stage. Všechny tyto problémy by vyřešilo přidání 5-10ti 

minutových přestávek mezi lekcemi, kdy by se účastníci mohli přemístit a kdy by se 

mohly zkontrolovat pásky a nebyl tím zkrácen čas lekce. Rozložení lekcí a lektorů bylo 

většinou v pořádku a nejoblíbenější kartou je Diamond karta, tedy neomezený vstup na 

všechny lekce. 

Byly také připomínky ohledně kvality stage, protože odkryté stage jsou každoročně 

vystaveny prudkému slunci nebo dešti a jejich povrch je poté narušen, a není možné na 

nich téměř tancovat. Tyti připomínky se již řeší a organizátoři se snaží vymyslet jiné 

povrchy (v roce 2013 byl vyměněn povrch Meatfly stage), a tyto snahy snad budou 

pokračovat, aby si účastníci mohli komfortně zatancovat. 

Pokud by se všechny tyto věci změnily, kemp by neměl mít problém stát se 

opravdu nejlepším letním tanečním kempem v Evropě a možná i na světě, protože by 

naprosto porazil svojí konkurenci, která má zatím výhody jen v oblasti ubytování a 

lokality. Toto rozhodnutí je ovšem na organizátorech, na kolik si váží názorů účastníků 

a zda chtějí s problémy, na které účastníci poukazují, něco udělat nebo je budou 

přehlížet. 
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7.4 Závěry 

Jak se ukázalo v případě této akce, spokojenost účastníků se službami se nepromítá 

v jejich loajalitě, protože jsou podobně (ne)spokojeni účastníci noví i stálí. Závěrem 

tedy je, že loajalita ne vždy musí souviset se spokojeností zákazníka a loajální zákazník 

může být nespokojený či spokojený stejně jako neloajální zákazník. Důležitým 

faktorem tedy je, co dělá zákazníka loajálním, pokud to není spokojenost. Důvodem 

nejspíše bude, že nejdůležitějším měřítkem je atmosféra akce a kvalita lektorů, která je 

každoročně na vysoké úrovni, což je skvělý zážitek, díky kterému člověk občas 

zapomene i na nedostatky, se kterými se v kempu dennodenně setkává. Loajální jsou 

tedy účastníci tohoto kempu díky novým zážitkům a poznatkům, které si mohou 

z kempu každoročně přivézt a k radosti a potěšení, kterým je tento kemp dostatečně 

zásobuje.   
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