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Abstrakt 

Název: Spokojenost zákazníků Energy Studia 

Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit kvalitu služeb poskytovaných Energy 

Studiem prostřednictvím dotazníku SERVQUAL. Na základě výsledků dotazníku 

vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly k celkovému zlepšení kvality všech 

poskytovaných služeb. 

Metody: Průzkum kvality služeb v jógovém centru Energy Studio byl prováděn pomocí 

standardizovaného SERVQUAL dotazníku, který zkoumal skutečně vnímanou kvalitu 

služeb a porovnával ji s očekáváním klientů. Sběr dat probíhal od února 2015 do půlky 

března 2015. 

Výsledky: Výsledkem analýzy spokojenosti zákazníků Energy Studia Václava Krejčíka 

je velmi vysoká spokojenost zákazníků s poskytovanými službami. Celková kvalita 

služeb v tomto studiu je hodnocena nad očekávání klientů. U dílčích služeb vznikly 

malé mezery, na které by se mělo Energy Studio zaměřit, aby bylo dosaženo maximální 

spokojenosti zákazníků. Na základě výsledků byly sestaveny návrhy a doporučení, které 

by měly vést k žádanému zvýšení kvality poskytovaných služeb. 
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Abstract 

Title: Customers satisfaction with the services of Energy Studio 

Objectives: The objective of this diploma thesis is to find out the quality of services 

provided by Energy Studio via SERVQUAL questionnaire. Then create suggestions and 

recommendations based on the results of this questionnaire. These suggestions and 

recommendations should lead to overall improvement of quality of all services offered 

by Energy Studio. 

Methods: The research of service quality in yoga center Energy Studio was performed 

by using standardized SERVQUAL questionnaire which explored the actual perceived 

quality of services and was comparing it to clients expectations. The data collection 

took place in the period from February 2015 until the half of March 2015.  

Results: The results of the customer´s satisfaction analysis in Energy Studio Václava 

Krejčíka show that the customers are very satisfied with services provided by studio. 

The overall quality of services in that yoga center are evaluated better than was 

customers expectation. There are small gaps in some services, on which should Energy 

Studio focused in order to reach the maximal customer satisfaction. On the basis of the 

results there were put together suggestions and recommendations which should lead to 

the requested increase in service quality level.  
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1  ÚVOD 

Oblast poskytování služeb se neustále rozvíjí. Ve sportu to platí rovněž. Vznikají 

nové sporty, nové druhy cvičení, na fitness a wellness se nabalují další činnosti jako 

například výživové poradenství. Hlavně v Praze vznikají nová fitness centra a pohybová 

studia. Aby jakékoliv centrum či studio obstálo a přežilo ve velké konkurenci, musí 

neustále zlepšovat kvalitu svých služeb a přicházet s novinkami, jež by klienty zaujaly.  

Energy Studio Václav Krejčík bylo jedním z prvních studií zaměřených čistě na 

jógu. Jóga je systém, cvičení zaměřené na rozvoj síly a flexibility, ale také na rozvoj 

koncentrace, zdravého životního stylu a harmonie. Zařazuje se do kategorie 

skupinových lekcí Body & Mind. Od roku 2003, kdy vzniklo první Energy Studio, 

zaznamenala jóga v ČR velký rozkvět. S ním přišlo mnoho alternativních směrů, 

knížek, známých lektorů, značek vyrábějících podložky a oblečení na jógu, a v 

neposlední řadě také příliv nových jógových studií. Udržet si dobré postavení mezi 

silnou konkurencí ostatních pražských studií je pro Energy Studio nezbytná nutnost. 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb poskytovaných 

Energy Studiem. Výsledky vyplývající z výzkumu, který zjišťuje kvalitu služeb spolu se 

spokojeností klientů s těmito službami, vedou k vytvoření návrhů a doporučení, jež by 

měly zlepšit nabídku poskytovaných služeb a zvýšit tak celkovou kvalitu služeb v očích 

zákazníků. 

 Již tři roky právě v Energy Studiu působím jako lektor dynamických směrů jógy 

a prostřednictvím této práce bych rád nakoukl hlouběji do fungování organizace a 

zjistil, jestli i v očích zákazníků si drží vysoký standard kvality. Význam práce spočívá 

ve zjištění jakýchkoliv nedostatků v poskytování služeb a vytvoření návrhů, které 

povedou ke zlepšení. Růst celkové kvality poskytování služeb je brán jako hlavní cíl 

této diplomové práce. 
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2  CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem této práce je zjistit kvalitu služeb poskytovaných Energy Studiem 

za pomoci SERVQUAL dotazníku a následné vytvoření návrhů a doporučení, jež by 

vedly k celkovému zlepšení kvality všech poskytovaných služeb. Pro dosažení tohoto 

cíle je zapotřebí splnit následující dílčí úkoly. 

 

Dílčí úkoly  

 Studium relevantní odborné literatury 

 Objasnění základních pojmů použitých v této diplomové práci 

 Prezentace jógy a její historie 

 Celkové představení Energy Studia Václava Krejčíka  

 Sběr potřebných informací prostřednictvím dotazníku SERVQUAL 

 Vyhodnocení dat získaných dotazníkovým šetřením 

 Interpretace výsledků  

 Stanovení návrhů a doporučení vedoucích ke zlepšení kvality služeb 

poskytovaných Energy Studiem  

 

Vzhledem k charakteru výzkumu spokojenosti nebylo užitečné stanovovat 

výzkumné hypotézy. Chyběly zejména podklady pro jejich stanovení a jednalo by se tak 

o pouhé odhady budoucích výsledků, nikoliv o vědecké hypotézy, které lze vyvracet na 

jakékoliv statistické úrovni významnosti. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce se vyskytují pojmy, jež se přímo vztahují k problematice měření 

kvality služeb ve sportovním prostředí. Objevuje se tu charakteristika a specifikace 

základních pojmů z oblasti sportovních služeb a fitness center, dále pojmy jako kvalita 

služeb, spokojenost a loajálnost zákazníka ve vztahu k samotnému chování zákazníka. 

Také zde nechybí výčet metod, které jdou použít pro měření kvality služeb. 

3.1  Sportovní produkt a služby 

Tato podkapitola  obsahuje definice sportovního produktu a sportovní služby. Ty 

umožní lepší pochopení dané problematiky. Na podrobné popsání charakteristiky služeb 

navazuje dále jejich často používáné dělení podle jednotlivých faktorů. Poslední část 

podkapitoly nabízí klasifikaci sportovních služeb s ohledem na aktivní účast zákazníka 

za pomoci motivů ze strany zákazníka a druhu zapojení zaměstnance. 

3.1.1  Produkt ve sportu 

Ať už bereme v úvahu jakoukoliv společnost, pohybující se ve sportu či v jiné 

sféře, produkt je základní jednotka její činnosti. Přitom produkt nemusí mít pouze 

hmotnou podobu. Jak udává KOTLER (1998), produktem může být fyzický výrobek, 

služba nebo myšlenka. Produkt je dále dle něj definován jako „cokoli, co může být 

nabízeno někomu proto, aby byla uspokojena jeho potřeba nebo přání“. Američtí autoři 

PRIDE a FERRELL (1991) uvádí, že produkt je „vše výhodné i nevýhodné , co někdo 

přijímá prostřednictvím směny. Je to spletitost hmotných a nehmotných atributů, 

zahrnujících funkční, sociální a psychologickou prospěšnost nebo užitek“. Produkt však 

může mít i další podoby. Jak udává česká autorka HORÁKOVÁ (1992), produktem 

„rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či 

organizací. Produktem je tedy výrobek, služby, myšlenka, volební program atd.“ 

V marketingu se produkt chápe šířeji než v normálním životě. Termín označuje 

celkovou nabídku zákazníkovi, čili nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale i další 

abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako jsou prestiž výrobce a prodejce, obchodní 

značka, kultura prodeje a mnoho dalších.  

Definice uvedené výše se vztahovaly pouze k produktu chápanému obecně. 

Sportovní produkt se dá vymezit jako vše, co je nabízeno pro uspokojování potřeb a 

přání týkajících se tělesné výchovy a sportu. ČÁSLAVOVÁ (2009) definuje sportovní 
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produkt jako „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a 

potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. 

Obr. 1: Sportovní produkty 

 

Zdroj: Čáslavová, E. Management a marketing sportu, 2009, str. 120  

 

Jednu z dalších definic sportovního produktu udává SHANK (2005). 

Charakterizuje sportovní produkt jako „zboží, službu nebo jakoukoliv kombinaci těchto 

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

sponzorům“. 

Rozsáhlejší charakteristiku produktů v oblasti sportu prezentuje trojice 

amerických autorů MULLIN, HARDY, SUTTON (1993). Ti definují sportovní produkt 

jako „svazek užitků“, který zahrnuje jádro a nadstavbu produktu. Jádro sportovního 

produktu je tvořeno čtyřmi složkami: 
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 sportovní hrou (forma, pravidla a techniky hry) 

 hráči 

 sportovní výstrojí a výbavou 

 místem. 

Nadstavba sportovního produktu je tvořena vstupenkami, maskoty, statistikami, 

hudbou, programy k soutěžím, audiovizuálními nahrávkami atd. Významnou 

charakteristikou těchto prvků je skutečnost, že jejich životnost není omezena pouze na 

dobu konání sportovní akce, ale trvá i dlouho po jejím skončení. 

Unikátní pohled na sportovní produkt přidává CHELLADURAI (1994), jenž ho 

nahlíží v souvislosti s charakteristikou oblasti sportovního managementu. Do 

sportovních produktů zařazuje nejen sportovní zboží, ale také divácké služby, 

sponzorské služby, služby zákazníkům, dále i psychický prospěch a sociální myšlenky. 

V tomto členění zaujme například produkt označený jako „třetí místo“ spadající do 

diváckých služeb. Třetí místo je kontrast k domovu a pracovnímu místu, autor chápe 

sportovní diváctví nejen jako zábavu a podívanou, ale i jako prostor, který slouží 

k rozvoji společenských vztahů. Poslední jmenovaná definice se jeví pro účel této 

diplomové práce jako nejpřesnější, a proto je tento pojem v daném smyslu používán i 

nadále. 

3.1.2  Služby ve sportu 

V současné společnosti představují služby jednu z nejvýznamějších složek 

ekonomiky a díky vzrůstající životní úrovni se jejich význam stále zvyšuje. Nejpatrnější 

je to především ve vyspělých státech západní Evropy a USA, kde podíl služeb dosahuje 

téměř 75% hrubého domácího produktu. Služby tak rapidně převyšují podíl ostatních 

sektorů národního hospodářství. Stejná věc se týká i zaměstnanosti, která má ve 

službách obdobný podíl. Sport není výjimkou, i v této oblasti je patrný výše zmíněný 

trend. 

3.1.2.1  Charakteristika a dělení služeb  

Služby jako takové spadají jak pod obecný produkt, tak i pod sportovní produkt. 

Službu lze dle KOTLERA (1998) všeobecně definovat jako činnost, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé, je naprosto nehmatatelná a netvoří žádné nabyté vlastnictví. Její 

realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem. 
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BOUČKOVÁ (2003) pak popisuje službu jako „aktivitu nebo komplex aktivit, 

jejichž podstata je více či méně nehmotná. Je poskytována ve vzájemném působení s 

poskytovatelem – s jeho zaměstnanci, stroji a zařízením. Není provázena vznikem 

typických vlastnických vztahů. Základním úkolem pro poskytování služeb je 

uspokojování potřeb zákazníků“.  

Vlastnosti služeb  

Služby jsou charakterizovány pomocí pěti hlavních vlastností, kterými se odlišují 

od fyzických výrobků. KOTLER a KELLER (2007) popisují tyto vlastnosti:  

 Nehmatatelnost  

Služby se odlišují od fyzických výrobků tím, že je před jejich koupí nelze vidět, 

slyšet, cítit, ochutnat, nebo očichat. Zákazníci tedy proto vyhledávají určité důkazy o 

kvalitě, čímž by snížily míru nejistoty. Poskytovatelé služeb se snaží dokázat kvalitu 

zhmotněním nehmatatelného.  

 Nedělitelnost  

Tvorba a spotřeba služeb probíhá zpravidla najednou. U fyzického zboží toto ale 

neplatí. Fyzické zboží je nejdříve vyrobeno, poté uloženo do skladu, distribuováno 

prostřednictvím celé řady zprostředkovatelů, a až po té následně spotřebováno. Pokud si 

zákazník zaplatí službu, pak je poskytovatel součástí služby. Zvláštním 

charakteristickým rysem marketingu služeb je vzájemná interakce mezi klientem a 

poskytovatelem určité služby, jelikož oba dva jsou přítomni při vytváření dané služby.  

 Proměnlivost  

Proměnlivost služeb je dána tím, že záleží na tom kdo, kdy a kde je poskytuje. 

Zákazníci, kteří si služby kupují, si dobře uvědomují jejich proměnlivost, a proto výběr 

poskytovatele služeb pečlivě zvažují.  

 Pomíjivost  

Pomíjivost znamená to, že služby není možné skladovat. Pomíjivost není 

problémem, když je poptávka stálá, stabilní. V případě, že však poptávka kolísá, 

nastávají pro firmy poskytující služby problémy. 
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 Absence vlastnictví  

Poslední typickou vlastností služeb je absence vlastnictví. Služby totiž na rozdíl 

od fyzického produktu nelze vlastnit. 

Předešlé vlastnosti služeb je dobré mít vždy na paměti, protože jsou tím hlavním, 

co odlišuje služby od fyzického produktu. Ve sportovní oblasti pak mají sportovní 

služby daleko větší podíl a zastoupení, než hmotné produkty. 

Druhy služeb podle typu odvětví  

Služby lze rozlišovat podle toho, v jakém hospodářském sektoru se s nimi 

setkáváme. Podle VAŠTÍKOVÉ (2008) pak služby řadíme do třech odvětvových 

skupin:  

 Terciální  

Do tohoto sektoru patří služby pro restaurace a hotely, prádelny a čistírny, 

holičství a kadeřnictví, kosmetické služby, opravy a údržba domácích přístrojů a 

domácností, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma a další domácí 

služby.  

 Kvartérní  

Do této kategorie služeb se řadí doprava, obchod, komunikace, finance a správa. 

Jejich charakteristickým rysem je "usnadňování a zefektivnění rozdělení práce".  

 Kvinterní  

Poslední skupina služeb obsahuje služby, jejichž hlavním rysem je, že určitým 

způsobem mění a zdokonalují příjemce těchto služeb. Zejména jde o zdravotní péči, 

vzdělávání a rekreaci.  

Druhy služeb podle ekonomické povahy subjektu  

Jiné dělení služeb představuje HECZKOVÁ (2004), která služby člení do 

následujících třech ekonomických sektorů:  

 Vládní sektor  

Do tohoto sektoru se přiřazují služby, které vykonávají soudy, pracovní úřady, 

nemocnice, policie, školy atd.  

 Soukromý neziskový sektor  
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Zde mluvíme o službách, které poskytují charitativní spolky, školy, nadace atd. 

 Obchodní sektor  

Sem jsou zařazeny služby obchodního charakteru, které vykonávají banky, 

pojišťovny, realitní kanceláře, poradenské firmy, lékařské praxe atd. 

3.1.2.2  Sportovní a tělovýchovné služby 

Tak, jako jsou obvykle služby obecně začleňovány pod produkty, stejně spadají i 

sportovní a tělovýchovné služby mezi sportovní produkty. Těžko by se hledal autor, 

který by je pod sportovní produkt neřadil, neboť jsou významným článkem v oblasti 

sportu. Stejný pohled přináší ČÁSLAVOVÁ (2009), která řadí sportovní služby i 

tělesná cvičení mezi základní produkty tělesné výchovy a sportu. 

MULLIN, HARDY, SUTTON (1993) rovněž vnímají sportovní služby jako část 

sportovního produktu. Sportovní a tělovýchovné služby podle nich představují jeden z 

prvků sportovního produktu. Prodávají či poskytují se odděleně anebo jsou přímo 

napojeny na jádro sportovního produktu.  

CHELLADURAI (1992) uvádí další charakteristiku sportovního produktu. Mezi 

sportovní produkty podle něj patří sportovní zboží, divácké služby, sponzorské služby, 

psychický prospěch, sociální myšlenky a dále i služby zákazníkům. Služby zákazníkům 

ve sportu a v tělesných činnostech poté dělí do dvou dimenzí. První dimenzi 

charakterizuje druh a rozsah zapojení zaměstnance při produkci služeb. Těmito 

službami jsou spotřebitelské, profesionální a lidské služby. Dimenze druhá je následně 

tvořena čtyřmi skupinami. Každá skupina představuje motiv, jenž vede zákazníka k 

účasti na tělesných aktivitách a sportu. Těmito čtyřmi motivy jsou osobní potěšení, 

dovednost, snaha vyniknout a zdravotní odolnost. Tato charakteristika od 

CHELLADURAIE je velmi důležitá pro pochopení a přiblížení služeb, které jsou 

v Energy Studiu Václava Krejčíka poskytovány. Tam se jedná hlavně o poskytování 

sportovních služeb, konkrétně o skupinové lekce ve stylu body & mind. 

3.1.2.3  Klasifikace sportovních služeb s ohledem na aktivní účast zákazníka 

Jak bylo výše uvedeno, CHELLADURAI (1992) definuje tělovýchovné a 

sportovní služby prostřednictvím dvou hlavních dimenzí. První dimenze udává druh a 

rozsah zapojení zaměstnance při poskytování služeb (spotřebitelských, odborných, 

výchovných). Do druhé dimenze patří čtyři základní motivy vedoucí zákazníka k účasti 
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na sportu a tělesných aktivitách (osobní potěšení, získávání dovedností, snaha 

vyniknout a zdravotní odolnost). Spojením obou těchto dimenzí poté vzniká šest 

základních skupin sportovních a tělovýchovných služeb. Služby pro: 

 potěšení zákazníka  

 zlepšení zdraví a kondice  

 rozvoj schopností a dovedností  

 dosažení vrcholových výkonů  

 zvýšení kvality života  

 léčebné účinky.  

 

Druhy služeb podle zapojení zaměstnance  

 Spotřebitelské služby  

Jedná se o základní a nejjednodušší typ služeb. Od zaměstnance není potřeba 

kvalifikace ani významná zručnost. Mezi spotřebitelské služby se řadí zejména 

pronájem, zapůjčení pomůcek a zařízení, dále třeba drobný prodej zboží. V praxi si lze 

představit například pronájem sportovní haly nebo zimního stadionu, prodej 

souvisejícího drobného sportovního zboží nebo zapůjčení sportovního vybavení a 

tělocvičny. Na těchto příkladech je zřetelně vidět, že poskytování spotřebitelských 

služeb neklade na zaměstnance žádné nároky co se týká speciální kvalifikace nebo 

zručnosti. 

 Odborné služby  

Základním atributem tohoto typu služeb je odbornost a specializace zaměstnanců. 

Tyto služby si vyžadují speciální znalosti a také praxi v příslušném oboru. Jako příklad 

odborných služeb si představme činnost fyzioterapeuta, instruktora anebo trenéra. 

Z příkladů vyplývá jasný rozdíl mezi službou odbornou a spotřebitelskou, kterým je 

aktivní účast zaměstnance při uspokojování potřeb zákazníka v odborných službách. 

 Výchovné služby 

Výchovné služby se dají rozčlenit do dvou skupin. Určujícím faktorem je to, co v 

konečném důsledku nabízejí zákazníkovi. První skupinou jsou služby, které jsou 

poskytovány na základě znalostí a návodů pro konkrétní zájem zákazníka, aniž by avšak 

nějak měnily jeho výsledné chování nebo sociální postavení. Poskytovateli takových 
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služeb jsou například právníci, architekti, finanční poradci apod. Do druhé skupiny patří 

služby, jejichž náplní je určitá finální přeměna klienta samotného. Působením těchto 

služeb dojde ke změně chování, sociálního postavení nebo vlastností zákazníka, jež si 

sám dopředu stanovil. Pedagogové, výchovní poradci nebo také kněží jsou příkladem 

poskytovatelů těchto služeb.  

S poskytováním tohoto druhého typu výchovných služeb se často setkáme u 

velkého počtu sportovních a rekreačních organizací. Tam spadají i mnohá fitness a 

wellness centra, která svým zákazníkům nabízí nejen možnosti zábavy, ale rovněž 

příležitosti, jak zlepšit tělesné a zdravotní zdatnosti. Skrze aktivní, profesionální vedení 

a informování o významu zdravého životního stylu tak ovlivňují postoje a přístupy k 

fyzické aktivitě, zdraví a relaxaci. 

 

Motivy zákazníka k účasti na sportu 

 Osobní potěšení  

K nejobvyklejším důvodům účasti na sportu patří bezpochyby osobní potěšení. 

Pokud má klient radost z pohybu, z účasti na hře, tak pravděpodobně není třeba nijak 

dále rozvíjet jeho motivaci. Potěšení klientů plyne čistě ze sportovní aktivity a sportu 

obecně.  

 Získávání dovedností  

Druhým významným motivem pro provozování sportovních aktivit je touha po 

získávání dovedností ve zvolené sportovní disciplíně, hře, sportu. Pro klienta 

představuje velký stimul dosáhnout co nejvyšší možné úrovně potřebných dovedností. 

To ho motivuje k další účasti v daném sportu. Touha po získávání nových dovedností se 

vztahuje ke všem věkovým skupinám. I z tohoto důvodu se můžeme setkat s 

nejrůznějšími typy způsobu získávání dovedností, od sportovních tříd na školách až po 

různé semináře a specializované kurzy.  

 Snaha vyniknout  

Snaha vyniknout a dosáhnout nejlepších možných výsledků a určité výjimečnosti 

je dalším motivem, který často vede lidi k účasti na sportu. Cílem nebývá jen účast na 

sportu, ale především dosahování úspěchů a vítězství ve sportovní oblasti. Motivaci 
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představuje hodnota sportovního výkonu. Tu sportovec porovnává zaprvé s výkony 

ostatních sportovců, a za druhé se svými vlastními dřívějšími výkony. 

 Zdravotní odolnost 

Posledním motivem v tomto rozdělení je zlepšení zdravotní zdatnosti. Tento 

pojem je však široký a obsahuje více jednotlivých motivů a cílů. Cílů může být mnoho, 

od zvýšení fyzické kondice, přes zlepšení zdravotního stavu a vzhledu, až třeba 

k odbourávání stresu a zvýšení psychické pohody. Motiv, jenž vede k účasti na sportu 

může tedy být zdravotní, díky kterému se zlepšuje fyzická kondice a zdravotní stav 

anebo jen čistě udržovací. Tito lidé pak mívají poměrně dobrou tělesnou i zdravotní 

zdatnost, kterou si chtějí sportem a tělesnou aktivitou udržet. 

 

Typy sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka  

 Služby pro potěšení zákazníka  

Jedná se o takové služby, jež souvisejí s poskytováním potřebného sportovního 

vybavení a zařízení. Každá sportovní organizace poskytující tento typ služeb se snaží 

hlavně zajistit dostatečující množství daného sportovního vybavení, respektive vytvořit 

rezervační systém pro větší přehlednost a organizaci pronájmu sportovního zařízení. 

Nejvýznamější sportovní aktivity spadající do této kategorie jsou různé sportovní hry 

soutěživého charakteru. 

 Služby pro zdraví a kondici 

Služby pro zdraví a kondici umožňují zákazníkovi zlepšovat zdravotní stav a 

fyzickou kondici. Sám zákazník dobře ví, co potřebuje a jak dosáhne chtěných 

výsledků. Ty organizace, jenž poskytují tento typ služeb se tudíž zaměřují pouze na 

pronájem a prodej drobného zboží souvisejícího s daným typem sportovní aktivity, 

která je v prostorách provozována.  

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Jde o služby, které zejména poskytují sportovní kluby, školy a tělovýchovné 

jednoty, jenž se zaměřují na výuku vedoucí ke zvládnutí podstatných dovedností a 

znalostí určité tělovýchovné činnosti nebo sportovní disciplíny. Typická je kombinace 

výchovné aktivity s motivy vedoucími k získání dovedností. Podstatná je zde motivace 

klientů k získání dovedností, díky níž je možný přenos znalostí sportovních technik a 
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taktik a jejich transfer do profesionálního tréninku. K získávání dovedností nicméně 

nedochází jen díky profesionálnímu tréninku, ale také například díky hodinám tělesné 

výchovy ve školách. V tomto případě však motivace po získávání dovedností nebývá 

tak vysoká a často je i téměř nulová. Velký vliv má v takových případech i osobnost 

pedagoga, který buď dokáže kladně ovlivnit a změnit postoje žáka k dané sportovní 

aktivitě či nikoliv. 

 Služby pro dosažení vrcholových výkonů  

Tento druh služeb spojuje činnost organizace s činností a záměry klienta. Ten 

zpravidla touží po postupném dosažení vrcholových výkonů ve vybraném sportovním 

odvětví pod vedením odborníka. Důležitým faktorem tak je shoda ohledně stanovených 

cílů mezi organizací a zákazníkem. Stejně jako u předcházejícího druhu služeb je zde 

požadována také kvalitní aplikace odborných znalostí a vědomostí.  

 Služby pro zvýšení kvality života  

Pod těmito službami si můžeme představit takové služby, které vedou ke zlepšení 

a udržení zdraví a fyzické kondice, jenž je u daných klientů na poměrně dobré úrovni. 

Jelikož zlepšení je patrné až po určitém časovém období, je potřeba klienty dostatečně 

motivovat a informovat, aby vytrvali. V opačném případě může docházet k 

nedodržování stanovených cvičebních plánů a požadované výsledky se dostaví ještě 

později.  

 Zdravotní služby  

Zdravotní služby využívají klienti, kteří chtějí zlepšit své zdraví a zvýšit fyzickou 

kondici, protože v této oblasti mají nějaké problémy či nedostatky. Jde zejména o 

služby léčebného charakteru, to znamená rehabilitační a relaxační programy, cvičení a 

programy zaměřené na redukci váhy, stresu a další. U těchto služeb se může objevovat 

problém s nízkým sebevědomým klientů. Tato skutečnost bývá způsobena jejich 

vzhledem a slabou fyzickou kondicí. Organizace, které poskytují zdravotní služby tedy 

musí působit a motivovat klienty k účasti na cvičebních, respektive rehabilitačních 

programech. 

Z výše uvedených typů sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka se jógových 

center, potažmo konkrétně Energy Studia Václava Krejčíka, nejvíce týkají služby pro 

rozvoj schopností a dovedností, služby pro zvýšení kvality života a zdravotní služby. 
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3.2  Fitness a wellness centra 

Současná společnost se vyznačuje značnou mírou uspěchanosti a je velmi 

orientována na pracovní výkon. To s sebou přináší stres a napětí, které se pak promítají 

do fyzického těla. Lidé tedy často vyhledávají místa, kde by se mohli psychicky 

odreagovat a odpočinout si od každodenních povinností. Takovými místy jsou právě 

fitness a wellness centra, které nabízejí služby splňující představu zákazníků o aktivní 

relaxaci.  

Do většiny fitness a wellness center chodí zákazníci z několika hlavních důvodů. 

Mezi ty patří zlepšení fyzické kondice, redukce nadváhy či zdravotní důvody. Dále 

roste počet klientů, které přivádí motiv psychické relaxace a společenský aspekt. Tímto 

způsobem se mohou seznámit s lidmi s podobnými zájmy.  

Na území České republiky se nachází veliké množství fitness a wellness zařízení, 

jež nabízejí nejrůznější sportovní a relaxační aktivity. Jednotlivá centra se však mohou 

až podstatně lišit nabízenými službami a kvalitou. KRMÍČEK (2009) zmiňuje problém 

absence standardizacec produktu, jež by rozlišovala kvalitu služeb, podobně jako u 

hotelů ve formě hvězdiček. Tento nedostatek v hodnocení kvality zpomaluje rozvoj 

fitness trhu v České republice. Na rozdíl od České republiky, vyspělejší země, v nichž 

má fitness nějakou tradici, disponují určitým kvalitativním rozdělením fitness center. 

Jedno hodnocení se zabývá velikostí a kvalitou služeb, druhé hodnotí obrátkovost a 

polohu centra. 

3.2.1  Typy fitness center  

Jednou z důležitých vlastností fitness center je jejich velikost. Celková plocha se 

může pohybovat od 80 až po několik tisíc m2. Velikost má samozřejmě vliv na celkovou 

kapacitu a také na rozsah nabízených služeb. Právě rozsah nabízených služeb společně 

s kvalitou poskytovaných služeb jsou nejdůležitější atributy pro stanovení ceny. Z výše 

uvedeného vychází dělení trhu fitness do tří elementárních úrovní:  

 Budget  

 Value  

 3rd place / Luxury  
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Budget centra 

Budget centrum je název pro fitness centrum, které se zaměřuje na co nejnižší 

náklady, s tím, že i výsledná cena pro zákazníky je nízká. Označení jako „price“ nebo 

„low cost“ jsou ve světě běžně užívané výrazy pro tyto centra. Ty jsou dále 

charakteristické vysokými příplatky za nadstavbové služby, jež nejsou částí základního 

balíčku. Typickým rysem budget center jsou levné fitness stroje, jednoduché vybavení 

šaten a sociálních zařízení, minimum zaměstnanců a typizované tréninkové plány. 

Největšími nedostatky těchto fitness center jsou poruchovost levných strojů se špatně 

zajištěným servisem a malý počet zaměstnanců. Plochu většiny budget center ve světě 

udává KRMÍČEK (2009) jako větší než 1000 m2. Pro Českou republiku jsou v této 

skupině ale stále charakteristické sklepní posilovny. Nicméně ve velkých městech již 

existují, i dále vznikají fitness centra s typickou strukturou budget center v západní 

Evropě. 

Value kluby  

Value kluby mají, na rozdíl od budget center, už alespoň základní úroveň servisu. 

Posilovnu a kardiozónu zpravidla doplňují také aerobní sály pro skupinové cvičení a 

spinningové sály, kde probíhají lekce indoor-cyclingu. Mezi vybavení value klubů může 

patřit i relaxační zóna. Především vyšší  úroveň servisu je největší odlišností oproti 

budget centrům. Value kluby disponují stálou recepcí s obsluhou a vystupování fitness 

instruktorů je standardizované. Větší řetězce pak často mívají i systém vnitřního 

vzdělávání. Co se týká fitness strojů a kardiotrenažérů, tak jejich spolehlivost je vysoká 

a životnost dlouhá. Tato skutečnost, spolu s kvalitně zajištěným servisem, přispívá 

k bezproblémovému chodu zařízení, ve kterém je jen minimum strojů mimo provoz. 

Převážná většina value center je provozována jako členské kluby na bázi členství. 

Příkladem value klubů v České republice je pražská síť fitness center BBC a také 

nováček na českém trhu Pure Jatomi Fitness. 

3RD PLACE / LUXURY Centra  

Jedná se o kluby s vysokým standardem služeb a prvotřídním vybavením. Fungují 

pouze na principu členství. V rámci standardních služeb kluby poskytují servis 

v podobě ručníků, prostěradel a kosmetických výrobků. Fitness trenéři jsou stále 

přítomni a klient tak může využít individuální a osobní tréninky. 3rd Place centra a 

Luxury centra se liší celkovou nabídkou služeb a umístěním.  
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3rd Place centra se obvykle vyskytují na kraji velkých měst a nabídka jejich služeb 

v sobě slučuje mnoho druhů indoorových aktivit a často i outdoorové aktivity. 

Komplexní fitness služby doplňuje možnost využít bazén nebo si zahrát raketové a 

míčové sporty (např. beach volejbal). Výjimkou nejsou golfová hřiště, driving range, 

případně indoor golf. V případě, že se 3rd Place centrum nachází v blízkosti přírody, 

nabídka zahrnuje dále třeba nordic walking, projížďky na kole či na koni. Těchto center 

je prozatím v České republice poskrovnu, ale pomalu začínají vznikat. Českým 

příkladem z tohoto sektoru je Park Holiday v Benicích u Prahy.  

Na rozdíl od 3rd Place center, Luxury kluby nemají tak širokou nabídku služeb. To 

má jednoduchý důvod, kterým je poloha v centrech měst. Bývají většinou v 

administrativních komplexech, nákupních galeriích nebo luxusních hotelech. Nabídku 

služeb tvoří výhradně fitness a wellness aktivity. V ní objevíte fitness zónu, kardio 

zónu, aerobní a spinningové sály, bazény, výřivky, páry, různé druhy saun, dále také 

masáže a jiné služby. Podle KODRA (2012) je zástupcem luxury klubů v České 

republice například I´M FIT Wellness Fitness nacházející se v obchodní galerii Fénix 

v Praze u stanice metra Vysočanská. 

 

3.3  Jóga 

3.3.1  Historie jógy 

Termín jóga pochází z jednoho z nejstarších světových jazyků, ze sánskrtu. Kořen 

„judž“ znamená spojit, sjednotit, stát se jedním. Z tohoto indoevropského zdroje pak 

pocházejí slova „to yoke“ v angličtině, „conjugere“ ve francouzštině (ve významu 

spojit, spřáhnout) i naše „jho“. V pravém slova smyslu jóga znamená naprosté splynutí 

bez odlišení. Jóga je nástrojem spojení vlastního vědomí (átman) s vědomím absolutním 

(brahma). Tedy zjednodušeně řečeno se jedná o spojení, splynutí člověka s Absolutnem, 

s Bohem. 

Co jóga může nabídnout normálním západním lidem udává BROWNOVÁ (2006). 

Dle ní jóga učí návratu k sobě samým. Jedná se o hledání vlastních limitů, rozšiřování 

hranic, schopnost uvolnit se a být sám sebou. Důvodem růstu obliby jógy je fakt, že 

pomáhá najít pocit harmonie, celistvosti a soběstačnosti. Zvládání cviků je v podstatě 

tréninkem k lepšímu zvládání situací v běžném životě. 
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Jak popisuje GÍTÁNANDA (1999), jóga může být chápána jako věda, umění, 

filozofie, náboženství či móda, toto vnímání však závisí vždy na studentovi. Jóga je 

podle něj způsob života, způsob jak integrovat celou svoji povahu, tak, aby všechny 

aspekty života začaly pracovat v harmonii jeden s druhým. Kolébkou jógy je tradičně 

označována Indie, nejstarší prameny sahají do období kolem roku 3000 př. n. l. Historie 

jógy, která je podložená písemnými památkami, začíná kolem roku 1500 př. n. l., v 

době vzniku védské literatury. Védská literatura je souhrn nejstaršího náboženského, 

historického a filozofického vědění, které bylo předáváno nejdříve ústně, později 

v psané podobě. Za otce klasické jógy je považován mudrc Pataňdžali, který žil někde 

v rozpětí let 200 př. n. l. – 200 n. l. Pataňdžali shrnul veškeré předchozí znalosti jógy ve 

spisu Jóga sútra, který formuloval základy jógy. Klasická Pataňdžaliho jóga má osm 

stupňů (aštanga jóga), které je potřeba zvládnout, aby člověk mohl dojít k samádhí – 

osvícení. Těchto osm stupňů je prezentováno nejčastěji ve stylu aštanga vinyasa jógy, 

která se rozvíjí na západ od začátku 20. století. MAEHLE (2011) popisuje jednotlivé 

stupně aštanga jógy. Prvním stupněm je jama, neboli soubor etických pravidel, druhým 

stupněm je nijama, což jsou podobná doporučení pro duchovní růst a rozvoj. Na třetím 

stupni je ásana, představující fyzické cvičení jógových pozic. Na ásanu navazuje 

pránájáma, řízení a kontrola dechu během cvičení. Pátý stupeň je pratjáhára znamenající 

odpoutání od smyslů. To se provádí zejména pomocí koncentrace pohledu na jeden 

jediný bod a pozornost se tak stáhne do nitra. Šestým stupněm jógy je dhárana, 

koncentrace. Ta velmi úzce souvisí s pátým stupněm. Sedmý stupeň představuje dhjána, 

meditace, při které dochází k utišení mysli a splynutí subjektu s předmětem 

koncentrace. Bezpředmětné samádhi představuje nejvyšší formu a poslední stupeň jógy. 

Slovy se tento stav nedá popsat. 

WERNER (2009) udává, že až do 19. století se jóga držela a šířila v oblastech 

Indie, Pakistánu, Srí Lanky, Nepálu a Bangladéše. Okolo roku 1850 jóga začíná 

pronikat také na západ. Objevují se první překlady ze sánskrtu, myšlenky jógy se šíří na 

západní polokouli. Vzniká tzv. moderní jóga, do které řadíme všechny školy, směry a 

styly jógy vzniklé a formulované poté, co byla jóga ovlivněna západní kulturou. 

Vznikají směry jako Integrální jóga (zakladatel Aurobindo), škola zvaná Šivananda 

jóga (zakladatel Šivananda Sarasvátí) nebo  Krijá jóga, za jejíhož zakladatele je 

považován Paramahansa Jógananda. 
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Po druhé světové válce se rodí řada nových směrů a škol jógy, které se zaměřují 

z velké části na prováděné pozice a dechové techniky. Jedná se o Aštanga vinyasa jógu, 

Iyengar jógu, Vinyasa flow jógu, Bikram jógu, Jivamukti jógu, Power jógu, Zen jógu a 

mnoho dalších. SINGLETON (2011) předkládá jména nejvýznamějších učitelů, kteří se 

zasloužili o rozvoj jógy v západním světě. Těmi byli v 19. a 20. století T. 

Krishnamacharya, B.K.S. Iyengar, K. Pattabhi Jois, Indra Devi a T.K.V. Desikachar. 

3.3.2  Jógová studia 

S rozvojem jógy směrem na západ dochází logicky i k rozvíjení jógového trhu, ať 

už to jsou nové jógové styly, organizace poskytující za nemalé peníze učitelské kurzy, 

pomůcky na jógu, značkové podložky, jógová studia, pobyty, retreaty atd. Mnoho lidí si 

na józe založilo své podnikání a živobytí.  

KNÍŽETOVÁ a TILLICH (2007) zdůrazňují význam vytvoření vhodných 

materiálních podmínek, které do značné míry ovlivňují účinnost cvičení. Jde hlavně o 

prostředí, podložku a oblečení. Místnost má být tichá, klidná, vyvětraná a působit 

příjemně. Podložka představuje důležitou výbavu jogínů a především by neměla 

klouzat. Oblečení je volné, neškrtí a umožňuje jakýkoliv pohyb. Při pohledu na výše 

zmíněné je jasné, že jógová centra musí nabízet příjemné prostředí, půjčovat nebo 

prodávat vhodné cvičební podložky a případně prodávat i oblečení, které je navrženo 

speciálně pro cvičení. Čím větší servis, tím pravděpodobnější bude spokojenost 

zákazníků.  

Stále rostoucí zájem o jógu umožňuje vznik nových studií a center 

specializovaných na jógu a její současné populární styly. Toto se týká i České 

republiky. Při pohledu na údaje z asi nejznámějšího českého jógového portálu 

www.yogapoint.cz lze vidět, že momentálně (březen 2015) v ČR působí 649 studií, kde 

se vyučuje jóga. Z tohoto počtu se více jak třetina (přesně 232) nachází na území 

hlavního města Prahy. Tento růst je velmi dynamický a do velké míry souvisí s činností 

Energy Studia. To bylo otevřeno v září 2003 jako první studio zaměřené výhradně na 

jógu. Na činnost studia brzy navázala školení nových lektorů, kteří poté, ať už v Praze 

či jinde v republice, otvírali svá jógová studia. Za nějakých 11 let tak počet studií 

exponenciálně vzrostl. Konkurence je velmi vysoká a každé studio tudíž musí vyvíjet 

patřičnou snahu, aby přilákalo nové, a udrželo si stálé klienty. Spokojenost zákazníka se 
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v tomto ohledu jeví jako základní ukazatel úspěchu či neúspěchu. Důležité je 

zákazníkovo vnímání kvality služeb v porovnání s tím, co očekává. 

  

 

3.4  Kvalita služeb  

Tím, jak v současné době roste význam a množství poskytovaných druhů služeb, 

dochází rovněž k růstu zájmu o kvalitu služeb. Ta může být určující ve snaze přilákat 

klienty a získat výhodu v konkurenčním boji. KOTLER (1998) udává, že dosahovaná 

kvalita služeb vede k určitému stupni spokojenosti zákazníka, která má následně vliv na 

jeho loajalitu jak ke službě, tak k samotnému poskytovateli této služby. Metody a 

způsoby měření kvality sportovních služeb jsou podrobně popsány v metodologické 

části této dipomové práce. 

Pojem kvalitní služba či v tomto případě kvalitní fitness wellness centrum je určen 

podle obecných předpokladů, jež kvalitu posuzují. Klíčovou roli však ve finále vždy 

hraje samotný zákazník, především jeho spokojenost a věrnost k využívání dané služby. 

To má návaznost na dílčí ukazatele kvality služeb jako je počet návštěvníků využívající 

danou službu denně či pravidelně. Z těchto ukazatelů dále vychází obecné ukazatele 

jako například prosperita apod. 

Zákazníkovo vnímání kvality služeb se může skládat z několika rozměrů. 

GRÖNROOS (1984) kvalitu dělí do dvou hlavních složek, kvalita technická a funkční. 

Prvky služeb, jež jsou relativně měřitelné, spadají do technické kvality a kvalita funkční 

se věnuje způsobům poskytování dané služby.  

Technická složka kvality služeb se tedy vztahuje k těm prvkům služby, jenž jsou 

relativně měřitelné a které zákazníci získávají v průběhu poskytování služby. 

Hodnocení této složky nemusí být vždy úplně snadné. Zpravidla mohou technickou 

složku kvality objektivně hodnotit jen patřiční odborníci, navíc většinou až s časovým 

odstupem. 

Funkční složka kvality služby bývá pro zákazníka rovněž podstatná. V rámci této 

složky se hodnotí způsob poskytování dané služby. Na hodnocení má avšak vliv řada 

faktorů, kterými jsou prostředí, rychlost obsluhy, chování zaměstnanců atd. Z toho si 

můžeme všimnout, že funkční složka kvality služeb je dosti subjektivní.  
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3.4.1  Spokojenost zákazníka  

Spokojenost zákazníka je odvislá od míry uspokojení se spotřebovávanou 

službou. OLIVER (1997) udává, že spokojenost zákazníka je určena příjemnou 

hladinou uspokojení vyplývající ze spotřeby výrobku, druhu služby, popřípadě 

samotného produktu služby. Další definici spokojenosti zákazníka přináší 

PATTERSON a SPRENG (1997). Spokojenost zákazníka je určitý pocit, jenž je 

vyvolán u zákazníka v případě, že dojde ke splnění potřeb a zároveň veškerých 

očekávání kvality, které byly s danou službou spojovány. Spokojenost zákazníků je 

významný ukazatel, o který by se poskytovatelé služeb měli hodně zajímat. Za prvé 

proto, že vede spokojené zákazníky k opakovanému užívání služeb, a za druhé tito 

spokojení zákazníci často sdělují své zkušenosti s dalšími potenciálními zákazníky. 

S podobným pohledem na spokojenost zákazníka se setkáme u CRONINA, 

BRADYHO a HULTA (2000), kteří ji považují za událost předcházející budoucím 

záměrům zákazníka. Poskytovatelé služeb, kteří se domnívají, že jejich zákazníci jsou 

se službou spokojeni, tak mohou i do budoucna očekávat určité příjmy spojené 

s budoucím využíváním jejich služeb. 

Znát spokojenost svých klientů je pro poskytovatele služeb klíčem k dosažení 

větší výkonnosti. Skutečnost, že by poskytovatelé služeb měli měřit spokojenost svých 

zákazníků, zdůrazňují NENADÁL, PETŘÍKOVÁ, HUTYRA a HALFAROVÁ (2004), 

podle kterých je měření spokojenosti jedním z nejefektivnějších způsobů, jak naplňovat 

tzv. princip zpětné vazby. To je důležitý princip, který používá většina efektivních 

systémů managementu. Management organizace přes zpětnou vazbu zjišťuje informace 

o potřebách a očekáváních zákazníků, a dále také to, jak poskytování jeho služeb 

uspokojuje tyto potřeby a očekávání. 

Při bližším pohledu na způsoby měření spokojenosti zákazníka objevíme dvě 

hlavní skupiny postupů měření. Záleží na tom, jestli jsou k měření používány ukazatele 

věnující se vnímání zákazníků nebo výkonnosti organizace. První skupina obsahuje ty 

postupy měření, které využívají tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků. Zmíněné 

ukazatele odráží údaje získané jako pohled zákazníků na přímé vnímání produktů 

organizace. Ve druhé skupině nalezneme postupy, jenž pracují s tzv. interními ukazateli 

výkonnosti organizace. Všechny informace a data se získávají z interních databází. 
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Jednotlivé ukazatele poté již hodnotí, jak efektivně jsou rozvíjeny procesy, které přímo 

ovlivňují pozitivní nebo negativní vnímání zákazníků.  

3.4.2  Loajalita zákazníka  

Loajalita zákazníka představuje v oblasti služeb jeden z nejdůležitějších elementů 

marketingu služeb. REICHHELD (1996) vnímá loajalitu zákazníka jako faktor, který 

může vést ke konkurenční výhodě a tím k přežití a růstu organizace. Podle JAVALGI a 

MOBERGA (1997) loajalita vede k opakovaným nákupům, které jsou určující v 

jakémkoliv úspěšném obchodování. Obecný koncept loajality se vyvíjel řadu let a 

do dnešní doby se vykrystalizovaly pro definici loajality zákazníka dohromady tři 

názorové směry.  

První názorový směr se zaměřuje výlučně na chování zákazníka. V potaz se berou 

zejména minulé akce bez ohledu na očekávané budoucí nákupy. U tohoto konceptu 

loajality se vychází z historie zákazníkových nákupů. Zástupcem prvního pojetí loajality 

je například ZINS (2001).  

Druhý směr už se nezabývá chováním zákazníka, nýbrž jeho přístupem. 

Významné jsou pouze budoucí aktivity zákazníka, jakými jsou třeba uchování přízně 

zvolenému poskytovateli služeb nebo hlavně doporučování poskytovatele služeb dalším 

lidem. Tento názorový směr je reprezentován DE RUYTEREM, WETZELSEM a 

BLOEMEREM (1998). 

Poslední koncept loajality zákazníka se jeví jako nejlepší model pro výzkum 

loajality zákazníka, protože kombinuje oba předchozí přístupy. Sleduje tedy nejen 

minulé chování zákazníka, ale zkoumá i možné budoucí jevy v chování, jako je 

zachování přízně organizaci či ochota sdílet pozitivní zkušenosti dalším možným 

zákazníkům. 

Dle posledního pojetí můžeme charakterizovat loajální zákazníky jako ty, kteří k 

organizaci poskytovatele služeb anebo produktů zaujímají kladná stanoviska, vracejí se 

k ní ve svých nákupech a také ji doporučují dalším potencionálním klientům. 
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3.5  Metody hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka  

V návaznosti na výše zmíněné, kvalita služeb představuje jeden z klíčových 

faktorů, který odlišuje určitou službu od služby konkurenční a tudíž se může stát 

konkurenční výhodou. Čím vyšší kvalita služeb, tím větší spokojenost zákazníků a také 

jejich loajalita, která se nevztahuje pouze ke službě samotné, ale rovněž k celé 

organizaci. Z toho lze odvodit velký vliv těchto faktorů na zisky organizace. Význam 

měření kvality vlastních služeb by se právě proto určitě neměl podceňovat. K hodnocení 

kvality služeb se využívají různé druhy analýzy kvality služeb. 

Nejčastěji se analýzy kvality služeb dělí podle VEBERA (2010) na objektivní a 

subjektivní metody. Objektivní metody zjišťující kvalitu jsou založené na měřících 

technikách, jenž podstatně snižují míru lidského faktoru. V případě, že nelze použít 

odpovídající objektivní metodu, nastupují metody subjektivní. Typickými příklady jsou 

hodnocení image, chuti anebo estetické působivosti. 

Perspektiva objektivních ukazatelů kvality služeb a subjektivního hodnocení 

kvality služeb zákazníky je důležitá pro rozdělení kvality na funkční a technickou. 

VAŠTÍKOVÁ (2008) udává, že technická kvalita se vztahuje k relativně měřitelným 

ukazatelům služeb, jimiž může být třeba stav určité věci po opravě či vzhled účesu od 

kadeřníka apod. Jde tedy výhradně o výsledek poskytované služby. Hodnotit tuto 

kvalitu se nezdá být tak obtížné, ale i zde může nastat situace, kde výsledek dokáže 

objektivně posoudit jen odborník. Funkční kvalita se zabývá způsobem, jakým je služba 

poskytována. Na to má přímý vliv řada faktorů, jako prostředí, chování zaměstnanců 

nebo délka čekání. Vnímání funkční kvality je tedy mnohem více subjektivní. Funkční 

kvalita, dohromady s technickou formují i celkovou image firmy. Ta úzce souvisí 

s očekáváním zákazníků ohledně kvality poskytovaných služeb. Jestliže se podíváme 

blíž na hodnocení kvality služeb vzhledem k očekávání zákazníků, tak je potřeba určit 

hodnotu tohoto očekávání. To se provádí prostřednictvím dotazování. Nejpoužívanější 

metody hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka jsou představeny dále.  

3.5.1  Průzkumy kvality služeb  

Hodnocení kvality služeb se dle VAŠTÍKOVÉ (2008) provádí skrze průzkumy 

názorů zákazníků. Realizace průzkumu se děje několika níže popsanými metodami. 

Mezi tyto metody se zahrnují i běžné metody primárního výzkumu. Tou nejčastější je 

dotazování ve všech jeho podobách, čili dotazování osobní, telefonické a zasílání 
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dotazníků e-mailem nebo poštou. V určitých případech se dá využít i metoda 

pozorování. 

Pro hodnocení kvality služeb se dají využít i tzv. zákaznické panely. Ty tvoří 

skupiny zákazníků, jenž vybrané služby využívají pravidelně. Tito zákazníci 

spolupracují s organizací, která služby poskytuje, tak, že jí komunikují své názory a 

pohledy na kvalitu služeb. K zákaznickým panelům patří i peoplemetry, které měří 

sledování televizních pořadů. 

K těmto metodám se také řadí studie vnímání hodnoty zákazníkem, které jsou 

kombinací kvalitativních i kvantitativních metod. V kvalitativní části chceme zjistit 

názory zákazníků, zprostředkovatelů, novinářů a třeba i konkurence. Tedy všech těch, 

co s organizací přicházejí do kontaktu. Kvalitativními metodami pak jsou skupinová 

diskuse a hloubkové interview. Hodnocením jednotlivých vlastností kvality se zabývá 

část kvantitativní. Zákazníci hodnotí vlastnosti kvality na základě dopředu daných 

tvrzení. Menší organizace mohou v neposlední řadě zjišťovat kvalitu služeb 

prostřednictvím analýzy stížností. 

3.5.2  Metoda SERVQUAL  

Metoda SERVQUAL představuje jednu z nejpropracovanějších metod hodnocení 

kvality služeb. Díky možnosti hodnotit více prvků kvality se jedná o komplexní metodu. 

Kvalita se určuje podle úrovně spokojenosti zákazníka. Výsledná kvalita je dána 

rozdílem mezi skutečně vnímanou službou a očekáváním zákazníka, které se vztahuje 

k vynikající kvalitě služby. 

Konečná data se získávají v dotazníkovém šetření. Na Likertově škále respondenti 

nejdříve hodnotí očekávanou úroveň příslušných vlastností služeb a hned na to úroveň 

skutečně vnímaných vlastností služeb. Mezery, které vzniknou mezi skutečně vnímanou 

kvalitou a očekáváním, pak slouží k určení výsledné kvality služeb. VAŠTÍKOVÁ 

(2008) uvádí tři případy, které mohou ve výsledném hodnocení nastat.  

 Poskytovaná služba odpovídá očekávání klientů.  

 Poskytovaná služba nedosahuje úrovně očekávání klientů.  

 Poskytovaná služba předčila očekávání klientů.  
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Pro dosažení objektivnějších výstupů je potřeba zachytit význam jednotlivých 

vlastností, který jim přiřazují zákazníci. Na základě zvolených preferencí se dá k daným 

vlastnostem přiřadit odpovídající váha, což zvýší vypovídací hodnotu výsledků. 

3.5.3  Metoda Servperf  

Název metody Servperf je zkratkou pro „service performance“. Patří mezi 

metody, které hodnotí kvalitu služeb na základě spokojenosti zákazníka. Servperf se od 

metody SERVQUAL liší tím, že neměří spokojenost zákazníka na základě rozdílu mezi 

skutečně vnímanou kvalitou a kvalitou očekávanou, nýbrž ji měří jen na základě 

skutečně vnímané kvality služeb.  

CRONIN a TAYLOR (1994) popisují charakter metody Servperf. Ta byla 

odvozena od metody SERVQUAL, od níž převzala totožné vlastnosti kvality služeb. 

Těmi jsou spolehlivost, jistota, empatie, vstřícnost a hmotné zajištění. Rozdíl spočívá 

v tom, že u těchto vlastností měří jen skutečně vnímanou kvalitu služeb a nesrovnává ji 

s očekáváním. Obě metody se často porovnávají, nedá se však jednoznačně říct, že 

jedna je efektivnější než druhá. Každá z nich má kladné i záporné stránky. Při výběru 

mezi těmito metodami záleží na tom, co chce firma měřit a za jakým účelem informace 

sbírá.  

3.5.4  Technika kritických případů  

VAŠTÍKOVÁ (2008) popisuje techniku kritických případů (anglicky Critical 

Incident Technique) jako metodu, která zkoumá u poskytovaných služeb vznik zdroje 

uspokojování zákazníků. Požadované informace se získávají přes přímé rozhovory 

s těmi zákazníky, kteří využívají dané služby. Zákazníci v rozhovorech popisují situace, 

které vznikly při poskytování služeb a utkvěli jim v paměti. Sesbíraná data jsou poté 

analyzována a klasifikována. Situace je vyhodnocena jako kritická v tom případě, když 

splňuje následující podmínky. 

 Situace se musí týkat vzájemné interakce mezi zákazníkem a zaměstnancem 

organizace poskytující služby.  

 Situace musí vyvolávat pocit uspokojení nebo neuspokojení zákazníka.  

 Situace musí být odlišná od běžné rutinní praxe.  

 Popis situace musí být tak přesný, aby si ji mohl zákazník podrobně představit.  
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Při této technice zákazníci odpovídají na otázky týkající se výskytu zvláštních 

situací. Doba kdy se situace odehrály, okolnosti, chování zaměstnanců poskytujících 

služby, doba vyřešení problému, důvody proč tyto situace způsobují uspokojení či 

neuspokojení zákazníků – to všechno se snaží rozhovory zjistit. Konečnou analýzu 

průzkumu na konci dělají alespoň čtyři odborníci, kteří vytváří skupiny vzájemně si 

podobných situací, které mají nějaký shodný prvek. Odborníci se musí v hodnocení 

shodnout minimálně z 80%. Statistické metody zkoumají ve vytvořených skupinách 

poměr mezi pozitivními a negativními událostmi. Managementy organizací používají 

tuto techniku v prvotní fázi výzkumu kvality služeb, kdy její výstupy umožňují 

efektivní řízení kvality služeb prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů 

marketingového mixu. 

Pro tuto diplomovou práci se jeví jako nejvhodnější metoda SERVQUAL, která je 

komplexní a měří výslednou kvalitu služeb jak na základě očekávání klientů, tak na 

základě skutečného vnímání poskytovaných služeb. 
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4  METODOLOGIE 

4.1  Metoda SERVQUAL 

Ve zvoleném jógovém centru byla použita metoda SERVQUAL. Vybrána byla 

pro svou komplexnost, díky níž se dá zjistit zákazníkovo vnímání funkční i technické 

kvality služeb. Pro použití této metody také hovoří její mezinárodně uznaná 

standardizace, která se vztahuje na hodnocení různých dimenzí kvality služeb i analýzu 

a interpretaci výsledků.  

Metoda zkoumání kvality služeb, která by zahrnovala požadavky na poskytování 

očekávané kvality služeb, byla poprvé představena trojicí PARASURAMAN, 

ZEITHAML a BERRY (1985). Zprvu obsahovala dotazník, jenž sloužil ke zjištění 

funkční kvality služeb a 22 proměnných roztříděných do deseti kategorií: dostupnost, 

vstřícnost, spolehlivost, kompetence, zdvořilost, jistota, důvěryhodnost, přístup, 

komunikace a pochopení. Později došlo ke zredukování těchto deseti kategorií na pět, 

které platí i v současnosti. 

1. Reliability = spolehlivost  

schopnost provádění servisu v uváděné kvalitě  

2. Responsiveness = odpovědnost  

poskytovat okamžitý servis a pomoc zákazníkům  

3. Assurance = jistota  

záruka vzdělaného a ochotného personálu vzbuzujícího důvěru  

4. Empathy = empatie  

poskytovat zodpovědný a individuální přístup k zákazníkovi  

5. Tangibles = materiální zázemí  

vzhled zařízení a komunikační materiály 

Rozdělení výše uvedených pěti kategorií do 22 proměnných podává rovněž 

JAVEDAIN a kol. (2008). Tyto proměnné jsou hlavní částí dotazníku, který zjišťuje 

funkční kvalitu služeb. Níže je zobrazeno rozčlenění 22 proměnných do pěti kategorií 

indikujících funkční kvalitu služeb s doplněním tří proměnných reprezentujících 

technickou kvalitu služeb tak, jak to uvádí PARASURAMAN a kol. (1988). 
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Funkční kvalita služeb  

 Reliability = spolehlivost  

1. Poskytovat službu přesně jak bylo slíbeno  

2. Provádět služby spolehlivě  

3. Provádět služby přesně hned napoprvé  

4. Poskytovat službu ve slíbené době  

5. Udržovat bezchybné záznamy  

 Responsiveness = odpovědnost  

6. Informovat zákazníky o čase, ve kterém je služba poskytovaná  

7. Poskytovat službu zákazníkům okamžitě  

8. Ochota při pomoci zákazníkům  

9. Připravenost reagovat na požadavky zákazníkům  

 Assurance = jistota  

10. Získání zákazníkovy důvěry  

11. Zaručit zákazníkům pocit bezpečí v průběhu jejich jednání  

12. Trvale zdvořilí zaměstnanci  

13. Na dotazy zákazníků odpovídá informovaný zaměstnanec  

 Empathy = empatie  

14. Věnovat zákazníkům pozornost jednotlivě  

15. Jednat se zákazníky ohleduplně a laskavě  

16. Mít na srdci zákazníkovo dobro  

17. Zaměstnanci rozumějící potřebám svých zákazníků  

18. Vhodná otevírací doba  

 Tangibles = materiální zázemí  

19. Moderní vybavení  

20. Vizuálně přitažlivé zařízení  

21. Upravený a elegantní vzhled zaměstnanců  

22. Vizuálně přitažlivé materiály spojované s poskytováním služby  

Technická kvalita služeb  

1. Úspěšné dokončení cvičení  

2. Možnost dokončit cvičení bez přerušení  

3. Přítomnost trenérů s odbornými znalostmi  
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ŠÍMA (2014) předkládá návrh upraveného dotazníku, který by měl v prostředí 

České republiky lépe posloužit vyhodnocování kvality ve sportovních službách. 

V upraveném dotazníku došlo k vypuštění dvou proměnných v kategorii materiální 

zázemí, konkrétně tvrzení zabývající se moderním vybavením a vzhledem zaměstnanců. 

Tyto dvě proměnné měly jen velmi malý vliv na výsledný faktor v podobě latentní 

proměnné.  

Dále byly sjednoceny faktory „empatie“, „odpovědný přístup“ a „pocit jistoty“ 

pod jeden souhrnný, který byl nově nazván „chování personálu“. Počet indikátorů však 

zůstal nadále stejný. 

Poslední část dotazníku, ve které respondenti rozdělovali „body důležitosti“ mezi 

vlastnosti funkční kvality byla po rozboru odebrána, protože respondenti nejčastěji 

rozdělovali body rovnoměrně, aby nemuseli složitě počítat. Výsledky této části tedy 

nijak patrně neovlivňovaly konečný výsledek. Výhodou tohoto odebrání je zkrácení 

doby vyplňování dotazníku i jeho snadnější vyhodnocování. Pro výzkum této 

diplomové práce byla vybrána tato upravená verze dotazníku, která je vnímána jako 

vhodnější. Vzhledem k tomu, že Energy Studio Václava Krejčíka není klasickým fitness 

centrem, ale studiem zaměřeným na jógu, došlo v dotazníku u některých tvrzení 

k malému přeformulování tak, aby bylo možné dotazník v daném prostředí použít. 

Dotazník je zobrazen v příloze 1. 

  

4.2  GAP model 

PARASURAMAN (1988) přibližuje pohled na vnímání kvality služeb. Jedná se o 

určitou úroveň, jenž vzniká rozdílem mezi zákazníkovým očekáváním dané služby a 

jeho skutečným chápáním.  

ZVÉŠKOVÁ (2009) uvádí, že metoda SERVQUAL je založená na tzv. GAP 

modelu. Tento model popisuje pět mezer, které mohou vznikat: 

1. Mezera mezi očekáváním zákazníků a vnímáním vedení organizace. 

2. Mezera mezi charakteristikami poskytovaných služeb a očekáváním 

zákazníka. 

3. Mezera vzniklá nedodržením zaručených standardů při poskytování služby. 

4. Mezera vzniklá odlišnou úrovní nabízených služeb prezentovaných v médiích 

a skutečně poskytovaných. 
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5. Mezera vzniklá součtem předešlých mezer, neboli mezera mezi očekávanou 

službou a službou vnímanou. 

Výše uvedené mezery mohou navíc vznikat při procesu poskytování služeb na 

všech jeho úrovních, udává GASTEROVÁ (2003). 

Obr. 2: GAP model 

 

Zdroj: Franěk, J. SERVQUAL [online]. 2015 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: 

<http://www.servqual.estranky.cz/clanky/whatis.html>. 

 

Cílem metody SERVQUAL je tedy zejména zjistit očekávání zákazníka a jeho 

skutečné vnímání využívané služby. Poměr mezi očekávanou a skutečně vnímanou 

službou je naprosto zásadní pro každou organizaci poskytující jakékoliv služby. Dle 

KOTLERA (1998) je tomu tak, že zákazník by měl mít pocit, že obdržel vyšší kvalitu 

služeb, než kterou očekával. V takovém případě je totiž mnohem pravděpodobnější, že 

se takový zákazník bude k využívání dané služby vracet i v budoucnosti. V opačném 

případě, kdy je úroveň vnímané služby nižší než úroveň služby očekávané, zákazník 
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začne ztrácet zájem o službu, čili také o jejího poskytovatele. Pro poskytovatele služeb 

se tak objevuje potřeba znát kvalitu služeb podle přání zákazníka. U GASTEROVÉ 

(2003) se setkáme s další důležitou skutečností související s pravidelností využívání 

určité služby. U častého využívání služby totiž dochází ke zmenšení rozdílu mezi 

očekávanou a skutečně vnímanou službou. V praxi zákazník očekává při opakovaném 

využívání služby podobný standard kvality, jako při minulých zkušenostech. 

 

4.3  Plán výzkumného projektu 

Tato metodická podkapitola obsahuje základní hlavní informace, které jsou třeba 

pro samotnou konstrukci celého projektu. Popsány jsou zde všechny části výzkumného 

projektu, jimiž jsou metoda sběru dat, technika měření, stanovení výzkumného vzorku, 

způsob sběru dat a struktura dotazníku. Dále je tu uvedený rovněž časový harmonogram 

realizace kompletního průzkumu. Konec podkapitoly rozebírá způsob vyhodnocování 

dat, jež jsou získávány z dotazníku. 

4.3.1  Metoda sběru dat, technika měření, výzkumný vzorek, sběr dat 

Metoda sběru dat 

Pro zjištění kvality služeb v jógovém centru Energy Studio bude použita primární 

metoda sběru dat. Bude se tudíž jednat o data primární získaná kvantitativním 

výzkumem. 

Technika měření 

Nejvhodnější technikou měření pro podobné typy výzkumu je technika 

dotazování, konkrétně písemné dotazování doplněné o ústní dotazování. Pro volbu 

tohoto typu měření hovoří jeho nízká časová náročnost a snadné vyhodnocení výsledků. 

Časová nenáročnost vyplňování dotazníku, jenž se vyplňuje hlavně zaškrtáváním 

správných odpovědí, zaručuje zvýšenou návratnost dotazníku. Částečné ústní 

dotazování, které doplňovalo dotazování písemné, ještě zvyšovalo pravděpodobnost 

vyplnění dotazníku. Ke zjištění kvality sportovně-relaxačních služeb byl v tomto 

výzkumu vybrán a použit tzv. SERVQUAL dotazník. Důvod zvolení tohoto dotazníku a 

jeho vhodnost pro tento výzkum byly podrobně rozebrány v předešlých kapitolách. 

Především jde o schopnost zjistit různé složky kvality služeb spolu se spokojeností 
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zákazníka, která je dána poměrem mezi očekávanou a skutečně vnímanou kvalitou 

služeb. 

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek pro tuto diplomovou práci tvořili členové a všichni další 

návštěvníci a klienti jógového centra Energy Studio Václava Krejčíka. Z celkového 

počtu zhruba 450 aktivních návštěvníků (členové, držitelé permanentek a ostatní 

návštěvníci) byl realizován částečně stratifikovaný náhodný vzorek odpovídající více 

než jedné pětině klientů. Výzkumný vzorek je zastoupený ve stejném poměru mužů a 

žen, jako je poměr u celkového počtu všech aktivních členů Energy Studia Václava 

Krejčíka. 

Sběr dat 

Sbírání dat probíhalo od února 2015 a skončilo v první půlce března 2015. Po 

celou tuto dobu byl dotazník umístěn na recepci obou dvou center Energy Studia 

Václava Krejčíka. Na dotazník byli klienti upozorňováni recepčními, které byly 

s dotazníkem seznámeny tak, aby dokázaly poradit v případě nejasností a nepochopení 

některé části dotazníku. Jednalo se o písemné dotazování, jež bylo částečně doplněné o 

osobní dotazování. Toto osobní dotazování jsem prováděl já osobně v různých dnech a 

časech. Takto bylo možné zastihnout všechny skupiny navštěvující Energy Studio, čímž 

se zvýšila reprezentativnost zkoumaného vzorku. Rovněž návratnost byla díky 

osobnímu dotazování zvýšena. 

4.3.2  Struktura dotazníku 

Pro tento výzkum byl vybrán tzv. SERVQUAL dotazník. Šlo o upravený přímý 

překlad z originální anglické verze, jenž byl pod dohledem Mgr. Šímy dále modifikován 

pro sportovní zařízení, jejichž předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti 

fitness. Mgr. Šíma dále ve své disertační práci navrhnul nově pozměněnou verzi 

SERVQUAL dotazníku, která by měla více vyhovovat českým podmínkám. Právě tuto 

verzi dotazníku jsem použil v této práci. 

Konečná struktura dotazníku se dělí do dvou skupin, které zjišťují funkční a 

technickou kvalitu služeb. Vlastnostmi funkční kvality služeb jsou hmotné zajištění 

centra, spolehlivost a chování personálu. Poslední vlastnost, chování personálu, vznikla 

sloučením tří vlastností, které byly v originálním SERVQUAL dotazníku. Těmi byly 
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pocit jistoty, odpovědný přístup a empatie zaměstnanců. Technickou kvalitu služeb poté 

zkoumá vlastnost s názvem odbornost trenérů. 

Zmíněné vlastnosti funkční kvality jsou charakterizovány 20 výroky, technickou 

kvalitu služeb zjišťují výroky 3. Respondent dohromady odpovídá na 23 výroků. U 

každého vyjadřuje míru souhlasu s očekávanou službou, tak jak si ji představuje. 

V druhé části každé otázky pak vyjadřuje opět míru souhlasu, tentokrát však se skutečně 

vnímanou službou v daném centru. Závěrečná část, kde respondenti hodnotili relativní 

důležitost výše uvedených vlastností, byla v modifikované verzi dotazníku vypuštěna 

pro zanedbatelný vliv na výsledek. 

Hlavní část dotazníku, kterou představuje 23 výroků, byla doplněna o otázky 

zaměřující se na demografické a ekonomické ukazatele, spolu s osobními preferencemi 

služeb. Na konci dotazníku mohl respondent napsat jakýkoliv vzkaz pro vedení Energy 

Studia. Na úvod dotazníku byly uvedeny základní informace, jako smysl a cíl sběru dat. 

Pro jednodušší vyhodnocování dotazníku byl v úvodních otázkách využit typ 

otázek uzavřených s kompletní možností odpovědí. V hlavní části dotazníku, u výroků 

týkajících se kvality služeb, byla použita Likertova sedmistupňová škála s hodnotami od 

-3 do +3, přičemž -3 znamenalo absolutní nesouhlas a +3 absolutní souhlas s daným 

tvrzením. 

4.3.3  Pilotní studie 

V této práci nebyla pilotní studie SERVQUAL dotazníku prováděna. Tento 

dotazník zkoumající kvalitu nabízených služeb ve fitness centrech byl vytvořen Bc. 

Michalem Vašendou a Mgr. Janem Šímou a později modifikován samotným Mgr. 

Šímou. Prošel tak několika pilotními studiemi spolu s dalšími úpravami, načež byla 

potvrzena jeho standardizace. Z tohoto důvodu nevyvstala potřeba v této diplomové 

práci pilotní studii realizovat. 

4.3.4  Časový harmonogram, rozpočet výzkumu 

Tvorba této diplomové práce probíhala v časových etapách, jež na sebe postupně 

navazovaly. Pro dosažení konečného výsledku bylo nezbytné dodržení správné 

posloupnosti následujících etap: 

1. Sběr dat a informací týkajících se tématu sportovních služeb, kvality a 

hodnocení. 
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2. Volba vhodného zařízení poskytujícího sportovně-relaxační služby. 

3. Dohodutí spolupráce a podrobností průběhu výzkumu. 

4. Seznámení personálu studia s průběhem výzkumu. 

5. Sběr dat pomocí SERVQUAL dotazníku. 

6. Zpracování vybraných dotazníků. 

7. Vyhodnocení získaných dat. 

8. Vytvoření návrhů a doporučení pro zlepšení poskytované kvality služeb ve 

vybraném zařízení. 

 

Náklady spojené se sběrem dat nebyly vysoké. Týkaly se zejména vytištění 

dotazníků. Pro motivaci klientů k vyplnění dotazníku nebyla zvolena žádná odměna ani 

soutěž. Motivací pro ně měla být samotná možnost podílet se na rozvoji a zlepšení 

kvality služeb poskytovaných Energy Studiem Václava Krejčíka, jež více či méně 

pravidelně navštěvují. 

4.3.5  Rozsah platnosti 

Výsledky tohoto výzkumu lze aplikovat pouze pro jógové centrum Energy Studio 

Václava Krejčíka, bez možnosti tyto výsledky jakkoliv generalizovat. Získané výsledky 

dohromady s návrhy a doporučeními, vypracovanými na základě těchto výsledků, 

můžou posloužit ke zlepšení kvality poskytovaných služeb jógového centra Energy 

Studio Václava Krejčíka. 

4.3.6  Analýza dat 

Prostřednictvím získaných dat ze sebraných dotazníků lze data analyzovat a 

hodnotit. Jde o významnou část celého výzkumu. Nejdůležitější částí dotazníku je 23 

tvrzení, která měří kvalitu služeb. Výroky se věnují jednotlivým vlastnostem funkční a 

technické kvality služeb. Respondenti zde vyjadřují míru svého souhlasu či nesouhlasu 

s očekávanou službou a se skutečně vnímanou službou. Rozdíl mezi očekávanou a 

skutečně vnímanou službou vytváří mezeru, která vyjadřuje míru spokojenosti 

zákazníka.  

Při analyzování dat je nejdůležitější skutečnost, jakých hodnot vzniklá mezera 

dosahuje. V případě, že mezera má kladnou hodnotu, zákazník vnímá kvalitu 

poskytovaných služeb většími čísly, než jaká jsou jeho očekávání. Je tedy se službou 

velmi spokojen. Takový případ se však objevuje jen velmi zřídka. Častěji se stává, že 
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mezera vyjadřující spokojenost zákazníka, nabývá záporných hodnot. V těchto 

případech jsou očekávání ohledně kvality služeb vyšší než kvalita skutečně vnímaných 

služeb. Zákazník není zcela spokojen. Takto vzniklé mezery se stávají předmětem 

zkoumání, které by mělo přispět ke zlepšení kvality služeb. Záporná hodnota mezery 

ještě ale nemusí být znakem špatné úrovně kvality služeb, záleží hodně na velikosti této 

hodnoty. Pokud je velikost malá, mezera naznačuje možnost zlepšení kvality dané 

služby směrem k ještě vyšší kvalitě, než je nyní. V případě, že je velikost záporné 

hodnoty vysoká, zákazníci vnímají službu jako nekvalitní a nejsou s ní spokojeni. 

Především na takové mezery by se mělo jógové centrum Energy Studio Václava 

Krejčíka zaměřit, a zkusit změny v poskytovaných službách tak, aby vedly k odstranění 

těchto mezer. 
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5  ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části je popsáno fungování jógového centra Energy Studio Václava 

Krejčíka. Na začátku je podrobně podána charakteristika celého studia, včetně 

nabízených služeb a produktů. Dále je přiblíženo konkurenční prostředí, které má přímý 

vliv na toto centrum. Největší prostor poté mají výsledky dotazníku, díky kterým je 

možné hodnotit kvalitu služeb, jež studio poskytuje. 

5.1  Energy Studio Václava Krejčíka 

Energy Studio Václava Krejčíka je název jenž momentálně zastřešuje 2 jógová 

studia v centru Prahy, na dobře dostupných místech. Energy Studia nabízí zejména 

skupinové lekce jógy mnoha stylů, specializované kurzy, školení pro budoucí lektory, 

výživové poradenství, meditace, osobní tréninky, zajímavé akce, víkendové pobyty a 

dovolené, online výuková videa a další. Energy Studio HOME se nachází kousek od 

Újezdu, na adrese Hellichova 1, Praha 1. Energy Studio HEAVEN působí na adrese 

Uruguayská 11, Praha 2, minutu chůze z Náměstí Míru. Otevírací doba se různí 

v závislosti na skupinových lekcích a jejich rozvrhu v daný den. Provoz studií je 

celoroční. Filosofií Energy Studií je vytvoření příjemného prostoru pro relaxaci a 

zároveň ponechání možnosti výběru, kterou cestou chce klient jít. Může cvičit s cílem 

zlepšit kondici a pečovat o své zdraví, nebo může hledat svou duchovní cestu. Nikdo 

zde nikoho nehodnotí a neposuzuje. Každý se tu může uvolnit a oddechnout si. 

 

Energy Studio HOME Energy Studio HEAVEN 

Hellichova 1, Praha 1, 118 00 Uruguayská 11, Praha 2, 120 00 

Recepce: 602 327 260 Recepce: 605 309 082 

Email: recepce1@energystudio.cz Email: recepce2@energystudio.cz 
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Obr. 3: Současné logo Energy Studia Václava Krejčíka 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 

Historie 

 První Energy Studio bylo otevřeno 24. září 2003 na Fügnerově náměstí na Praze 

2. Jednalo se o první čistě jógové studio v Praze. Po 8 letech se studio přestěhovalo a 

přineslo nové, úplně jiné prostory na adrese Uruguayská 11 (rovněž na Praze 2). 

K tomuto stěhování došlo 29. června 2011. Přestěhované studio navazuje na tradici 

prvního powerjógového studia v Praze. 

Druhé Energy Studio bylo otevřeno 29. března 2009 v prostorách objektu 

Hellichova 1. Do objektu a jeho dvora se vstupuje branou s vlajkami Japonska, Finska a 

Dánska (v budově sídlí několik ambasád). Pohledem ze dvora je vidět na krásu Kampy 

a Vltavy. Doménou malostranského Energy Studia je kromě cvičení jógy a powerjógy i 

energie Malé Strany, její kouzlo. „Cítit se jako doma“, to byl cíl při tvorbě druhého 

Energy Studia v Praze. 

Obr. 4: Původní logo Energy Studia Václava Krejčíka 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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 Obr. 5: Logo k pětiletému výročí Energy Studia 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka  

 

Obr. 6: Logo k desetiletému výročí Energy Studia 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 

 Energy Studio je silně spjato s osobou Václava Krejčíka, který studio otevřel 

v době, kdy byl známý jako člověk propagující pohyb a sport. Jak uvádí KREJČÍK 

(2009) ve své publikaci, od mlada se věnoval sportovnímu aerobicu, ve kterém získal 

titul mistra republiky v roce 1993. Dalším velkým sportovním úspěchem bylo druhé 

místo na mistrovství světa ve fitness týmech v roce 2003. Václav Krejčík dlouhou dobu 

lektoroval aerobic po celé České republice i v zahraničí. Jako propagátor aerobicu a 

sportu se poté stal i mediálně známou tváří, vystupující i v televizi. Život ho následně 

zavedl k józe a zanedlouho se jí začal věnovat naplno. Otevřel první studio v Praze 

zaměřené pouze na jógu a toto podnikání se snaží neustále rozvíjet.  
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Energy Studio HOME 

Energy Studio HOME je menší, příjemné studio na Malé Straně, přímo sousedící 

s parkem Kampa. Dostupnost městskou hromadnou dopravou je dobrá, zhruba 50 metrů 

od studia je stanice tramvají několika linek. Parkování může být problém kvůli 

parkovacím zónám v centru Prahy. V HOME studiu je krásný, světlý sál se zdobenými 

lustry, jehož kapacita na cvičení je 20 osob. Lekce zde probíhají celý týden. Ve všední 

dny v odpoledních a večerních časech jsou zpravidla 3 – 4 lekce, kromě pondělí a středy 

také lekce ranní či dopolední. O víkendech jedna lekce dopoledne a poté v neděli večer. 

Jsou zde 2 šatny, jak dámská, tak i pánská. Obě jsou vybaveny všemi potřebnými 

kosmetickými doplňky pro úpravu – tampony na odlíčení, odličovací voda, sprchová 

mýdla, krém na ruce. Příjemná kavárna a obchod s jógovými pomůckami dotváří 

relaxační atmosféru Energy Studia HOME. Vstupní chodbou se line příjemná a 

relaxační hudba za doprovodu crčící vody z buddhovy fontány. Energy Studio HOME 

je sídlem redakce časopisu JÓGA DNES a Energy CLINIC. 

Obr. 7: Vstupní dveře Energy Studia HOME 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 8: Chodba ústící v recepci 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 9: Společné prostory s kavárnou a obchodem s pomůckami 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 10: Prostory cvičebního sálu 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 

Energy Studio HEAVEN 

Jen pár kroků od Náměstí Míru vstoupíte do vinohradského činžovního domu, 

vyjedete výtahem do 4. patra a  jako byste se najednou ocitli v jiném světě. Lehkost, 

barevnost a příjemná atmosféra umocňují pohodové cvičení jógy mnoha stylů. Nemáte 

potřebu spěchat a chcete se zastavit. V měsících, kdy se dá pobývat venku, si můžete 

před, nebo po hodině sednout na terase s výhledem na věž kostela Svaté Ludmily. 

Klidný vnitroblok zve k odpočinku.  

Dostupnost městskou hromadnou dopravou je výborná, v blízkosti je metro linky 

A a řada tramvajových linek. Parkovací zóny jsou i na Praze 2, což může komplikovat 

parkování v přilehlých ulicích. Celková plocha studia je v HEAVEN větší než ve studiu 

HOME. Sál je prostornější, s větší kapacitou, šatny rovněž. Dále tu je malá kancelář 

vedení Energy Studia a prostorné zázemí, kde mohou klienti posedět nad šálkem čaje či 

kávy. Jsou zde také k prodeji podložky na cvičení a pomůcky, tematické knihy, cvičební 

DVD a mnoho dalšího. V létě je možnost využít terasu s výhledem, která je dostupná 

z obou šaten. 
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Z obou studií je Energy Studio HEAVEN tím více navštěvovaným, což je dáno 

především dostupnější polohou u Náměstí Míru, v centru hlavního města. Také je zde 

mnohem více lekcí. Přes týden bývá otevřeno od 7 hodin ráno až do 9 hodin večer. 

Každý všední den proběhne mezi sedmi až devíti lekcemi. O víkendu je lekcí méně 

z toho důvodu, že se zde často konají různá školení a akce.  

Obr. 11: Cvičební sál v ES HEAVEN 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 12: Terasa 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 13: Kavárna, obchod a vzadu kancelář vedení 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 

Obr. 14: Recepce a předsálí 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 15: Sál původního studia na Fügnerově náměstí 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 

Poskytované služby 

 Primárně se Energy Studio Václava Krejčíka zaměřuje na poskytování 

skupinových lekcí jógy. V nabídce stylů tu lze objevit většinu nejpopulárnějších 

současných stylů, od powerjógy, hathajógy, aštangy, terapeutické jógy až po méně 

známé jako naam jóga, jin jóga či akrojóga. Navštívit se dá i lekce pilates. Kromě 

skupinových lekcí se klient může domluvit na lekcích individuálních, a to v časech, kdy 

je sál volný. Další službou, kterou můžou klienti využít je Energy clinic, neboli 

programy na změnu životního stylu, zahrnující programy na hubnutí, detoxikaci, 

odbourání stresu atd. Tyto programy zahrnují osobní i online konzultace, analýzu 

stravování, organismu a začlenění pravidelného cvičení do života. Programy jsou hodně 

individuální, aby vždy jedinci co nejvíce seděly na míru. 

 Dále lidé z vedení Energy Studia Václava Krejčíka produkují každé dva měsíce 

nové číslo časopisu Jóga Dnes, který se prodává v jógových studiích i jinde. Stojí 49 Kč 

a přispívá do něj řada lektorů a osobností. Pod názvem Jóga Virtual se skrývá databáze, 

ve které jsou videa obsahující sekvence jógových pozic, techniky dechu, meditace atd. 
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Každý si tak může zacvičit i z klidu svého domova, stačí se připojit na internet. Jóga 

Virtual je zpoplatněna, pro předplatitele časopisu Jóga Dnes a pro členy Energy Studia 

Václava Krejčíka je však zdarma. I tento fakt tak může být motivací pro klienty, kteří 

využívají pouze permanentky, aby přešli na členství. 

 V obou studiích je možné zakoupit podložky, pomůcky na jógu, knihy, DVD, 

hudební CD, detoxikační pomůcky a další související zboží. Jedná se o produkty na 

jógovém trhu rozšířených značek Bodhi, Agoy, Manduka, ECO Prana, Ganges či 

YogiStar. Veškeré zboží se dá objednat i přes internetový obchod na webových 

stránkách www.energyobchod.cz. 

 Součástí studií jsou i recepce, kde si může kdokoliv zakoupit čaj, kávu či drobné 

občerstvení. Produkty, které se ve studiích prodávají, jsou kupované v Makru nebo 

objednávané přes velkoobchod s potravinami JIP. Dostupné čaje jsou od značky 

Ronnenfeld, káva značky Illy a Vescovi. Z nápojů tu jsou ke koupi vody Aquila, 

Mattoni, Vittel, Rajec a další ochucené nápoje Ganic, Fiji a Coca Cola. Z občerstvení je 

k dispozici čerstvé ovoce, tyčinky značky Nutrend a drobné sladkosti jako Kofila, 

Milena nebo Fidorka. 

 Další výhodou pro členy je možnost účastnit se zdarma akcí označených jako Jóga 

Klub. Tyto akce jsou vždy specificky zaměřeny na určité téma a pomáhájí rozvíjet 

klientovi praxi jógy. Kromě těchto akcí se v Energy Studiu pořádají i další semináře a 

workshopy. Samostatnou kapitolou je pak vzdělávací činnost pod názvem Power Yoga 

Akademie, která je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurzy 

mají 150 – 200 hodin a jsou označeny jako Instruktor jógy, přičemž pod tím je uvedena 

specializace kurzu. Zájemci mohou vybírat z powerjógy, hathajógy, aštangajógy, jógy 

pro zdravá záda a cvičení seniorů. Na tyto základní kurzy navazují rozšířující programy, 

sestávající ze specializovaných seminářů a workshopů. Celkem prošlo instruktorským 

školením od roku 2003 okolo 2500 lektorů, což je působivé číslo.  

Ceník 

 Energy Studio Václava Krejčíka nabízí několik forem využívání služeb. Zákazník 

může přijít a zaplatit pouze jednorázový vstup, který je však logicky nastaven na 

poměrně vysokou cenu, a to 200 Kč za lekci, respektive 250 Kč za lekci, která má 90 

minut. Snahou studia je klienty směřovat k využívání členství či permanentek. 

Permanentky jsou k prodeji na 5, 10 a 20 vstupů. Mají časově neomezenou platnost, 
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jsou přenositelné a při jedné návštěvě se dají použít i pro více lidí. V Energy Studiu 

Václava Krejčíka dále lze využívat členství. To má několik druhů, členství CVIČÍM 

platí neomezeně pro návštěvy všech lekcí, členství dopolední umožňuje navštěvovat 

lekce od pondělí do pátku v časovém rozmezí 7:00 – 16:00, členství víkendové pro 

soboty a neděle a členství TRAVEL, které platí pouze na jeden měsíc. Speciální členství 

ALL INCLUSIVE je roční členství, jež stojí měsíčně 1499 Kč a má nejvíc výhod. 

Klient může navštěvovat veškeré lekce, včetně uzavřených kurzů, obdrží jednu vstupní 

a jednu kontrolní konzultaci v oblasti výživy, pohybu a relaxace s doporučením a 

stanovením inteligentního plánu zdravého životního stylu, může si rezervovat lekce, 

dostává e-mailem pravidelné měsíční vyhodnocení a doporučení a při každé návštěvě 

dostává zdarma vodu, kávu nebo čaj. Proti obecně slabší letní prázdninové sezóně 

Energy Studio zavedlo speciální Letní fitpas platící od května do konce srpna. Fitpas 

platí pro obě studia po dobu dvou měsíců.  

 Energy Studio Václava Krejčíka se samozřejmě snaží upozorňovat na výhody 

členství. Těmi jsou neomezený vstup na všechny lekce s možností rezervace místa 

(např. s permanentkou nelze), zdarma akce označené jako Jóga Klub, 10% sleva na 

produkty v Energy obchodu, možnost přerušení členství až na dobu 1 měsíce a zdarma 

přístup na Jóga Virtual. Studenti, senioři a klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny mají 

slevy na permanentky a členství. Ve studiích lze platit kartami Visa, MasterCard a 

Maestro, dále je možné služby hradit poukázkami Sodexo, Edenred, Benefit plus a 

Sphere card. 

 Koncepce cenové tvorby je u Energy Studia Václava Krejčíka dobrá, zohledňuje 

slabší části roku i méně obsazené dopolední lekce. Nabízí slevy studentům a seniorům, 

a výhody pro členy. Možné využití řady poukázek je také skvělé. Kompletní přehled 

cen je na obrázku 16. 
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Obr. 16: Ceník Energy Studia Václava Krejčíka 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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Obr. 17: Výhody členství 

 

Zdroj: Energy Studio Vácava Krejčíka 

 V současné době (únor 2015) využívá členství v Energy Studiu HEAVEN 250 

klientů, v Energy Studiu HOME dalších 74 klientů. V následujících grafech je vidět 

poměr mužů a žen využívajících členství, dále zastoupení jednotlivých typů členství 

společně s několikaletým vývojem. Tyto informace pochází z interního počítačového 

systému Energy Studia Václava Krejčíka. 

Graf 1: Poměr členů Energy Studia podle pohlaví 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 
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 Muži využívající členství v Energy Studiu netvoří nijak velké zastoupení. To je 

dáno charakterem cvičení. Jóga přitahuje zejména ženy a muži na ni často nahlíží jako 

na nezáživné a relaxační cvičení. Nicméně i poměr mužů chodících na jógu pomalu 

vzrůstá. 

 

Graf 2: Zastoupení jednotlivých typů členství 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 Podíváme-li se na výše zobrazený graf, tak vidíme, že nejčastěji je využíváno 

roční členství placené měsíčně. Poté následuje roční členství zaplacené najednou, které 

je samozřejmě ve výsledku levnější, než když se platí měsíčně, ale řada lidí si třeba 

nemůže najednou dovolit tak velký výdaj, aby zaplatila celou částku najednou. Oblíbené 

je také členství na 3 měsíce, které nepředstavuje moc velký závazek. Nejmenší podíl 

mají VIP členství a členství využívaná studenty a seniory. Procento ukončení členství se 

měsíčně pohybuje mezi 2 – 5%, tedy nijak veliké číslo. 
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Graf 3: Zastoupení jednotlivých typů členství a jejich vývoj 

 

Zdroj: Energy Studio Václava Krejčíka 

 Jak je z grafu 3 vidět, za posledních několik let rostl počet ročních členství 

zaplacených naráz, stejně tomu bylo i u členství na 3 měsíce. Využívání ročního 

členství s měsíční platbou lehce klesalo, ale i tak je stále nejvyužívanější variantou 

členství. Za pozornost jistě stojí členství ostatní, které začalo Energy Studio Václava 

Krejčíka nabízet od roku 2012. Patří sem speciální tříměsíční novoroční členství a 

především letní fitpas, platící po dobu letních měsíců. Jeho využívání každým rokem 

stoupá a studiu se tato nabídka velmi vyplácí. 

 

Organizace 

 Energy Studio Václava Krejčíka je zastřešeno společností Power Yoga Akademie 

s. r. o. Jednatelem společnosti je Jakub Šamberger, ředitelem Václav Krejčík. 

Manažerkou Energy Studia je Kateřina Bílková. Všichni tito tři působí také v Energy 

Studiu jako lektoři lekcí. Dále je ve společnosti zaměstnána šéfredaktorka časopisu Jóga 

Dnes, grafička a další 2 zaměstnankyně mající na starost organizaci školení budoucích 

lektorů a online videa na Jóga Virtual. Recepčních je zaměstnáno celkem 9, úklid, 

údržbu a další externí spolupráci obstarává celkem 7 osob.  Lektorů v Energy Studiu 

cvičí 20 – 25, někteří pouze na záskoky. Všichni zde pracují na dohodu o provedení 

práce nebo na fakturace jako živnostníci. Dalšími externími spolupracovníky jsou 

fotografové a autoři článků. 
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  Marketingová činnost Energy Studia Václava Krejčíka je soustředěna zejména na 

webové stránky a na sociální síť facebook, kde se snaží prezentovat veškeré novinky a 

akce studia. Pro všechny klienty a odběratele novinek dále každý měsíc vytváří 

newsletter, jenž je všem rozesílán prostřednictvím e-mailů. Newsletter zahrnuje seznam 

nejbližších akcí, nových lekcí, speciálních nabídek, produktů, jež jsou v akci atd. 

Dalším marketingovým nástrojem jsou tištěné letáčky s jednotlivými aktuálními 

akcemi, které jsou rozmístěny v prostorách kavárny, na recepci i vylepené v šatních 

skříňkách. 

 Další reklamní činnost studia je realizována ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou. Jedná se o velké plochy ve stanicích metra, které doporučují navštěvování 

Energy Studia Václava Krejčíka. Reklamy má Energy Studio také v časopisech Dieta, 

Glanc, Moje psychologie, Fitstyl, Žena a život, Vlasta a Instikt. Jde o časopisy mířící na 

podobné cílové skupiny jako má Energy Studio, tedy zejména ženy mezi 20 – 40 lety. 

V rádiích se jedná o krátké reklamy na rádiu Impuls a Českém rozhlasu.  

 Na zviditelnění centra se také podílejí i někteří partneři Energy Studia Václava 

Krejčíka. Mezi tyto partnery patří Reebok, VZP a Benefity Plus. Rovněž se jedná o 

partnery, se kterými se Energy Studio spojí v rámci nějaké konkrétní akce. Například u 

Jóga Dnes konference to byly Reebok, Bio Bachovky, Nutrend, Venice Beach, Volvo, 

Estée Lauder nebo časopis Dieta. 

Konkurenční prostředí 

 Konkurence postupně přibývá. Častý případ je, že lektor/ka si otevřou své vlastní 

studio. Největší konkurencí je pak samozřejmě studio, které se nachází v nejbližším 

okolí, tedy ve stejné části Prahy. V blízkosti Energy Studia HEAVEN je několik 

jógových center, jimiž jsou Dům Jógy na Vinohradech, Jóga studio Krymská, Jóga 

Studio Kairos, Jemný svět a velmi významný konkurent Karma jóga. Toto centrum je 

velmi blízko a nabízí lekce za mnohem nižší ceny, již od 89 Kč. Kousek dál, na Praze 1, 

působí dvě významná jógová studia, a to Yogajoga a Yogame. V nejbližším okolí 

Energy Studia HOME jsou v provozu menší studia jako Zen Garden a Bindu jóga 

studio. 

Výše uvedený seznam konkurence se zaměřuje pouze na nejbližší okolí, celkové 

množství potencionálních konkurentů je ale mnohem vyšší vzhledem k faktu, že se 

Energy Studio Václava Krejčíka nachází na území hlavního města Prahy, kde je 
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koncentrace jógových center obrovská. Doprava po městě je díky síti metra, 

tramvajových a autobusových linek rychlá a snadná, tudíž vzdálenost od domova či 

práce nemusí být až tak významný faktor u zákazníkova rozhodování. Pokud je služba 

kvalitní, zákazník za ní rád pojede i o něco déle. 

Energy Studio HEAVEN je velmi dobře dostupné. Poloha na Náměstí Míru je 

strategická, jde o centrum města, kde bydlí a pracuje mnoho lidí a doprava je sem také 

dobrá díky metru a tramvajím. Negativem může být problém s parkováním. 

V přilehlých ulicích jednak často není místo, a především je parkování omezeno 

parkovacími zónami. Energy Studio HOME s polohou kousek od Malostranského 

náměstí je na tom o něco hůře. Parkování je tu téměř nemožné, co se týká veřejné 

dopravy, tak na místo se dá dorazit pouze několika tramvajovými linkami. V této části 

Prahy bydlí jen velmi málo lidí, naopak sídla tu má řada ambasád a státních institucí.  

 

5.2  Zpracování dat získaných z dotazníku SERVQUAL 

V této části diplomové práce se zpracovávají data získaná prostřednictvím 

dotazníku SERVQUAL. Tyto data dále umožní hodnotit kvalitu služeb, které Energy 

Studio Václava Krejčíka poskytuje. Metoda SERVQUAL umožňuje zhodnotit každou 

dotazovanou položku a tím indikovat míru spokojenosti zákazníků nejen s danou 

položkou, ale i s jednotlivými vlastnostmi. Jako výsledek se získá hodnocení funkční i 

technické kvality a na závěr hodnocení celkové kvality nabízených služeb.  

V dotazníkovém šetření bylo vybráno dohromady 98 dotazníků. Z tohoto počtu 

bylo však 6 dotazníků pro neúplnost vyplnění vyřazeno. Zbylých 92 dotazníků bylo 

zařazeno do vyhodnocování dat. Ve vybraném vzorku docházelo ke stejnému poměru 

mezi muži a ženami jako je tomu u členů Energy Studia, díky čemuž by měla být 

zaručena odpovídající reprezentativnost výsledků. 85 dotazníků bylo vyplněných 

ženami, 7 muži. Těchto 92 vyhodnocovaných dotazníků zahrnuje i 6 dotazníků, které 

byly sebrány pomocí doplňkových standardizovaných rozhovorů. Obsah těchto 

rozhovorů tak přesně odpovídal obsahu tištěného dotazníku SERVQUAL. Rozhovory 

trvaly od pěti do deseti minut a byly prováděny v různých dnech i časech. Takto osobně 

dotazováni byli především muži, aby došlo k požadované výši jejich podílu ve vzorku.  
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5.2.1  Výsledky z demografických a ekonomických údajů 

V první části dotazníku byly zjišťovány obecné demografické a ekonomické 

údaje. Z výsledků této části se dají zjistit informace o klientech, kteří studio navštěvují. 

Vzhledem ke stanoveným hypotézám, jsou pro tuto práci důležité výsledky týkající se 

čistého finančního příjmu, četnosti návštěv a rovněž hlavních důvodů využívání služeb 

Energy Studia. Z důvodu přehlednosti jsou výsledná data u každé otázky přenesena do 

grafů, kde je nejčastěji uveden procentuální podíl. Výjimkou jsou pouze výsledky 

otázek, které se věnují nejčastěji navštěvovaným lekcím a hlavním důvodům návštěv 

klubu. V těchto případech mohli respondenti uvést více odpovědí, takže v grafech jsou 

zaznamenány absolutní četnosti jednotlivých odpovědí, které jsou více vypovídající. 

 

Otázka číslo 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Jak už bylo zmíněno výse, v konečném výběru dotazníků bylo 85 dotazníků 

vyplněných ženami a 7 dotazníků vyplněných muži. Tento poměr zároveň odpovídá 

skladbě členů Energy Studia, kde je 8% mužů a 92% žen. 

Graf 4: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z výsledků vyplývá, že na jógu chodí především ženy, ačkoliv počet mužů 

praktikujících jógu pořád roste. Rozdíl mezi oběma pohlavími však asi bude ještě po 

dlouhou dobu značný. 
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Otázka číslo 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

Tato otázka má za cíl zjistit věkové kategorie respondentů využívajících služby 

Energy Studia. 

Graf 5: Věkové kategorie respondentů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z grafu lze vyčíst, že nejčastější věkovou kategorií využívající služeb Energy 

Studia Václava Krejčíka je věková kategorie 21 – 30 let, jenž je následována kategorií 

31 – 40 let. Celkem tyto dvě věkové kategorie tvoří téměř 70 % procent ze všech 

dotazovaných. Jde o nejpočetnější věkové skupiny a především na ně by se měla 

zaměřit pozornost klubu. Nejméně početnými skupinami jsou věkové kategorie do 20 

let a nad 61 let. Ty tvoří shodně jen 3% ze všech věkových kategorií. Stále významnou 

skupinou zůstává věková kategorie 41 – 50 let, kterou zaškrtlo 17% respondentů. 

 

Otázka číslo 3: Jaká je Vaše současná socioekonomická pozice? 

Otázka číslo 3 zjišťuje společenský status respondentů, tedy jestli jsou zaměstnaní 

či nezaměstnaní, podnikají, studují nebo jsou v domácnosti, na mateřské, případně 

v důchodu. Na základě výsledků této otázky může studio adekvátně reagovat a získat 

lepší představu o tom, jak cenově ohodnocovat nabízené služby. Tento společenský 

status má přímý vliv na výši měsíčního příjmu. 
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Graf 6: Společenský status respondentů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z výsledných dat plyne, že nejzastoupenější skupinou jsou se 76% zaměstnaní, 

podnikatelé a živnostníci. Tři čtvrtiny respondentů jsou tedy ekonomicky činní a mají 

tak pravidelný příjem. Pro Energy Studio Václava Krejčíka z toho vyplývá možnost 

adekvátně ohodnotit svoje služby, protože ekonomicky činní zákazníci se spíše budou 

rozhodovat podle kvality, a ne podle ceny, jako tomu může být u studentů či důchodců. 

Podíl studentů však není úplně malý a studio pro ně může připravit speciální 

zvýhodněné nabídky. Žádný z dotazovaných respondentů nebyl nezaměstnaný. 

 

Otázka číslo 4: Jaký je Váš čistý měsíční příjem za jeden měsíc? 

Tato otázka se ukázala jako lehce problémová. Většina dotazníků, které byly 

vyřazeny z konečného vyhodnocování dat, nemohla být zahrnuta do výsledků právě 

kvůli nevyplnění odpovědi na tuto otázku. Výsledky z této otázky blízce souvisí 

s otázkou předchozí a pro studio mají zásadní význam. Na jejich základě může Energy 

Studio poznat, jak ocenit své služby. Díky vyšší ceně oproti konkurenci bývá zpravidla 

služba vnímána jako kvalitnější a pro klienty to může znamenat přidanou hodnotu, za 

kterou si rádi připlatí. 
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Graf 7: Čistý finanční příjem respondentů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Vyhodnocená data udávají, že nejvíce dotazovaných náleží do skupiny s čistým 

měsíčním příjmem od 20 000 Kč do 29 999 Kč, konkrétně jde o 29%. Podobných 

hodnot dosáhly dále kategorie 30 000 a více Kč měsíčně a rozmezí mezi 10 000 Kč – 

19 999 Kč měsíčně, jejichž podíl je 26%, respektive 25%. Nejméně zastoupenou je 

s 20% kategorie s čistým měsíčním příjmem do 9 999 Kč, do které se řadí především 

studenti a důchodci. Více jak polovina respondentů pobírá měsíčně tedy více než 20 000 

Kč, což ukazuje na relativně dobrou koupěschopnost klientů. Na druhé straně je ale 

20% respondentů, kteří nepobírají měsíčně ani 10 000 Kč. Na tuto skupinu by nemělo 

studio zapomínat a v nabídce služeb mít zvýhodněné akce. 

 

Otázka číslo 5: Jak často navštěvujete Energy Studio Václava Krejčíka? 

Z této otázky může studio zjistit četnost návštěv klientů za týden. Odpovědi pak 

napomáhají při rozhodování o cenové tvorbě u permanentek a členství. Energy Studio 

však nabízí několik typů permanentek i členství, takže každý si najde variantu, která 

nejvíce vyhovuje jeho potřebám. 
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Graf 8: Četnost návštěv respondentů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z výsledků znázorněných v Grafu 8 je zřejmé, že více než třetina dotazovaných 

navštěvuje Energy Studio 2x týdně, 31% pak dokonce 3x a vícekrát týdně. Pro tyto dvě 

skupiny se tak určitě cenově vyplatí využívat členství, raději než permanentky. 29% 

respondentů chodí do studia pouze jednou týdně. Pro tuto, celkem početnou skupinu, je 

tak nezbytné ponechat v nabídce permanentky, protože koupit si členství by pro ni 

nebylo výhodné. 

 

Otázka číslo 6: Jak dlouho již navštěvujete Energy Studio Václava Krejčíka? 

Tato otázka může do jisté míry vypovídat o spokojenosti zákazníků v Energy 

Studiu. Dlouhodobý klient je totiž většinou se službami spokojen a rád se vrací. 

Důležitý je samozřejmě také názor nových klientů, kteří navštěvují studio teprve krátce, 

a mají tak možná vyšší očekávání, než klienti stálí. 
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Graf 9: Doba navštěvování studia 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Podíváme-li se na Graf 9, uvidíme, že skoro 60% respondentů navštěvuje Energy 

Studio déle než 1 rok, 30% z toho déle než 2 roky. Uvážíme-li více než desetileté 

fungování studia, může jít opravdu o dlouhodobé klienty, jejichž pokračující 

navštěvování studia ukazuje na spokojenost se službami. Stále rostoucí zájem o jógu a 

dobrá propagace Energy Studia pak také přitahují stále nové zákazníky, takže je 

pochopitelné, že necelou čtvrtinu respondentů tvoří ti, kdo navštěvují Energy Studio 

méně než půl roku. 

 

Otázka číslo 7: Jaké lekce navštěvujete nejčastěji? 

Energy Studio Václava Krejčíka nabízí mnoho druhů lekcí. Tato otevřená otázka 

zjišťuje, jaké lekce jsou navštěvovány nejvíce. Nabídka těchto lekcí by tak měla být 

dostatečně široká. 
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Graf 10: Nejčastěji navštěvované lekce 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Není překvapivé, že suverénně nejvíce odpovědí má powerjóga, protože Energy 

Studio se již od začátku svého působení profiluje jako jógové centrum zaměřené 

především na powerjógu. Cílem je pak zpřístupnit jógu co nejširší veřejnosti, což jde 

právě nejlépe přes powerjógu, která je zaměřená hodně na fyzické cvičení. Hodně je zde 

však vidět také zdravotní aspekt, řada klientů chodí na jógu aby zlepšila své zdravotní 

problémy. Jóga pro zdravá záda, jemná, vitální či wellness jóga jsou všechno zdravotně 

zaměřené lekce. Podobně je koneckonců laděná i hathajóga, která se zde umístila na 

druhém místě. Tyto lekce mají pro studio rovněž velkou důležitost. 

 

Otázka číslo 8: Jaké jsou hlavní důvody Vašich návštěv v Energy Studiu? 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí najednou. Mohli vybírat ze 

4 připravených možností, případně dopsat vlastní důvod. 
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Graf 11: Důvod návštěv v Energy Studiu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Nejčastějším důvodem návštěv je zvýšení kondice (64 odpovědí), následováno 

zdravotními důvody (48 odpovědí). U obou těchto důvodů byla podobná čísla 

očekávána. O moc pozadu nezůstává zábava a touha vypadat lépe. Vzhledem k velkému 

poměru žen by se však tento poslední důvod dal očekávat více v popředí. V 11 

případech uvedl respondent ještě další důvody, jako například dobrý pocit, relaxace, 

odbourání stresu, příjemné prostředí, osobnost instruktora, závislost nebo průprava pro 

jiný sport.¨ 

 

Otázka číslo 9: Jaký druh vstupného využíváte? 

Dotazovaný tu mohl vybírat ze tří variant, které jsou v Energy Studiu možné, a to 

jednorázové vstupné, permanentka nebo členství. Tato otázka tak pomáhá zjistit 

především poměr mezi klienty, kteří využívají členství a těmi, kteří si kupují 

permanentky. 
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Graf 12: Druh vstupného 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Jak se dalo celkem očekávát, jednorázový vstup označil pouze jeden respondent. 

Zajímavější je poměr mezi členy a ostatními, kteří chodí cvičit na permanentky. Poměr 

je lehce ve prospěch členství, které tvoří základ pro úspěšný chod Energy Studia 

Václava Krejčíka. Studio by se však mělo snažit nalákat klienty využívající 

permanentky, aby se upsali na členství, které pro studio přináší pravidelné příjmy. Hrozí 

také menší odliv klientů ke konkurenci. K využívání členství můžou lákat zajímavé 

benefity a výhody, o které se Energy Studio snaží, nebo rozšíření nabídky členství o 

další výhodné typy. 

 

5.2.2  Výsledky funkční a technické kvality služeb 

V této části jsou zprácovány data, která souvisí s hlavní částí dotazníku, tedy data 

určující funkční a technickou kvalitu služeb. Pro názornost a přehlednost jsou 

používány tabulky a grafy, měřící jednotlivé vlastnosti kvality služeb. Data byla 

vyhodnocena tak, jak popisuje metodologická část práce. Díky tomu lze ze získaných 

dat vyvozovat závěry a také porovnávat jednotlivá tvrzení v rámci každé ze tří 

funkčních vlastností (hmotné zajištění, spolehlivost a chování personálu) a jedné 

technické vlastnosti (odbornost trenérů). 

V tabulkách nalezneme nejen výsledné hodnoty očekávané a skutečně vnímané 

kvality služeb a vzniklé mezery, které z nich plynou, ale také jednotlivé četnosti 
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odpovědí. Podle výsledných hodnot se totiž dozvíme jen rozdíl mezi očekávanou a 

skutečnou kvalitou služeb. Tabulky četností naopak nabízí lepší náhled na důležitost 

jednotlivých tvrzení a vlastností pro klienta, dále také můžeme pozorovat výskyt 

extrémních hodnot. 

Finální hodnoty a mezery, jenž vznikají mezi očekávanou a skutečně vnímanou 

kvalitou služeb, jdou nejlépe zachytit na paprskové grafy. Modrou linií jsou 

zaznamenány hodnoty pro očekávanou kvalitu služeb, červenou linií poté hodnoty pro 

skutečně vnímanou kvalitu služeb v Energy Studiu Václava Krejčíka. Čím vyšší 

hodnota, tím blíž je kraji grafu. V případě, že modrý bod je blíže ke kraji než červený, 

znamená to, že očekávaná kvalita služeb je vyšší než skutečně vnímaná kvalita služeb 

v Energy Studiu. Navíc čím nabývá tento rozdíl vyšších čísel, tím méně spokojený 

zákazník je. Vzniklá mezera má zápornou hodnotu. Pokud je tomu však naopak, 

skutečně vnímaná služba předčila respondentovo očekávání. Hodnota mezery je 

v takových případech kladná. Protože žádné tvrzení nemělo konečnou hodnotu 

zápornou, tak osy grafu nejsou od -3 do 3, ale buď od 0 do 3, nebo v některých 

případech pro lepší přehlednost i od vyššího čísla než 0. 

5.2.2.1  Funkční kvalita služeb Energy Studia Václava Krejčíka 

Tato podkapitola podává detailní zhodnocení výsledků těch tvrzení, které se týkají 

jednotlivých vlastností funkční kvality služeb. Jednotlivá tvrzení jsou v rámci každé 

vlastnosti porovnána prostřednictvím grafů a tabulek. 

Hmotné zajištění Energy Studia Václava Krejčíka 

Vlastnost hmotné zajištění zahrnuje všechno to, s čím zákazník přichází do 

kontaktu. Jde o vizuální působení. Smysl, který je zasažen, je zrak. Oproti originálnímu 

SERVQUAL dotazníku zde v upravené variantě od ŠÍMY (2014) byly vynechány dvě 

tvrzení zabývající se vybavením klubu a vzhledem zaměstnanců. Zůstaly tak jen 2 

tvrzení, a to celkové prostředí a informační a propagační materiály. Kvalita hmotného 

zajištění se zjišťuje prostřednictvím následujících výroků.  

 

Výrok 1  

a) Jógové centrum (JC) by podle mých představ mělo mít příjemné prostředí.  

b) Energy Studio podle mě nabízí příjemné prostředí. 
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Výrok 2 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo mít přitažlivé a poutavé propagační 

materiály.  

b) Informační materiály a webové stránky Energy Studia jsou zpracovány přitažlivě. 

 

Tab. 1: Hmotné zajištění Energy Studia 

Hmotné zajištění 
Očekávaná 

kvalita 

Skutečně 

vnímaná kvalita 

Mezera 

tvrzení 

Mezera 

vlastnosti 

Příjemné prostředí 2,86 2,7 -0,16 

0,06 
Vizuálně přitažlivé 

propagační materiály 
1,7 1,98 0,28 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Graf 13: Hmotné zajištění Energy Studia 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z tabulky a grafu je vidět, že celková vlastnost hmotné zajištění dopadla pro 

Energy Studio Václava Krejčíka pozitivně. Příjemné prostředí je pro jógové centrum 

jedna z naprostých priorit, a to se odráží i ve vysokém očekávání zákazníků. Je jasné, že 

pokud chce klient pečovat nejen o své tělo, ale i o psychiku, je příjemné prostředí velmi 

důležité pro uvolnění a relaxaci. Co se týká prostředí, Energy Studio si nevede špatně, 

nicméně vznikla mezera v hodnotě -0,16. Pár jednoduchých a nenáročných úprav by 

mohlo tuto mezeru smazat. Očekávání ohledně přitažlivosti propagačních materiálů 

nejsou tak vysoká, skutečně vnímaná kvalita je zde navíc vyšší. Hodnota mezery je 

0,28, což představuje výborný výsledek. Zpracování webových stránek a propagačních 

materiálů se tak zdá klientům dostatečně působivé. Celkově se tedy hmotné zajištění 

Energy Studia dostalo na mezeru v kladné hodnotě 0,06 a skutečně vnímaná kvalita této 

vlastnosti je tak vyšší, než očekávaná kvalita. 

Tab. 2: Četnosti odpovědí vlastnosti hmotné zajištění 

Otázka 1a 1b 2a 2b 
Hodnota 

3 85 72 38 39 

2 5 13 20 26 

1 1 6 17 17 

0 0 1 10 8 

-1 0 0 2 1 

-2 0 0 2 0 

-3 1 0 3 1 

 Zdroj: Vlastní tvorba 

Z četností u jednotlivých odpovědí je očividné, že příjemné prostředí je pro 

klienty centra jednoznačně velmi důležité a rozdíl oproti webovým stránkám a 

propagačním materiálům je značný. Respondenti většińou uváděli kladné hodnoty, u 

první otázky se vyskytla pouze jedna extrémní záporná hodnota -3. U otázky 2, která se 

zabývala přitažlivostí propagačních materiálů a webových stránek byly četnosti 

odpovědí více rozložené mezi jednotlivé hodnoty. Záporné hodnoty se více vyskytovaly 

u očekávání. Pro několik respondentů tak není téměř vůbec podstatné, jakou úroveň 

mají propagační materiály a webové stránky jógového centra. Nejzápornější hodnota -3 

se však jednou objevuje i u reálného vnímání propagačních materiálů Energy Studia 

Václava Krejčíka. 
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Spolehlivost Energy Studia 

Spolehlivost Energy Studia tvoří povinnosti a sliby studia, ochota při řešení 

problémů, poskytování služeb bez nedostatků, na které by klient musel upozorňovat, 

poskytování skupinových lekcí ve smluveném čase a na konec poskytování 

bezchybných služeb po dobu jejich využívání zákazníkem. Celkovou spolehlivost 

zjišťují následující konkrétní výroky. 

 

 Výrok 3 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo plnit své povinnosti a sliby. 

b) Služby, které využívám v Energy Studiu, mi byly poskytnuty, jak bylo přislíbeno. 

Výrok 4 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo být ochotné zákazníkovi pomoci při 

řešení problému. 

b) Mohu se vždy spolehnout na veškerý zákaznický servis Energy Studia. 

Výrok 5 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo vždy poskytnout služby bez 

nedostatků, na které by bylo třeba upozornit. 

b) Služba mi je vždy poskytnuta bez nedostatků, na které bych musel upozorňovat. 

Výrok 6 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo poskytovat skupinové lekce 

zákazníkům včas. 

b) Lekce, na které chodím v Energy Studiu, jsou mi vždy poskytnuty ve smluveném 

čase. 

Výrok 7 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo vždy poskytovat zákazníkům 

bezchybné služby. 

b) Mé předchozí zkušenosti s Energy Studiem byly vždy pozitivní. 
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Tab. 3: Spolehlivost Energy Studia 

Spolehlivost 
Očekávaná 

kvalita 

Skutečně 

vnímaná kvalita 

Mezera 

tvrzení 

Mezera 

vlastnosti 

Povinnosti a sliby 2,75 2,79 0,04 

-0,03 

Ochota při řešení 

problému 
2,78 2,71 -0,07 

Služba bez nedostatků 2,61 2,6 -0,01 

Včasné poskytnutí 

skupinových lekcí 
2,83 2,62 -0,21 

Bezchybné služby 2,65 2,74 0,09 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Graf 14: Spolehlivost Energy Studia 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z tabulky a grafu vyplývá, že spolehlivost Energy Studia se v uváděných 

aspektech velmi blíží očekávání klientů. Ve výrocích, které se zaobírají plněním 

povinností a slibů a poskytováním bezchybných služeb, dokonce realita poskytovaných 

služeb předčila očekávání klientů. Hodnota kladné mezery je v těchto případech 0,04, 

respektive 0,09. Nejedná se tedy o velký rozdíl oproti očekáváním. Ve zbylých 3 

výrocích je hodnota mezery záporná, očekáváná kvalita služeb je tak vyšší, než 

skutečně vnímaná kvalita služeb. Nicméně hodnota záporných mezer není vysoká. U 

poskytování služeb bez nedostatků je hodnota pouze -0,01, u ochoty pomoci při řešení 

problému -0,07. Nejvyšší záporná mezera je pak u výroku, jenž se zabývá včasným 

poskytnutím skupinových lekcí, a to -0,21. Energy Studio by tak mělo věnovat svou 

pozornost zejména této proměnné a udělat kroky ke zlepšení. Celková mezera vlastnosti 

spolehlivost je u Energy Studia -0,03. Jde o zápornou hodnotu blížící se očekávané 

kvalitě služeb. 

Tab. 4: Četnosti odpovědí vlastnosti spolehlivost 

Otázka 
3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 

Hodnota 

3 78 78 78 72 70 63 79 67 70 72 

2 9 10 9 14 13 22 11 17 18 17 

1 1 3 4 5 5 6 1 6 0 2 

0 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 

-1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zdroj: Vlastní tvorba 

V tabulce četností lze najít jen několik velmi ojedinělých případů, kdy respondent 

uvedl zápornou hodnotu, nejsou zde žádné extrémní záporné hodnoty. Největší 

důležitost má pro klienty poskytování skupinových lekcí včas, těsně následované 

ochotou pomoci při řešení problémů a plnění povinností a slibů. Nejméně důležité se 

pak jeví poskytování služeb bez nedostatků, na které by bylo třeba upozorňovat. 

Největší zápornou hodnotu dosáhlo Energy Studio právě u poskytování skupinových 

lekcí ve stanoveném čase. Vzhledem k tomu, že této proměnné přikladájí zákazníci i 

největší váhu, je tak potřeba v této oblasti trochu zapracovat. 
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Chování personálu 

Tato funkční vlastnost se skládá ze dříve samostatných vlastností, jimiž byly 

odpovědný přístup zaměstnanců, pocit jistoty a empatie zaměstnanců. Pod chování 

personálu spadá 13 výroků. Jde tedy o nejvíce zkoumanou vlastnost, jejíž výsledky 

budou mít velkou váhu, protože u poskytování služeb je lidský faktor nesmírně důležitý. 

Chování personálu zkoumaly následující výroky. 

Výrok 8 

a) Zaměstnanci jógového centra by měli informovat zákazníky, kdy jim bude služba 

poskytnuta. 

b) Jsem vždy informován o čase a případných změnách rozvrhu Energy Studia. 

Výrok 9 

a) Zaměstnanci jógového centra by podle mých představ měli okamžitě obsloužit své 

klienty. 

b) Personál Energy Studia mě vždy okamžitě obslouží. 

Výrok 10 

a) Zaměstnanci jógového centra by podle mých představ měli být vždy ochotni poradit 

svým klientům. 

b) Personál Energy Studia je vždy ochoten mi pomoci. 

Výrok 11 

a) Zaměstnanci jógového centra by podle mých představ měli vždy reagovat na 

požadavky klientů. 

b) Personál Energy Studia je vždy připraven reagovat na mé požadavky. 

Výrok 12 

a) Zaměstnanci jógového centra by si podle mých představ měli získat zákazníkovu 

důvěru. 

b) Zaměstnanci Energy Studia ve mně vzbuzují pocit důvěry. 
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Výrok 13 

a) Zákazníci jógového centra by si podle mých představ měli být jisti poctivostí 

personálu. 

b) Jsem si jist poctivostí personálu Energy Studia. 

Výrok 14 

a) Zaměstnanci jógového centra by podle mých představ měli být vždy zdvořilí ke svým 

zákazníkům. 

b) Zaměstnanci Energy Studia jsou vůči mně vždy zdvořilí. 

Výrok 15 

a) Personál jógového centra by podle mých představ měl mít dost znalostí 

k zodpovězení všech otázek. 

b) Personál Energy Studia dokáže vždy kompletně zodpovědět mé dotazy. 

Výrok 16 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo věnovat každému zákazníkovi 

pozornost. 

b) Personál Energy Studia dokáže individuálně přistupovat k mým potřebám. 

Výrok 17 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo vždy jednat v nejlepším zájmu svých 

zákazníků. 

b) Zaměstnanci Energy Studia jednají vždy v mém nejlepším zájmu. 

Výrok 18 

a) Zaměstnanci jógového centra by se podle mých představ měli zajímat o potřeby 

zákazníků. 

b) Personál Energy Studia se zajímá o mé potřeby. 

Výrok 19 

a) Zaměstnanci jógového centra by podle mých představ měli porozumět specifickým 

potřebám svých zákazníků. 

b) Personál Energy Studia rozumí mým potřebám. 
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Výrok 20 

a) Jógové centrum by podle mých představ mělo mít vhodně zvolenou otevírací dobu. 

b) Otevírací doba Energy Studia mi vyhovuje. 

Tab. 5: Chování personálu Energy Studia 

Chování personálu 
Očekávaná 

kvalita 

Skutečně 

vnímaná kvalita 

Mezera 

tvrzení 

Mezera 

vlastnosti 

Informování o čase 

poskytnutí služby 
2,76 2,27 -0,49 

-0,01 

Okamžitá obsluha 2,29 2,76 0,47 

Ochota pomoci 2,83 2,95 0,12 

Pohotová reakce na 

požadavky klientů 
2,53 2,75 0,22 

Důvěra v zaměstnance 2,62 2,79 0,17 

Poctivost zaměstnanců 2,79 2,88 0,09 

Zdvořilost zaměstnanců 2,97 2,8 -0,17 

Znalosti zaměstnanců 2,46 2,68 0,22 

Individuální přístup 2,58 2,6 0,02 

Jednání v zájmu 

zákazníků 
2,65 2,65 0 

Zájem o potřeby 

zákazníků 
2,49 2,14 -0,35 

Specifické potřeby 

zákazníků 
2,13 2 -0,13 

Otevírací doba 2,86 2,6 -0,26 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 15: Chování personálu Energy Studia 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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jsou dále pohotová reakce na požadavky klientů (0,22), znalosti zaměstnanců (0,22), 

důvěra v zaměstnance (0,17), ochota pomoci (0,12), poctivost zaměstnanců (0,09) a 

individuální přístup (0,02). Raritní případ se vyskytnul u jednání v zájmu zákazníka, 

kde nabyla mezera hodnotu 0.  

U pěti proměnných jsou mezery záporné. Poměrně malou mezeru má porozumění 

specifickým potřebám zákazníka (-0,13) a zdvořilost zaměstnanců (-0,17). O něco větší 

záporná mezera je u otvírací doby (-0,26), kde pravděpodobně mohou být rezervy u 

ranních a dopoledních lekcí, kterých by mohlo být víc, a to samé pak platí u 

víkendových lekcí. Druhá nejvyšší záporná mezera je u zájmu o potřeby zákazníka. 

Hodnota -0,35 by neměla být brána na lehkou váhu. Nejvyšší rozdíl oproti očekávání je 

u informování o čase poskytnutí služby a o případných změnách v rozvrhu. Tato mezera 

činí -0,49. Pro Energy Studio by tato proměnná měla být prioritou a mělo by se snažit 

lépe a včas informovat klienty o změnách a čase poskytnutí služeb. 

 

Tab. 6: Četnosti odpovědí vlastnosti chování personálu, část 1 

Otázka 
8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 

Hodnota 

3 78 65 48 73 79 87 66 71 71 76 80 83 

2 9 9 28 16 11 5 14 19 13 14 7 7 

1 2 6 12 3 1 0 7 2 2 1 3 2 

0 3 5 3 0 1 0 5 0 6 1 2 0 

-1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tab. 7: Četnosti odpovědí vlastnosti chování personálu, část 2 

Otázka 14

a 

14

b 

15

a 

15

b 

16

a 

16

b 

17 

a 

17

b 

18 

a 

18

b 

19 

a 

19

b 

20 

a 

20

b Hodnota 

3 89 83 63 67 68 69 76 72 59 45 51 42 82 68 

2 3 4 18 22 13 14 7 13 23 24 20 28 8 14 

1 0 2 5 2 7 4 3 2 6 14 8 8 1 7 

0 0 2 3 1 4 5 5 5 4 9 10 10 1 3 

-1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 

-2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní tvorba 



83 

 

V předchozích dvou tabulkách je seřazeno všech 13 otázek zabývajících se 

vlastnostmi chování personálu. Jako nejdůležitější se pro klienty jeví zdvořilost 

zaměstnanců, u které byla dosažena záporná mezera -0,17. Jedná se tedy o malý signál 

ke zlepšení. Druhou nejdůležitější proměnnou je pak vhodně zvolená otvírací doba, kde 

byla dosažena také záporná mezera v hodnotě -0,26. Energy Studio by tak mělo více 

přemýšlet nad skladbou rozvrhu, aby došlo k většímu uspokojení zákazníkových potřeb. 

Další zásadní proměnnou je také informovanost zákazníků o čase a změnách 

poskytovaných služeb. Pro klienty je tento aspekt důležitý a skutečnost, že zde vyšla 

největší záporná mezera -0,49, je pro Energy Studio alarmující. Při pohledu na opačný 

konec je zřejmé, že nejméně důležitá pro klienty je okamžitá obsluha. U této otázky 

bylo dosáhnuto největší kladné mezery 0,47. Je však vidět, že tomu nelze dávat 

přehnaný význam. 

Záporné hodnoty uváděli respondenti ve 13 otázkách zkoumajících chování 

personálu jen velmi ojediněle. Nejčastěji tomu tak bylo u skutečného vnímání 

informovanosti o čase a změnách v rozvrhu, kde se rovněž vyskytlo jediné ohodnocení 

nejnižší hodnotou -3. 

5.2.2.2  Technická kvalita služeb v Energy Studiu 

V této podkapitole jsou rozebrány výsledky, které se týkají technické kvality 

služeb v Energy Studiu Václava Krejčíka. Není zde již tolik vlastností, jako bylo u 

funkční kvality služeb, protože technická kvalita služeb je tvořena pouze jednou 

vlastností, kterou je odbornost trenérů. 

Odbornost trenérů Energy Studia Václava Krejčíka 

Odbornost trenérů je složena ze tří proměnných. Těmi jsou adekvátně sestavená 

lekce, průběh lekce bez nečekaných přerušení a zkušenost instruktorů. Kvalita této 

vlastnosti se dala zjistit pomocí odpovědí na následující výroky. 

Výrok 21 

a) V jógovém centru by podle mých představ měla být lekce sestavena adekvátně 

k zákazníkově výkonnosti. 

b) Lekce, které absolvuji v Energy Studiu, jsou sestaveny adekvátně k mé výkonnosti. 
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Výrok 22 

a) V jógovém centru by podle mých představ měly lekce probíhat bez nečekaných 

přerušení. 

b) Lekce, které absolvuji v Energy Studiu, mohu vždy dokončit bez nečekaného 

přerušení. 

Výrok 23 

a) V jógovém centru by podle mých představ měli mít instruktoři zkušenosti a 

poskytovat bezchybné cvičení. 

b) Můj instruktor/ lektor je zkušený a jeho lekce jsou vždy vynikající. 

 

Tab. 8: Odbornost trenérů Energy Studia 

Odbornost trenérů 
Očekávaná 

kvalita 

Skutečně 

vnímaná kvalita 

Mezera 

tvrzení 

Mezera 

vlastnosti 

Adekvátně sestavená 

lekce 
2,25 2,73 0,48 

0,24 
Cvičení bez přerušení 2,73 2,93 0,2 

Zkušenosti trenérů 2,63 2,68 0,05 

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 16: Odbornost trenérů Energy Studia 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Jak je vidět z tabulky a grafu, tak u všech tří jednotlivých proměnných dosáhla 

výsledná mezera kladné hodnoty. Skutečně vnímané služby jsou tak nad očekáváním 

klientů a značně se blíží maximální kladné hranici 3. To lze pozorovat zejména u 

průběhu lekce bez nečekaných přerušení, kde hodnota skutečně vnímané kvality 

dosahuje čísla 2,93. Nejvíc předčila očekávání klientů proměnná týkající se adekvátně 

sestavené lekce, kde měla mezera hodnotu 0,48. Výsledná mezera pro celou vlastnost 

dosáhla hodnoty 0,24.  
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Tab. 9: Četnosti odpovědí vlastnosti odbornost trenérů 

Otázka 
21a 21b 22a 22b 23a 23b 

Hodnota 

3 59 70 81 87 75 74 

2 14 19 4 4 8 11 

1 10 3 2 1 4 3 

0 4 0 3 0 3 4 

-1 2 0 2 0 1 0 

-2 3 0 0 0 1 0 

-3 0 0 0 0 0 0 

 Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka četností dále poukazuje na důležitost jednotlivých proměnných. Klientům 

se jeví jako nejdůležitější průběh lekce bez nečekaných přerušení, těsně následovaný 

zkušeností trenérů. Jako nejméně důležitou proměnnou zde respondenti hodnotí 

adekvátně sestavenou lekci. U této proměnné je také nejčastější výskyt záporných 

hodnot, nicméně ty se tu celkově vyskytují jen velmi zřídka. 
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5.2.3  Celková kvalita nabízených služeb v Energy Studiu Václava Krejčíka 

Tato část diplomové práce se zabývá zhodnocením celkové kvality služeb, jež 

jsou nabízeny Energy Studiem Václava Krejčíka. Na začátek zde jsou srovnány 

velikosti mezer vzniklých mezi jednotlivými proměnnými všech vlastností, jak funkční, 

tak i technické kvality služeb. 

 

Tab. 10: Velikosti mezer jednotlivých vlastností kvality služeb 

Funkční kvalita služeb 

Vlastnost Hmotné zajištění Spolehlivost Chování personálu 

Výrok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Výsledná 

mezera 
-0,16 0,28 0,04 -0,07 -0,01 -0,21 0,09 -0,49 0,47 

 

Funkční kvalita služeb 

Vlastnost Chování personálu 

Výrok 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Výsledná 

mezera 
0,12 0,22 0,17 0,09 -0,17 0,22 0,02 0 -0,35 -0,13 -0,26 

 

Technická kvalita služeb 

Vlastnost Odbornost trenérů 

Výrok 21 22 23 

Výsledná mezera 0,48 0,2 0,05 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V souhrnné tabulce a následujícím grafu je zobrazeno přehledné porovnání 

velikosti všech proměnných funkčních a technických vlastností kvality služeb v Energy 

Studiu Václava Krejčíka. U třinácti proměnných, což je více než polovina, dosáhla 

výsledná mezera kladných hodnot. Skutečně vnímaná kvalita v těchto případech 

předčila očekávání klientů. V jednom případě byla hodnota mezery rovna nule, u devíti 

proměnných byla záporná. Celkově tak studio dosáhlo velmi dobrých výsledků. 

Nejvyšší kladné mezery byly zaznamenány u proměnných týkajících se adekvátně 

sestavených lekcí, okamžité obsluhy zákazníků a přitažlivosti propagačních materiálů. 
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Graf 17: Velikosti mezer jednotlivých vlastností kvality služeb 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Nejhorší výsledek ze všech služeb se vyskytl u informování o čase poskytnutí 

služeb a případných změnách v rozvrhu. Mezera tu byla v hodnotě -0,49. Druhou 

službou, jež nejméně odpovídá očekáváním zákazníků, je s mezerou -0,35 zájem o 

potřeby zákazníků. Ačkoliv tyto mezery nejsou nikterak veliké a nenaznačují velkou 

nespokojenost s těmito službami, tak především na ně by se mělo Energy Studio 

zaměřit. 

Dále jsou zde služby s menším rozdílem od očekáváné kvality. U těch je výsledná 

mezera menší než -0,3. Jedná se o sedm služeb, které všechny spadají pod funkční 

kvalitu služeb. Konkrétně se dá mluvit o vhodně zvolené otevírací době (-0,26), 

včasném poskytování skupinových lekcí (-0,21), zdvořilosti zaměstnanců (-0,17), 

příjemném prostředí (-0,16), porozumění specifickým potřebám zákazníků (-0,13), 

ochotě pomoci při řešení problému (-0,07) a poskytování služeb bez nedostatků, na 

které by bylo třeba upozornit (-0,01). 

Jak již bylo řečeno, více jak polovina všech proměnných skončila s kladnou 

výslednou mezerou, tedy tyto služby předčily očekávání klientů. Celkově se tak dá říci, 

že klienti Energy Studia Václava Krejčíka jsou s poskytovanými službami spokojeni. 

 

Tab. 11: Celková kvalita služeb Energy Studia 

 

Vlastnosti 
Mezera 

vlastnosti 
Mezera kvality Kvalita služeb 

Funkční kvalita 

služeb 

Hmotné zajištění 0,06 

0,01 

0,13 

Spolehlivost -0,03 

Chování 

personálu 
-0,01 

Technická 

kvalita služeb 

Odbornost 

trenérů 
0,24 0,24 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V závěrečné tabulce, která předkládá výsledky celkové kvality služeb Energy 

Studia, se odráží dobré hodnocení klientů a jejich spokojenost se studiem. Mezera 

funkční kvality služeb se získala jako průměr jednotlivých vlastností a finální kvalita 

služeb vzešla obdobně z průměru mezer funkční a technické kvality služeb. 
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I přes dobré výsledky plynoucí z dotazníkového šetření, je vhodné neustále 

pracovat na zvyšování kvality služeb, protože i očekávání klientů časem postupně 

rostou. Nejnižší kvalita se objevila u vlastností spolehlivost a chování personálu. Zde je 

tudíž největší prostor pro zlepšení. Naopak odbornost trenérů, respektive technická 

kvalita služeb, se jeví jako velmi silná stránka Energy Studia. 
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6  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Poslední část této diplomové práce se zabývá shrnutím zjištěných výsledků a 

závěrům, které z nich vyplývají. Na základě těchto skutečností pak došlo k navržení 

doporučení, která by měla kvalitu poskytovaných služeb v Energy Studiu Václava 

Krejčíka ještě zlepšit. Dále tu také jsou rozebrány některé skutečnosti a trendy plynoucí 

z výsledků výzkumu. 

6.1  Zhodnocení celého výzkumu a Energy Studia Václava Krejčíka 

Tento výzkum využíval ke zjištění potřebných výsledků dotazníkové šetření, 

konkrétně metodu SERVQUAL. Pro tuto práci byla zvolena verze dotazníku, kterou 

modifikoval pro české prostředí ŠÍMA. Tato verze, oproti originálnímu dotazníku 

SERVQUAL, umožnila zjednodušit vyplňování pro respondenty a zároveň zachovat 

všechny důležité části mající vliv na výslednou kvalitu služeb. Výzkum přinesl řadu 

cenných informací o kvalitě služeb poskytovaných v Energy Studiu Václava Krejčíka. 

Zjistily se hodnotné informace o skladbě zákazníků, jejich finančních možnostech a o 

hlavních důvodech jejich návštěv. V neposlední řadě výzkum zjistil úroveň funkční a 

technické kvality služeb v tomto jógovém centru. 

Ze sebraných dat se zjistily hodnoty pro očekávanou kvalitu služeb a skutečně 

vnímanou kvalitu služeb v Energy Studiu. Velikosti mezer mezi těmito hodnotami 

ukazovaly na spokojenost zákazníků s poskytovanými službami. U mnoha služeb 

dokonce nabývaly mezery kladných hodnot, tudíž tyto služby překonaly očekávání 

zákazníků. Konkrétně se jedná o třináct služeb, kterými jsou přitažlivé a poutavé 

propagační materiály, plnění povinností a slibů, poskytování bezchybných služeb, 

okamžitá obsluha zákazníků, ochota pomoci, reakce na požadavky klientů, důvěra 

v zaměstnance, poctivost personálu, znalosti k zodpovězení otázek, individuální přístup 

k zákazníkovi, adekvátně sestavená lekce, průběh lekce bez nečekaných přerušení a 

zkušenost instruktorů. S nulovou mezerou skončilo jednání v nejlepším zájmu 

zákazníků. Ostatních devět služeb má zápornou hodnotu mezery, nicméně velikosti 

těchto mezer neindikují příliš velkou nespokojenost klientů. Pro Energy Studio Václava 

Krejčíka je skvělé, že žádná ze služeb neměla výslednou mezeru menší než -1, protože 

to by znamenalo nespokojenost s touto službou. Také z četností odpovědí plyne, že 

respondenti hodnotili skutečně vnímanou kvalitu služeb zápornými hodnotami v jen 

velmi málo případech. Nejčastěji odpovědi nabývaly hodnot 3 a 2, což byly dvě 
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nejvyšší hodnoty. Tento fakt rovněž ukazuje na velkou spokojenost klientů 

s poskytovanými službami.  

Celkové výsledky ukazují na to, že skutečně vnímaná kvalita služeb v Energy 

Studiu Václava Krejčíka je mírně nad očekáváním klientů. Klienti jsou tak spokojeni 

s poskytovanými službami. I tak lze ale u některých služeb především funkční kvality 

nalézt prostor pro zlepšení.  

Energy Studiu Václava Krejčíka tedy analýza kvality služeb pomohla zjistit 

důležitá data o službách, které poskytují. Tyto služby jsou pak samozřejmě základním 

kamenem pro úspěch v oblasti jógových center. Dobrá kvalita služeb je to, co přivádí 

zákazníky zpátky a v ideálním případě pak jde o pravidelné návštěvy. Pokud jsou 

zákazníci spokojeni se službami, tak ani nemají důvod navštěvovat jiná konkurenční 

centra. V rámci dalšího rozvoje by se Energy Studio mělo zabývat těmi službami, kde 

vyšly největší záporné mezery, což jsou informovanost o čase a změnách v rozvrhu, 

zájem o potřeby zákazníků, vhodně zvolená otevírací doba a včasné poskytování 

skupinových lekcí. Zlepšením těchto služeb dojde ke zvýšení celkové kvality služeb a 

velmi pravděpodobně k nárůstu množství klientů. 

Při bližším pohledu na výsledky analýzy spokojenosti zákazníků v Energy Studiu 

se dají objevit některé zajímavé skutečnosti, jež jsou rozebrány dále. 

 Více než 60% klientů navštěvuje studio minimálně 2x týdně.  

Dalo se předpokládat, že klienti využívající členství, navštěvují studio během 

týdne vícekrát, otázkou však bylo, jak tomu bude u těch zákazníků, kteří chodí cvičit na 

permanentky. Graf 8 názorně zobrazuje, že alespoň dvakrát týdně chodí do studia 67% 

respondentů. To je pro Energy Studio dobrý signál, neboť čím častěji klienti centrum 

navštěvují, tím pravděpodobnější bude nákup členství. 

 Alespoň polovina respondentů navštěvuje studio kvůli zdravotním důvodům. 

Jóga je často vyhledávaná pro své blahodárné zdravotní účinky na organismus. 

Často tak bývá i doporučována lékaři či fyzioterapeuty jako zdravotní cvičení. 

Z celkového počtu 92 respondentů uvedlo 48 jako důvod návštěv Energy Studia 

zdravotní důvody, viz graf 11. Jde tedy o těsnou nadpoloviční většinu. Současný životní 

styl mnoha lidí vede dříve či později k nějakým zdravotním obtížím. Proto by Energy 
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Studio mělo mít v rozvrhu neustále dostatek lekcí zaměřených na časté problémy, 

jakými jsou třeba bolesti zad a kloubů. 

 Více jak třetina žen navštěvuje studio, aby vypadaly lépe. 

Pro ženy bývá jakékoliv cvičení často prostředek, jak dosáhnout lepší postavy. 

Jóga tomu může také posloužit, zejména když se jedná o styl powerjógy, který je 

hlavním stylem Energy Studia Václava Krejčíka. V rámci dotazníkového šetření 

odpovídalo dohromady 85 žen, ze kterých 31 udalo, že navštěvují studio, aby vypadaly 

lépe. Jedná se o 36,5%, což je více než třetina. 

 Členství jsou využívány více než permanentky. 

Členství může pro řadu lidí představovat příliš velký závazek. Na druhou stranu 

pro jeho využívání hovoří lepší finanční podmínky a výhody plynoucí ze členství, jako 

třeba možnost rezervace lekcí. Pro výsledky lze nahlédnout do grafu 12. Je zřejmé, že 

více respondentů (56%) využívá členství, na permanentky cvičí 43% respondentů a 1% 

tvoří jednorázové vstupy. V případě dobré cenové a marketingové činnosti Energy 

Studia se dá očekávat zvyšování podílu členství na úkor permanentek. 

 Klienti s čistým příjmem 30 000 Kč a více, oproti ostatním klientům, kladou 

větší důraz na informovanost o čase poskytnutí služby a případných změnách 

v rozvrhu. 

Tato skutečnost se dá vyčíst z dat v následující tabulce 12. V tabulce jsou 

spočítány průměrné hodnoty očekávané kvality služeb, rozdělené podle čistého  

měsíčního příjmu.  

Tab. 12: Očekávání klientů u informovanosti o čase a změnách v rozvrhu 

Čistý finanční příjem do 30 000 Kč 30 000 Kč a více 

Průměrná hodnota očekávané kvality 2,72 2,86 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Klienti s vyšším čistým příjmem mohou mít obecně vyšší nároky na kvalitu 

poskytovaných služeb. Zde se ukazuje především to, že jejich čas má pro ně velkou 

hodnotu. Jelikož Energy Studio navštěvuje řada klientů s vysokým čistým měsíčním 
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příjmem, tak by Energy Studio mělo udržovat vysoký standard kvality poskytovaných 

služeb. V opačném případě může právě o tyto významné klienty přicházet.  

 

6.2  Návrhy a doporučení pro Energy Studio Václava Krejčíka 

V této podkapitole jsou představeny konkrétní návrhy a doporučení pro Energy 

Studio Václava Krejčíka. Návrhy jsou zaměřeny na cenovou politiku studia, nabídku 

služeb, a zejména také na zvýšení úrovně kvality služeb. Zde je pozornost zaměřena 

především na ty služby, u kterých vycházely největší rozdíly mezi skutečně vnímanou 

kvalitou služeb a očekávanou kvalitou služeb. U těchto služeb je totiž prostor pro 

zlepšení. 

Co se týká cenové politiky studia, ceny jsou oproti nejbližší konkurenci nastaveny 

v trochu vyšší cenové hladině, což však odpovídá kvalitě služeb Energy Studia a 

širokému spektru nabízených služeb. Nabídka členství je široká a plně dostačující. 

Výborným tahem jsou časté nabídky akčních členství na 2 – 3 měsíce, jakými jsou 

novoroční členství, jarní členství nebo letní fitpas, kterým se studio snaží povzbudit 

návštěvnost v obecně slabší letní sezoně. Permanentky jsou v nabídce na 20, 10 a 5 

vstupů. Jsou přenosné, časově neomezené a platí pouze na lekce, které mají 60 nebo 75 

minut. Dále se dá koupit permanentka na 5 vstupů na powerjógu HOT, což je lekce ve 

vyhřátém sálu. V případě, že klient, který má permanentku na 20, 10 nebo 5 vstupů chce 

přijít na lekci, jež trvá 90 minut, tak musí ještě zaplatit ke každému vstupu doplatek 40 

Kč. Potenciálního zákazníka toto může odradit, protože pokaždé, když chce přijít na 

svou oblíbenou lekci, tak musí něco doplácet nebo nemusí mít zrovna drobné apod. 

Doporučením v oblasti permanentek by tak bylo ponechat pouze permanentky na 20 a 

10 vstupů na klasické lekce (60 a 75 minut) a permanentky na 5 vstupů vůbec 

nenabízet. To by vedlo buď k většímu využití permanentek na více vstupů nebo ideálně 

k nárůstu počtu členství. Pro prodloužené lekce a lekce powerjóga HOT by se dala 

zavést permanentka na 10 vstupů za 2 000 Kč, kdy by jeden vstup vyšel na 200 Kč a 

klient by tak nemusel pokaždé platit doplatek. Cena jednorázových vstupů je nastavena 

vhodně, Energy Studio by případně mohlo popřemýšlet o zavedení slevy pro studenty, 

když už má levnější jednotlivý vstup pro seniory. 

Jedním z cílů Energy Studia je, aby rostla jejich členská základna. Nabídka typů 

členství je velká a pro členy jsou přichystány i výhody, jako je možnost rezervací lekcí, 

slevy na pobyty, zdarma sledování videí na Jóga Virtual nebo zdarma akce Jóga klubu. 
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Aktuálních akcí Jóga klubu však není mnoho a neprobíhají moc často a co se týká 

ostatních výhod, klient je brzy může vnímat jako samozřejmost a nepředstavují tak pro 

něj velkou přidanou hodnotu. Doporučením, jak si udržet šťastné a spokojené členy, a 

nalákat nové, tak může být například odměna ve formě různých benefitů při 

prodlužování smlouvy na další rok. Energy Studio zatím žádné takové benefity 

zavedené nemá a přitom je to velmi jednoduché a náklady by nemusely být velké. Člen, 

který by prodlužoval smlouvu by mohl dostat zdarma předplatné časopisu Jóga Dnes na 

další rok, zdarma nejnovější cvičební DVD, slevu 50% na jeden produkt z obchodu, 

slevu 50% na některý z tuzemských jógových pobytů a volný vstup na jeden vybraný 

seminář, jež Energy Studio organizuje. Hlavním důvodem zavedení odměn za věrnost je 

jednak zvýšení počtu prodloužených členství, ale také zvýšení pocitu individuální 

důležitosti pro klienty. Energy Studio tímto způsobem může vyjádřit svou vděčnost za 

navštěvování právě tohoto studia a klientova věrnost roste. Aby byl každý klient 

uspokojen a obdržel to, co využije, tak odměnový systém může zahrnovat několik 

balíčků, mezi nimiž by si klient jeden vybral. Balíčky by mohly vypadat následovně. 

 

 Odměna ve formě služeb 

sleva 50% na jeden tuzemský jógový pobyt 

volný vstup na jeden seminář či workshop podle výběru 

po dobu jednoho měsíce zdarma při každé návštěvě káva, čaj nebo nápoj 

roční předplatné časopisu Jóga Dnes 

 

 Odměna ve formě produktů 

zdarma nejnovější cvičební DVD od Václava Krejčíka 

sleva 75% na novou jógovou podložku z Energy obchodu 

roční předplatné časopisu Jóga Dnes 

 

Výsledky výzkumu přinesly zjištění, že největší rozdíl mezi skutečně vnímanou 

službou a očekáváním klientů je u informování zákazníků o tom, kdy jim bude služba 

poskytnuta. K tomu se vztahuje také informovanost o změnách v rozvrhu. Energy 

Studio by se tak v této oblasti mělo snažit co nejvíce zlepšit. Změny v rozvrhu, které 

souvisí se státními svátky, prázdninami atd. jsou obvykle v dostatečném předstihu 

komunikovány přes veškeré kanály, kterými jsou webové stránky, facebookové stránky, 

emailové adresy a také tištěné informační materiály na recepcích obou studií. Horší je to 
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v ostatních případech, kdy lektor nemůže z jakéhokoliv důvodu lekci vést. Manažerka 

Energy Studia se v takových případech snaží sama zajišťovat záskoky. Jména 

zaskakujících lektorů jsou pak vidět na webových stránkách v rozvrhu. Zde je dobré 

podotknout, že osoba instruktora je pro některé klienty jedním z důležitých důvodů 

návštěvy lekcí a mnozí klienti mají své oblíbené lektory, na které chodí cvičit. Pokud je 

pak na lekci záskok, o kterém dopředu nevěděli, jsou logicky zklamaní. Pro Energy 

Studio by tak mělo být primární snahou dávat včas a vždy na stránky informace o 

záskocích. V krajních případech, kdy se záskok nepodaří sehnat, tak obeslat zákazníky 

přes SMS, že lekce neproběhne. Mít dobře zvládnutou tuto oblast není pro studio 

jednoduché, protože u lektorů mohou nastat náhlé situace, které jim znemožní vést 

lekce, jako je nemoc, úraz apod. Pro takové případy je dobré mít vytipovanou skupinu 

lektorů, kteří jsou časově flexibilní a mohou tak záskoky vzít. Nepopulárním krokem, 

který by v této oblasti mohl pomoci, je stanovení minimální doby, do které lektor musí 

potřebu záskoku nahlásit, a při nedodržení této doby lektora pokutovat. To by na druhou 

stranu mohlo vést k menší spokojenosti lektorů a v případě, že by Energy Studio opustil 

oblíbený lektor a začal vést lekce jinde, mohlo by to vést k odlivu klientů ke 

konkurenci. 

Dále by se dle výsledků mělo Energy Studio zajímat více o potřeby zákazníků. 

Tady lze doporučit častější výzkumy spokojenosti zákazníků, buď přímo ve studiích, 

prostřednictvím písemného dotazování, nebo skrze elektronické dotazování. 

Doporučená frekvence takového výzkumu je alespoň jednou ročně. Dalším návhrem pro 

zlepšení této služby je umístit do pánské i dámské šatny flipchart, na který by každý 

návštěvník mohl při odchodu napsat, co se mu dnes ve studiu líbilo či nelíbilo a co by 

od studia chtěl zlepšit. Zavést anonymní schránku na připomínky by tuto službu také 

pravděpodobně zlepšilo. Jednoduchou pomůckou je zavedení např. měsíčních krátkých 

anket na facebookových stránkách studia. 

Třetí nejvyšší negativní mezera vznikla u vhodně zvolené otevírací doby. Během 

týdne je nabídka odpoledních a večerních lekcí kompletní a dostatečná. Poledních lekcí 

je také dost, ačkoliv v některé dny tyto lekce nejsou. V počtu ranních a dopoledních 

lekcí je pak určitě rezerva. Co by však Energy Studio mělo udělat, je rozšířit nabídku 

víkendových lekcí. Sobotní a nedělní dopolední lekce jsou pravidelně plně obsazeny, 

takže pravděpodobnost naplnění ještě jedné víkendové ranní lekce je veliká. Ostatně i 

v několika dotazníkách respondenti volali po více víkendových lekcích. 
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S podobnou negativní mezerou ještě skončilo poskytování skupinových lekcí 

včas. To je způsobeno faktem, že lekce na sebe přímo navazují, a pokud tak jeden lektor 

svou lekci o pár minut protáhne, tak další lekce začíná později a lektor logicky nechce 

klientům lekci krátit, takže ji taky přetáhne. Není tedy ojedinělé, že poslední lekce 

večera začíná třeba se zpožděním 15 minut, což pak může některým klientům vadit. 

Doporučením pro Energy Studio je po každé lekci nechat pauzu 5 minut, která by měla 

stačit na vystřídání lektorů a cvičících. Lekce by tak spíš začínaly včas, což by vedlo ke 

zvýšení spokojenosti klientů. 

V závěrečné části dotazníku mohli klienti sdělit vedení Energy Studia cokoliv, co 

chtěli. Objevilo se zde mnoho poděkování a pochval pro výborné instruktory. Jak již 

bylo uvedeno, někteří respondenti by uvítali více víkendových lekcí, v týdnu ranních a 

dopoledních. V několika dotazníkách se opakovala stížnost na kapacitu sálu, která je 

často překračována a klienti tak při cvičení nemusí mít kolem sebe dostatek prostoru. 

Co se týká šaten, několik respondentů zmínilo, že pouze jedna sprcha je nedostatečná, 

v šatně chybí fén a šatní skříňky jsou moc malé. V jednom případě se objevila stížnost 

na velmi špatný záskok lekce pilates. Z výše zmíněného by Energy Studio mělo hlídat 

především kapacitu sálu a nepřekračovat ji, i za cenu toho, že bude muset odmítnout 

vpustit klienty na lekci. Toto se děje hlavně na víkendových lekcích. Jistě by pomohlo 

přidání jedné další lekce v sobotu i v neděli ráno. Pořídit fén do šatny také 

nepředstavuje problém a Energy Studio by tak mělo učinit, protože hlavně v zimě se 

jedná o nezbytné vybavení šatny.  

Celková kvalita služeb v Energy Studiu Václava Krejčíka je na velmi dobré 

úrovni a klienti jsou s nimi nad očekávání spokojeni. Výzkumem se zjistily důležité 

informace o jednotlivých službách, a studio tak přesně ví, u kterých služeb by se mělo 

snažit zvýšit jejich úroveň. Díky zjištěným informacím mohla být navržena doporučení, 

která by měla směřovat ke zlepšení kvality služeb. Při dalším podobném výzkumu tak 

bude možné zjistit, jestli provedené změny ve skutečnosti vedly ke zvýšení úrovně 

kvality služeb a zda jsou klienti spokojenější, než dříve. 
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