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ABSTRAKT 

Název:  Loajalita zákazníků pražských fitness center 

Cíl:  Cílem práce je analyzovat loajalitu zákazníků Balance Clubu Brumlovka 

pomocí nastudovaných materiálů a použité literatury. Pokud to bude 

vyžadovat situace navrhnout také procesy a postupy na její zlepšení.  

Metody: V práci jsem použila kvantitativní metodu - elektronické dotazování 

pomocí standardizované metody Net Promoter Score. Dotazník byl 

rozeslán prostřednictvím emailů současným členům Balance Clubu 

Brumlovka a na jeho vyplnění měli přibližně dva týdny. Výsledky byly 

vyhodnoceny pomocí počítačové techniky a zpracovány do přehledných 

tabulek a grafů. 

Výsledky: Zjistila jsem, že většina členů Balance Clubu Brumlovka jsou loajální. A 

více jak čtvrtina z nich jsou členy již od založení – tedy 7 let. Výzkumu 

se zúčastnilo 492 respondentů. Téměř všichni dotazovaní odpověděli, že 

by klub doporučili dále, nebo tak již učinili. V jejich rozhodování hraje 

velikou roli klubová atmosféra, profesionalita zaměstnanců a kvalita 

služeb. Výsledkem práce je také doporučení a návrhy na udržení loajality 

jejich členů. 

Klíčová slova 

Zákazník, loajalita zákazníka, marketingový výzkum, fitness, Net Promoter 

Score, index loajality zákazníka 

  



 

 

ABSTRACT 

Title:  Loyalty of Prague fitness centers members 

Aim:  Aim of my essay is to analyze loyalty of Balance Club Brumlovka 

customers. 

Methods: In my essay I have used quantitative research method – electronic 

questioning through Net Promoter Score. Questionnaires were sent 

through email to current Balance Club Brumlovka members and the 

whole process of data collection took around 2 weeks. The results were 

evaluated in computer software and well-arranged into graphs and charts.  

Results: As result I found out that most of Balance Club Brumlovka customers are 

very loyal. More than 25 % of respondents are members since 

establishment of this popular health club, which means for more than 7 

years. My research was conducted among 492 respondents and most of 

them would recommend Balance Club Brumlovka further or they have 

already done so. The most important attributes in their decisions when 

choosing health club are atmosphere, professionalism of employees and 

quality of services. I have also attached recommendations and 

suggestions how to keep and exceed customers expectations and how to 

increase loyalty of balance Club Brumlovka members even more.  

Key words: 

Customer, customers loyalty, marketing research, fitness, Net Promoter Score, 

index of customers loyalty 
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1 ÚVOD 

Klíčovým prvkem podniku je jednoznačně zákazník. Základním předpokladem 

úspěšné obchodní činnosti jsou dobré vztahy mezi obchodní společností a zákazníkem. 

Cílový zákazník, jeho potřeby, přání, postoje a požadavky se stávají nedílnou součástí 

obchodní aktivity. V mnoha oblastech má zákazník možnost sám aktivně vstupovat do 

přípravných i zavedených procesů a výrazně se podílet na utváření dobrých a kvalitních 

obchodních vztahů. 

V současné době se klade veliký důraz na zdravý životní styl, kde je pravidelná 

pohybová aktivita samozřejmostí pro každého z nás. Pravidelnost by se měla dodržovat 

i v jiných oblastech našeho života. Je velice důležitá ve stravování, pitném režimu, 

spánku i odpočinku. Dodržování těchto zásad vede ke zkvalitnění života a přispívá ke 

zdravému životnímu stylu. Pomocí zdravého životního stylu zlepšíme jak fyzický, tak 

psychický stav člověka a předejdeme zejména řadě nemocí a civilizačních chorob.  

Lidské zdraví je velmi úzce spojeno s psychikou - vhodná pohybová aktivita  

má na ni významný pozitivní vliv. Člověk, který pravidelně sportuje  

a je spokojený sám se sebou, působí i pro okolí sebevědomě.  Otevřeně komunikuje 

s ostatními lidmi, netrpí úzkostí, lépe zvládá náročné situace a je výkonnější.  

Je tedy otázkou, zda si člověk vybere sport v prostorách fitness centra nebo se 

raději proběhne na zdravém vzduchu. Pokud si vybere prostředí fitness, musí se 

rozhodnout, které je pro něj nejzajímavější a nejlepší z hlediska různých působících 

faktorů. Je tedy někdy velmi složité najít to, do kterého se rádi vracíme a těšíme. V mé 

bakalářské práci se budu zabývat právě loajalitou zákazníků, kteří si vybrali pro své 

sportovní aktivity Balance Club Brumlovka (dále BCB). Tento klub jsem si zvolila 

především proto, že v současné době zde pracuji na recepci a mám možnost sledovat 

vývoj klubu, návštěvnost jednotlivých hodin, sálů a poskytování dalších služeb a 

informací. Mám možnost se v tomto klubu setkávat se členy, pro které je zdravý životní 

styl spojený se sportovní a pohybovou aktivitou samozřejmou součástí života. Během 

své práce jsem měla možnost své názory a poznatky konzultovat jak se zákazníky 

sportovního centra, tak i s odbornými pracovníky a zástupci managementu. 

Téma spokojenosti a především loajality zákazníků je nejen tématem důležitým, 

ale i aktuálním vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu sportovišť. V současné době je 
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pro fitness centra velmi těžké dosáhnout spokojenosti svých klientů a zároveň si tyto 

členy udržet dlouhodobě. I přesto, že jsou zákazníci s produkty a službami u dané 

společnosti spokojeni, může se stát, že přejdou z různých důvodů ke konkurenci – 

nejsou loajální. Pro společnosti je stále náročnější a nákladnější si spokojeného 

zákazníka udržet, než získat nového. Proto je hodnocení spokojenosti a loajality 

významné a důležité. Podniky by měly o své zákazníky dále pečovat, hodnotit jejich 

chování, naslouchat přáním a stížnostem svých klientů, snažit se řešit jejich problémy a 

vždy jim maximálně vyhovět. 
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2 CÍL A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

2.1 Cíl  

 Cílem bakalářské práce je zjistit míru loajality a faktory, které ji ovlivňují u 

členů Balance Clubu Brumlovka. Podle zjištěných výsledků se budu snažit navrhnout 

opatření pro zlepšení či udržení jejich loajality. 

2.2 Úkoly  

- Pomocí nastudované literatury popis pojmů, které se vztahují k tématu, 

- díky elektronickému dotazování zjistit míru loajality Balance Clubu 

Brumlovka, 

- zpracovat získané informace, 

- vyhodnotit je pomocí metody Net Promoter Score, 

- interpretace výsledků, popřípadě návrhů a doporučení. 
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3 ZÁKAZNÍK 

Zákazník je nejdůležitějším článkem pro naše podnikání. Má svá specifická 

očekávání, požadavky, touhy, potřeby, časové možnosti a to je právě ten prostor, který 

se společnosti snaží zaplnit svou rozmanitou nabídkou služeb a výrobků. Každý ze své 

zkušenosti může říci, že i když mu jeho vybraný prodejce předvedl celou řadu produktů 

či služeb ze své nabídky, mohla také nastat situace, kdy odešel s nepořízenou.  

Ideálním zákazníkem je někdo, komu náš produkt výborně poslouží, uspokojí 

jeho potřeby a navíc, je schopný a ochotný u nás nakupovat jak z finančního, 

odborného, tak i z regionálního či jiného hlediska. 

3.1 Hodnota pro zákazníka 

Podle BUTTLEHO (2004) je hodnota zákazníka definována jako poměr mezi 

přínosy (ekonomickými, funkčními a psychologickými), jak je vnímá zákazník, a 

prostředky (finančními, časovými, výkonovými a psychologickými), vynaloženými na 

dosažení těchto přínosů. Vnímaná hodnota je relativní a subjektivní.  

Hodnotu pro zákazníka můžeme charakterizovat podle NENADÁLA (2004) 

jako „Kvalitu, či jakost výrobku, která je vnímaná zákazníkem, a to na základě jeho 

subjektivní představy o jakosti, či kvalitě a pořízená za přiměřenou cenu. Můžeme tedy 

říci, že hodnota má pro zákazníka vždy dva základní prvky: jakost a cenu. U znaků 

jakosti může jít často o kombinaci znaků výrobku a znaků služby.“  

Bohužel je analýza hodnoty pro zákazníka u nás naprosto výjimečně 

uplatňovanou metodou managementu. Je to metoda, která za použití vhodných nástrojů 

definuje postavení organizace na trhu a zohledňuje právě hodnotu pro zákazníka. 

Praktický význam této metody je v tom, že manažerům umožní: 

a) kvantifikovat úroveň vlastní výkonnosti v porovnání s výkonností 

konkurence s důrazem na to, jak tuto výkonnost vnímají externí 

zákazníci, 

b) poznat kromě názorů vlastních zákazníků i poznatky a zkušenosti 

zákazníků konkurence, 
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c) získat informace o rozdílech mezi naší a konkurenční nabídkou nejenom 

s ohledem na celkovou jakost a cenu, ale i v jednotlivých znacích a 

atributech, čímž se vytváří zadání pro potřeby vlastního zlepšování. (13) 

Podle VLČKA (2002) může být hodnota pro zákazníka též vyjádřena poměrem: 

Hodnota = uspokojení potřeb / použité zdroje 

Jedná se tedy o vztah uspokojování potřeb a prostředků použitých pro dosažení 

tohoto uspokojení. Zároveň se do této hodnoty promítají očekávání a přání zákazníka, 

které mohou mít těžko postižitelnou až racionální povahu. Čím vyšší hodnotové výhody 

pro zákazníka bude výrobce dosahovat, tím úspěšnější bude v porovnání s konkurenty. 

Zvyšování hodnotové výhody zákazníka bude mít také vliv na jeho spokojenost 

s nákupem. Hodnotová výhoda se bude lišit u jednotlivých zákazníků v závislosti na 

jejich preferencích či osobních zkušenostech a bude založena na: 

Atributech výrobku, služby – design, funkčnost, spolehlivost, cena… 

Image a pověst výrobce – soubor těžko postižitelných faktorů, jakým způsobem 

vnímá daný zákazník produkt, službu či výrobce. Prodejci se snaží ovlivnit zákazníka 

nejčastěji cílenou reklamou či pomůckami na podporu prodeje. 

Vztahy k zákazníkům – jedna z nejdůležitějších oblastí, kde jsou zahrnuty dojmy 

z nákupů, emoční spokojenost, dostupnost zboží, snadnost parkování atd. (24) 

3.1.1 Strom hodnoty pro zákazníka 

Účelem tohoto stromu je shrnout názory zákazníků na jednotlivé prvky hodnoty, 

i jejich dílčí znaky. Jak můžeme vidět na obr. 1, v nejvyšší úrovni je definována jakost a 

cena výrobku, resp. služby a dále může být doplněn dalšími ekonomickými 

charakteristikami. 
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Obr. 1 Strom hodnoty pro zákazníka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (NENADÁL 2004, str. 105) 

Jak jakost, tak atributy mohou být členěny dále do nižších úrovní. Znakem 

jakosti chápeme konkrétní vlastnosti výrobku nebo služby, které podmiňují schopnost 

uspokojování potřeby zákazníka. Atributem ceny budeme rozumět charakteristiky, které 

přímo ovlivňují zákazníkovo vnímání ekonomické výhodnosti nákupu. V praxi by zde 

firmy měly zakomponovat názory vlastních klientů i klientů konkurence. (13) 

3.2 Hodnota vztahu se zákazníkem 

Tímto tématem se zabývá mnoho autorů, např. Francis Buttle (2004) který řízení 

vztahů se zákazníkem (také CRM) charakterizuje: „CRM je čistě obchodní postup 

zaměřen na zákazníky, který spojuje vnitřní procesy a funkce s externí sítí a má vytvořit 

a přinést hodnotu cílenou na zákazníka se ziskem.“ 

Podobně to vnímá BURNETT (2002): „CRM můžeme definovat jako koncepci 

nebo jako oblast řízení, která se zabývá tím, jak si může organizace udržet ty 

nejrentabilnější zákazníky a současně snižovat a zvyšovat užitnou hodnotu svých 

aktivit.“ 

CRM má pomáhat vytvářet hodnotu pro zákazníky. Jedna z cest vytváření 

hodnoty je posilovat věrnost zákazníků. CRM podniku pomáhá také k lepšímu měření 

loajality. Softwarové nástroje, které se v rámci CRM často využívají, pomáhají podniku 

velmi rychle zjistit, kdy zákazník koupil, jak často nakupuje a kolik peněz utratil za 

nákup. 
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Síla vztahu se zákazníkem a loajalita zákazníka jsou si velmi podobné. Loajalita 

reprezentuje emocionální složku vztahu, zatímco síla vztahu se zákazníkem se navíc 

pokouší zahrnout rozumové polohy. Na základě mnoha výzkumů bylo podle 

LEHTINENA (2007) zjištěno, že silný vztah se zákazníkem přináší společnosti veliký 

prospěch. Můžeme tedy udělat shrnutí:  

a) Pevný vztah a loajalita přispívá k rozšíření podílu na trhu, 

b) upřednostňování, dobrá pověst a hodnocení zákazníků přitahuje další 

zákazníky, 

c) silný vztah ztěžuje vstup na trh jiným dodavatelům. 

Hodnota vztahu se zákazníkem je posuzována z pohledu podniku. Otázka, která 

podnik zajímá, je: „Jaká je hodnota vztahu se zákazníkem v současnosti a jaká je 

potenciální hodnota tohoto vztahu v budoucnosti?“ 

Stěžejní význam v hodnotě zákaznického vztahu spočívá v tom, jak velké zdroje 

podnik může z konkrétního vztahu získat. Hodnota vztahu se zákazníkem se pro 

jednotlivé zákazníky liší – různí zákazníci mají různou hodnotu. Abychom byli schopni 

odhadnout hodnotu a potenciální hodnotu zákazníkových vztahů, je nezbytné vytvořit 

kritéria, která jsou pro jejich hodnocení vhodná. (10) 

3.2.1 Ekonomické aspekty vztahu se zákazníkem 

Posouzení ekonomických aspektů můžeme provést použitím dvou různých 

indikátorů. Jedním z nich je podíl objemu určitého zákazníka na celkovém objemu 

prodejů podniku. To znamená, že někteří zákazníci jsou strategicky důležitější než jiní. 

Ztráta opravdu důležitého zákazníka může dokonce podnik zničit, nebo může vytvořit 

nemalé obtíže.  

Jeden z klíčových aspektů, který má souvislost s profitabilitou zákazníka, je 

délka trvání vztahu se zákazníkem. Je pravda, že čím déle trvá hodnotný vztah, tím lépe. 

Po ukončení vztahu je možné sestavit kompletní bilanci, která ukáže profitabilitu vztahu 

za celou dobu jeho trvání. (10) 

3.2.2 Posuzovatelné oblasti hodnoty 

Posouzení je provedeno osobou nebo osobami, které zákazníka znají nejlépe. 

LEHTINEN (2007) uvedl tyto hodnoty jako stěžejní: 
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Referenční hodnota  

Podnik vypadá tak, jak vypadají jeho zákazníci.  Čím víc hodnotných zákazníků 

podnik má, tím víc je oceňován. K této hodnotě jsou vztaženy dva aspekty: pověst 

zákazníků a podstata jejich pověsti. Hlavní zákazníci jsou obvykle dobře známí, a 

z toho důvodu jsou pokládáni za žádoucí.  

Hodnota kontaktu 

V procesu hodnocení sítě kontaktů je potřeba vzít v úvahu zákazníkovy vztahy 

plynoucí ze zákona a vztahy spolupráce mezi podniky. Hodnocení by mělo také 

zahrnout dosažitelnost dalších potenciálních zákazníků, pro které může stávající 

zákazník být považován za zprostředkovatele. Tento přístup může vést k situaci, že 

zákazník nemusí být velmi významný, ale je významný jako zprostředkovatel pro 

rozšíření většího počtu zákazníků či klientů. 

Emocionální hodnota 

Zjišťuje se nejobtížněji, protože velkou roli hrají osobní vztahy účastníků. 

S touto hodnotou jsou spojeny následující okolnosti: 

a) spolehlivost a důvěryhodnost podniku i kontaktní osoby, 

b) vcítění se do vztahu se zákazníkem – je-li spolupráce příjemná, 

c) kompatibilita hodnot mezi podnikem a lidmi. 

Klíčovou částí emocionální oblasti je pozorování světa hodnot zákazníka a 

základních hodnot, s nimiž zákazník žije v souladu. 

Hodnota poznání 

Hodnota poznání je kritickou oblastí hodnoty vztahu se zákazníkem. Zákazníci 

jsou různí a existuje mnoho způsobu poznání. Rozdíl mezi náročným a obtížným 

zákazníkem spočívá v tom, že obtížný zákazník nepodporuje poznání, ale vyžaduje 

vynakládání energie a řešení problémů. Náročný zákazník se dívá na problémy 

pozitivně a je ochoten je řešit.  

Důležité je porozumět tomu, že z pohledu hodnoty poznání disponují ti 

zákazníci, kteří jsou na špičce svého vlastního oboru, také velkou dávkou vlastní 

hodnoty poznání.  
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Strategická pozice zákazníka 

Stále více obchodů je realizováno na podnikové úrovni a velké podniky nadále 

rostou. Současně s tím se objevují nová odvětví a vznikají nové malé podniky. Hodnota 

zákazníka se liší v tom, pokud je zákazník v pozici kupujícího a není tím, který je 

kupován. 

Toto hodnocení je velmi obtížné a někdy dokonce úplně nemožné. Oblasti 

hodnoty a jejich posuzování musí respektovat strategickou situaci podniku. Je-li cílem 

dosažení prudkého růstu, klíčovou oblastí hodnot budou zejména referenční hodnota a 

hodnota střetu. Ten přitáhne pozornost zákazníků, a tím dosáhne růstu objemu prodeje. 

Pokud je hlavním cílem efektivita vynaložených nákladů, pak by měla být zdůrazněna 

návratnost a objem zákaznických vztahů.  

3.2.3 Potenciální hodnota a vytváření vztahu se zákazníkem 

Každý zákazník má svou budoucí hodnotu. Ta může být extrémně vysoká, nebo 

též malá či záporná. Posouzení potenciální hodnoty vyžaduje hluboké porozumění 

zákazníkovi. S ohledem na tyto předpoklady je tato hodnota posuzována ze dvou 

pohledů: 

a) skutečný a potenciální podíl zákazníka 

b) růst zákazníkova podniku a jeho hospodářské činnosti 

Podíl zákazníka reprezentuje tu část výstupů, kterou podnik získává 

z hospodářských aktivit zákazníkova podniku. Čím větší je zákazníkův podíl, tím 

ziskovější zákazník je. Díky tomu můžeme konstatovat, že zákazníkův podíl by se měl 

maximalizovat. (10) 

LOŠŤÁKOVÁ (2009): „Udržení zákazníka je ekonomicky výhodnější než neustále 

hledání nových zákazníků.“ 

PELSMACKER, GEUENS, BERGH (2003): „Současní zákazníci jsou loajální a tato 

loajalita by měla být odměněna.“ 

Z toho vyplývá, že je důležité udržovat skvělé vztahy se zákazníky. S tím souvisí 

také spokojenost zákazníků a jejich loajalita ke značce, podniku. Je potřeba naslouchat 

potřebám a přáním zákazníků, aby se předešlo přecházení zákazníků ke konkurenci. 
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Vztah se zákazníky lze rozdělit do několika fází. Jedná se o navázání, rozvíjení a 

ukončení vztahu. Navázání vztahu je období, kdy podnik zákazníka získává. Při 

získávání zákazníka může a nemusí sepsat dohodu. Zde je důležité zákazníka zaujmout 

a efektivně představit svou konkurenční výhodu. Na tento okamžik se soustředí všechny 

společnosti, realizují reklamní kampaně, vytváří podporu prodeje, lákají zákazníky na 

své produkty. 

Podle STORBACKA a LEHTINENA (2002) začíná rozvíjení vztahů, když 

zákazník koupí výrobek, začne používat službu. Zde je potřeba si odpovědět na otázky, 

zda jsme schopni měřit spokojenost zákazníka. Jestli spokojení zákazníci jsou loajální a 

jestli jsou ziskoví. Tato fáze je klíčová pro podnik a pro jeho úspěch. V první fázi peníze 

investuje, pak by je měl získávat a začít generovat zisk.  

Ukončení vztahu je poslední fáze. Může nastat, jak ze strany zákazníka, tak ze 

strany podniku. Někteří z těchto zákazníků jsou pro podnik ziskoví a podnik by byl rád, 

kdyby se vrátili zpět. Jedná se ale většinou o zákazníky, kteří byli špatně obsluhováni a 

kteří od podniku odešli kvůli své nespokojenosti, nebo kvůli nízké loajalitě k podniku.  

Důležitým aspektem úspěšné strategie CRM je udržení zákazníků u podniku a 

zvyšování jejich ziskovosti pro podnik. Strategie diferencovaného CRM zahrnuje řízení 

všech vztahů se zákazníky na základě úrovně jejich loajality a ziskového potenciálu. 

Důsledný management všech vztahů se zákazníky začíná identifikací cílových 

zákazníků jako nezbytného východiska jejich získávání a udržení, včetně řízení 

vytváření vztahů s novými zákazníky a odmítání neziskových zákazníků. Každý vztah 

se zákazníkem má vliv na celkovou míru udržení zákazníků u podniku a jejich 

ziskovost. (12) 

3.2.4 Dlouhodobá péče o zákazníky 

Pečlivě vedená evidence zákazníků představuje opravdový poklad, protože 

umožní posunout zákaznickou věrnost o úroveň výše. Je to jedinečný nástroj, jehož 

pomocí lze zvyšovat zisk i spokojenost a loajalitu zákazníků zároveň. Je to perfektní 

cesta prohlubování důvěry a úspěšného podnikání, s ohledem na dobré jméno i blaho 

zákazníků. Robert VLACH (2007) uvedl na svém internetovém blogu několik 

osvědčených postupů pro péči o zákazníky: 

http://navolnenoze.cz/blog/dobre-jmeno-v-oboru/
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a) Testování novinek – Každý nový nápad je zkoumán z pohledu stálých 

zákazníků, jak se jim bude novinka zamlouvat. Někteří jsou požádáni 

o názor, jiní o pomoc. Pokud se dojde k závěru, že pro zavedené klienty 

je novinka zajímavá, jsou zahájeny přípravy k realizaci.  

b) Děkovné dopisy – Přinejmenším jednou za rok je dobré svým stálým 

zákazníkům poslat osobně laděný děkovný dopis s nějakou malou 

pozorností. BCB zasílá děkovné dopisy svým členům, kteří jsou v klubu 

nejdelší dobu nebo od začátku založení. Dopis téměř vždy doprovází 

pozvánka na akci pro stálé členy, bonusový kredit, sleva nebo vouchery 

například na masáže.  

c) Novoročenky a blahopřání – Rozesílání novoročenek je v Česku 

častým zvykem, takže provedení musí být opravdu vynikající, protože 

jinak zůstanou bez povšimnutí. BCB každému členovi dává 

k narozeninám srdečné blahopřání a malý dárek, například v podobě 

voucheru na masáž či kosmetické vyšetření pro ženy. V současné době 

mají dárky podobu malého dárkového koše s kávou, portským a bílou 

čokoládou.  

d) Hromadné emaily – BCB zákazníkům každý měsíc rozesílá email 

s nějakou zajímavou nabídkou, jako jsou například slevové týdny, akce 

v klubu, novinky, pořádané akce, noví sponzoři atd.  

e) Adresné nabídky – I v BCB mají o svých zákaznících dostatek 

informací, můžou jim předkládat velice výhodné nabídky, které přesně 

odpovídají tomu, co je zajímá. Například klientům, kteří využívají služeb 

osobních trenérů, zasílají informace o zlevněných balíčcích tréninků, 

plaveckých tréninků atd. 

f) Akce a setkání – Uspořádat nějaké setkání, či akci pro stálé zákazníky, 

může být organizačně náročné, ale výsledek za to obvykle stojí. Škála 

možností je velice široká, od neformálních zahradních sešlostí 

s grilováním, až po profesionálně vedené kurzy či konference. BCB 

pořádá téměř každý rok akci k výročí klubu či vánoční večírek. Tyto 

akce jsou mezi členy velmi oblíbené a vždy se těší vysoké návštěvnosti. 

Jsou doprovázeny srdečným poděkováním manažera a majitele klubu, 

včetně mnoha soutěží o zajímavé dárky, bonusy, slevy atd. Mimo tyto 

akce pořádá BCB každý měsíc spoustu zajímavých soutěží a turnajů – 
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minigolfový turnaj, badminton, tenis cup, rafty, squash, triatlon, lezení na 

stěně, inline skating a mnoho dalšího. 

g) Provizní systémy – S dobrou evidencí se dá provozovat i poměrně 

rozvětvený provizní systém. Pokud stávající klient doporučí BCB 

novému zákazníkovi, odmění ho společnost například bonusy nebo 

slevami členství. Tím zároveň BCB stálé klienty motivuje k tomu, aby 

podnik doporučovali dalším a ti zase dalším lidem. 

h) Věrnostní programy – Jsou různé výhody či slevy poskytované 

především věrným, loajálním zákazníkům. Výše slevy nebo míra 

zvýhodnění může být odvozena například od celkové výše objednávek 

zákazníka nebo od délky spolupráce. Například sleva 50% na doplňkové 

služby v měsíci dubnu pro klienty, kteří jsou členy v klubu déle jak 5 let. 

BCB využívá tzv. týdnů výhod. Letos slavila 7 let, proto vznikla akce 

Sedm týdnů výhod. Každý týden byla jiná sleva na jednu z doplňkových 

služeb – masáže, power plate, konzumace na baru, zlevněné tréninky, 

sleva na vyšetření back check atd.  

3.3 Kvalita služeb v odvětví sportovních služeb 

LEWIS a BOOMS (1983) „Kvalita služeb je srovnání očekávání s výkonem.“  

Tohoto cíle může být dosaženo, pokud dojde k porozumění a zlepšení 

provozních procesů, rychle a systematicky se identifikují problémy, díky kterým se 

stanoví platné a spolehlivé opatření a měření spokojenosti zákazníků a dalších 

výkonnostních výsledků. 

Většina služeb, zahrnující též sportovní služby, pomáhá vytvářet náročného 

zákazníka. Zvýšená očekávání zákazníků vede manažery k tomu, aby ještě více zvýšili 

sortiment svých služeb. Splnění zákazníkových očekávání by mělo vést k tomu, že na 

oplátku zůstanou loajální ke službě a doporučí ji ostatním potenciálním zákazníkům. 

(21) 

Pro označení „kvalitní sportovní zařízení“ existují určité obecné předpoklady. 

Jednotlivá zařízení se ale ve skutečnosti můžou výrazně lišit. Proto ten, kdo o udělení 

značky „kvalitní“ rozhoduje, je vždy nakonec konkrétní zákazník. Vyznačuje se např. 
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tím, že zařízení dlouhodobě navštěvuje. Obecným ukazatelem kvality tak tedy může být 

jeho prosperita, resp. počet pravidelných návštěvníků. (21) 

GRÖNROOS (1984) identifikoval dva rozměry kvality služeb: 

a) technickou („co“ je poskytováno) – soustředí se na konečný výsledek. 

Zákazníci vnímají, co dostanou jako výsledek a jaké zdroje při tom byly 

využity. Častěji je ale více důležité, jak proces funguje. 

b) funkční („jak“ je služba poskytována) – je více subjektivní, ovlivněna 

prostředím, ve kterém je poskytována a zaměřuje se na chování 

zaměstnanců, rychlost služeb, délku čekací doby atd. Může to být také 

vyškolený personál, který dokáže zajistit zákazníkovi rychlou dopravu 

zboží. Zdůraznil také důležitost firemní image, která odkazuje na funkční 

kvalitu. 

Pokud máme hodnotit kvalitu služby ve vztahu k očekávání zákazníků, je nutné 

zjistit, jaké toto očekávání je. To lze učinit pouze na základě dotazování. 

I podle KOTLERA (2004) je nezbytné, aby cílový zákazník měl pocit, že 

obdržel vyšší kvalitu služeb, než očekával. Pokud má vnímaná služba nižší úroveň než 

očekávaná, pak zákazník ztrácí zájem a může přejít ke konkurenci. Pokud však vysoká 

úroveň vnímané služby předčí očekávání, pak zákazník příště použije stejného 

dodavatele. Proto musí dodavatel služeb definovat přání zákazníka. Avšak definovat 

kvalitu služeb je mnohem těžší než definovat kvalitu výrobku.  

KOTLER (2007) poukazuje také na důležitost zaměření pozornosti jak na 

zákazníky, tak na zaměstnance. Vychází z toho, že úzké propojení, kde dochází 

k těsnému kontaktu mezi zaměstnanci a zákazníky, vyžaduje spokojenost zaměstnanců 

a dobrou atmosféru v pracovním prostředí pro poskytování kvalitních služeb. Realizace 

cílů v oblasti zisku a růst služeb začíná péčí o ty, kdo pečují o zákazníka. Uvádí také 

řetězec o pěti článcích, které jsou klíčové pro dosahování zisku ve službách: 

1. Kvalita interních služeb – vynikající výběr a školení zaměstnanců, kvalitní 

pracovní prostředí. Výsledkem je bod 2.  

2. Spokojení a produktivní pracovníci ve službách – spokojenější, loajálnější 

a pracovitější zaměstnanci. Výsledkem je bod 3. 
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3. Větší hodnota služeb – účinnější a účelnější hodnoty pro zákazníka – 

výsledkem je bod 4. 

4. Spokojení a loajální zákazníci – spokojení zákazníci, kteří jsou loajální, 

nakupují opakovaně a chlubí se ostatním. Výsledkem je bod 5. 

5. Zdravý růst a zisky ze služeb  

3.3.1 Model kvality služeb 

PARASURAMAN, ZEITHAML a BERRY (1985) vytvořili model, který 

stanovuje pět rozdílů typických pro neúspěšné poskytnutí služby:   

1. Rozdíl mezi očekáváním zákazníka a vnímáním managementu – 

management ne vždy správně odhadne přání zákazníka. Pokud management 

neobdržel zpětnou vazbu o špatné kvalitě služeb, bude žít v domnění, že splnil 

očekávání zákazníků.  

2. Rozpor mezi představami managementu a očekávanou kvalitou služeb – 

manažeři často určují kvalitu podle toho, jak to oni sami vnímají, ale většinou 

jsou očekávání zákazníka a managementu rozdílná.   

3. Rozpor mezi specifikací kvality služeb a jejím poskytnutím – zaměstnanci 

jsou na poskytování služby nedostatečně připraveni, nejsou schopni nebo 

nechtějí dodržovat kvalitativní normy.  

4. Rozdíl mezi poskytováním služeb a komunikací s vnějším prostředím – 

očekávání zákazníků je ovlivněno propagačními materiály a reklamou.  

5. Rozdíl mezi vnímáním služby a očekávanou kvalitou služby – zákazník 

vnímá kvalitu služeb zkresleně.  

Mezera 1-4 odráží chybné procesy v podniku a způsobují rozpor 5. 
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Obr. 2 Model kvality služeb 

 

Zdroj: Fáberová, 2010 

3.4 Loajalita zákazníka 

Pojetí, koncept či struktura loajality se vyvíjely po dlouhá léta. V současném, 

měnícím se prostředí hledá každá organizace inovativní způsoby, jak docílit výhod 

v soutěži s konkurencí, jak zvýšit zákazníkovu loajalitu a tak zlepšit svou prosperitu. 

Loajalita se tak stává jedním z nejdůležitějších témat v marketingu služeb. (21) 

Aby se zákazník stal loajálním, musí být spokojen a musí důvěřovat. Je nutné si 

však uvědomit rozdíl mezi loajalitou, spokojeností a důvěrou. Spokojenost a důvěra 

jsou zaštitovány loajalitou zákazníka. Přední roli v loajalitě zákazníků hraje celkový 

dojem – to, jestli se v klubu cítí dobře, jestli chodí rádi a pravidelně a mnozí mají citový 

vztah k onomu místu. 

Podle ČÁSLAVOVÉ a HERCÍKA (2012) je v první řadě loajalita zákazníka k 

určitému sportovnímu zařízení typu fitness a wellness formována minulými 

zkušenostmi, které s touto oblastí má. V druhém sledu je loajalita výrazně aktivována 
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nabídkou, která začíná být ve svém sortimentu dosti vyrovnaná, neboť všechny tyto 

řetězce sledují novinky v nabídce těchto služeb a rychle je zařazují do sortimentu. To, 

co je tím odlišným a přitahujícím zákazníka, jsou určité dimenze kvality, zejména tzv. 

měkké kvality, které jsou dány návazností na marketingový mix služeb, jako např. 

způsob chování personálu, prezentací jejich odbornosti, ve fitness chování trenérů a 

jejich profesionalita apod.  

Studie podle SCHIFFMANA (2004) prokázaly, že malé snížení počtu odpadlíků 

vyvolá významné snížení zisku protože: 

a) Loajální zákazníci kupují více výrobků, 

b) loajální zákazníci jsou méně citliví na cenu a věnují méně pozornosti 

konkurenční reklamě, 

c) péče o stávající zákazníky je levnější, 

d) loajální zákazníci šíří pozitivní ústní informace a oslovují další zákazníky.  

Existují celkem tři názorové směry na definici loajality zákazníka. 

První směr 

KIM ET AL. (2009): „Loajalitu můžeme šířeji definovat jako kladný postoj a 

věrnost zákazníka ke svému prodejci, jehož následkem je opakované nákupní chování.“  

Sleduje se především chování zákazníka. Pohlíží striktně jen na opakované 

nákupy a je založeno na historii nákupů. Klade důraz na minulost a nebere v úvahu 

žádné jiné chování. 

Loajální, tedy spokojený zákazník, přináší firmě více opakovaných nákupu, tím 

tedy i nižší náklady. Udržet si stávajícího zákazníka je vždy levnější než hledat jednoho 

zákazníka nového. 

Druhý směr 

Druhé hledisko namísto chování sleduje přístup zákazníka. Jsou to zejména 

činnosti jako doporučování poskytovatele služeb ostatním zákazníkům anebo pouhý 

závazek dále zachovávat přízeň preferovanému poskytovateli služeb.  

Loajální zákazník toleruje nedostatky, je přesvědčen, že jeho klub je ten nejlepší 

a nehledá jiný. Má pevný pozitivní postoj, chová se zvykově. Jinam jde jen z několika 
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málo specifických důvodů, jako je dobrá cenová nabídka, nutnost přestěhování nebo 

konkrétní položka v sortimentu. Nezajímají ho přitom nabídky konkurence, aktivně je 

nevyhledává. Loajální zákazník má zpočátku kladný postoj a ten si časem racionalizuje, 

druhou možností je boj obchodu o zákazníka, který v tomto boji podlehne. (1) 

Třetí směr 

Kombinace dvou předchozích. Považováno za nejvhodnější model pro výzkum 

loajality. Sleduje nejen chování v minulosti, ale také tendence do budoucnosti v podobě 

přesvědčení o zachování věrnosti organizaci, spolu s ochotou dělit se s potenciálními 

zákazníky o své pozitivní zkušenosti. 

Pro potřeby mého průzkumu v bakalářské práci využiji třetího směru, tedy 

kombinaci dvou předchozích metod. 

Spokojenost zákazníků ovlivňuje udržení zákazníků a zároveň napomáhá 

zvyšování počtu nových zákazníků – to ovlivňuje jak růst podílu na trhu, tak i ziskovost 

zákazníků, tj. čistý zisk, který zákazník přináší po odečtení zvláštních výdajů na 

podporu zákazníka. 

Na loajalitu můžeme pohlížet také z trochu jiného úhlu. V BCB, který jsem si 

vybrala pro svou bakalářskou práci, je pro členy velmi důležitá tzv. klubová atmosféra, 

profesionalita zaměstnanců a další faktory, které velmi ovlivňují jejich setrvání v klubu.  

Management sportovních klubů by se měl zajímat a měl by chápat, o čem je 

jejich služba a čím zvláště ovlivňuje zákazníkovo chování. Měli by znát, které 

specifické aspekty ovlivňují zákazníky co do jejich spokojenosti, co do kvality služby – 

což ve svých výsledcích povede k loajálnímu chování. Ve spojitosti se sportem, je zatím 

zaznamenán vztah mezi kvalitou služeb a loajalitou jen ve velmi málo případech.  

 Tato oblast, zůstala relativně nerozvinutá. Řada autorů zastává názor, že zisk 

organizací je závislý na sledu tří faktorů: kvalita, uspokojení, loajalita. Kvalita má podle 

nich přímý vliv na spokojenost, zatímco spokojenost má přímý vliv na loajalitu. Avšak 

přímou závislost kvality a loajality moc neřeší.    
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Obr. 3: Zákaznická perspektiva – základní měřítka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Balanced Scorecard, str. 65 

Někteří autoři (Storbacka, Lehtinen 2002) však poukazují na problematické 

zjednodušování vztahů mezi spokojeností zákazníka, loajalitou a ziskovostí na úroveň: 

spokojený zákazník = loajální zákazník = ziskovost. Výzkum prokázal, že pouhá 

spokojenost zákazníka pro dosažení vysokého stupně jeho loajality nestačí. Titíž autoři 

uvádějí, že v určitých oborech může být z celkového počtu zákazníků přecházejících k 

jiným společnostem až 75 % zákazníků, kteří byli u původního dodavatele „spokojeni“, 

nebo dokonce „ velmi spokojeni“. Problémem vztahu spokojenosti a loajality je 

především to, že není brán do úvahy vývoj trhu a konkurenční nabídka. 

Podle NENADÁLA (2004) byly definovány tyto hlavní faktory loajality 

zákazníků v konkurenčním prostředí: 

a) potěšení (tj. více než spokojenost) zákazníka, 

b) naprostá spokojenost zákazníka, 

c) pozice dodavatele na trhu, 

d) míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

e) setrvačnost a pohodlnost zákazníka. 

První dva faktory se přitom na budování loajality podílejí 53%. Vysoká míra 

spokojenosti je tedy skutečně rozhodující pro zachování si přízně zákazníků i 

v budoucnosti.  Tato podmínka ale neplatí automaticky. I v konkurenčním prostředí 

mohou nastávat situace, kdy i nespokojený zákazník zůstane loajální dosavadnímu 

dodavateli i přes svou nespokojenost. 
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3.5 Fitness centra 

Základní filozofií fitness je dosažení stavu, odpovídajícího starořeckému pojmu 

„kalokagathia˝, což znamená soulad fyzické a duševní krásy. Tato idea byla 

mimochodem původním mottem starověkých olympijských her. Za první republiky (v 

podstatě až do současnosti) tomuto výrazu odpovídalo sokolské heslo „ve zdravém těle 

zdravý duch˝. (22) 

KOLOUCH, WELBURN (2007): „Fitcentra jsou nové, moderní typy 

společenských center, v nichž se lidé schází proto, aby pozitivně ovlivnili svoje zdraví a 

tvar svého těla.“  

Fitcentra se odlišují na základě velikosti, ceny, vybavení, zaměření a dostupnosti. 

Různorodost zákazníků těchto zařízení je však možná ještě větší. Fitcentrum umožňuje 

lidem setkat se s ostatními lidmi, popovídat si, odreagovat se. Kvalitní fitness centrum 

je charakteristické tím, že je blízko bydliště, odpovídá našemu temperamentu, nebývá 

přeplněné, je vybaveno kvalitními stroji, umožňuje přístup během celého týdne, je čisté, 

stroje pravidelně kontrolované. Také obsluha hraje důležitou roli, zejména její ochota, 

pozitivní přístup, vlídnost a nevnucování se. (25) 

Každý zákazník může od svého fitcentra očekávat něco trochu jiného, například 

že nebude čekat na recepci déle jak pět minut, že recepční bude zdvořilá, v posilovně 

nebude muset čekat na jednotlivé stroje a že ve sprše bude čisto a poteče teplá voda. 

Proto musí poskytovatelé co nejlépe identifikovat očekávání svých cílových zákazníků 

s ohledem na specifika jednotlivých služeb Fitness centra jsou místem, kde se všechny 

fitness aktivity provozují ať už ve speciálních sálech pro spinning, indoor cycling, 

aerobic, rowing či kurtech nebo posilovnách. 

3.5.1 Rozdělení podle velikosti 

a) Malá (30 – 200m
2
) – jsou to fitness centra, která z valné většiny založili 

nadšenci a ti samí nadšenci v nich působí jako barmani, uklízečky, trenéři i 

jednatelé dohromady. Bojují svůj boj proti síťovým hyperfitnesscentrům, 

stejně jako koloniály s hypermarkety. Nicméně, i přes všechny existenční 

problémy a ohrožení, své místo na trhu jednoznačně mají. (25) 

Výhodou tedy často bývá útulné rodinné prostředí, kde se lidé často znají, 

pomáhají si, cvičí spolu a podporují se. Tato fitcentra obvykle navštěvují 
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zákazníci z nejbližšího okolí. Nevýhodou bývá nižší počet cvičících strojů a 

menší kvalita vybavení. Malé fitness bude muset vybírat mezi druhy cvičení 

ty nejdůležitější pro svoji cílovou skupinu zákazníků. 

b) Střední (200 – 500m
2
) - umožňují dokonalé vybavení všemi možnými 

dostupnými stroji. Je zde prostor pro občerstvení, solárium, masáže.  

c) Velká (do 1500m
2
) - sportovní komplexy, které nabízejí fitness služby spolu 

s jiným druhem služeb, např. gastronomické, beauty či kulturní služby. 

Zákazník obvykle ztrácí soukromí. Kluby jsou většinou vysoce prestižní, 

mají vysokou kvalitu cvičících strojů, doplňkových služeb a pečlivě 

vyškolený personál. Právě do této oblasti se řadí BCB. 

3.5.2 Rozdělení podle vybavení 

a) Fitcentra na bázi posilovny – nejčastěji jsou zakládána tělovýchovnými 

jednotami nebo oddíly kulturistiky a jsou vedena bývalými kulturisty. 

Cvičení je zaměřeno převážně na ovlivňování svalového aparátu, okrajově se 

zaměřuje na protahování a rozvoj aerobní zdatnosti.  

b) Fitcentra aerobně posilovací – přístroje jsou dokonale vybaveny 

elektronikou, která zajišťuje zpětnou vazbu. Tento typ posiloven je menší a 

vhodný pro kruhový posilovací trénink.  

c) Fitcentra víceúčelová – nabízí širokou škálu služeb od posilovny přes saunu, 

vířivku, páru, diagnostiku, fyzioterapii, solária, skupinové lekce, bazén, 

kosmetiku, kadeřnictví atd. (6) 

3.5.3 Wellness služby 

Česká Asociace WELLNESS (ČAW) definuje slovo WELLNESS jako 

stav/pocit blahobytu, jež je maximálně orientovaný na individuální možnosti člověka - 

vlastní osoby. Je to dlouhotrvající, stupňující se proces přeměny psychické, 

intelektuální, emoční, sociální, duchovní a okolní pohody. Tyto parametry jsou 

nejdůležitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a 

prostor pro služby, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, 

design, barvy…) a pro programy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury, 

balíčky, menu…).  
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V poslední době rozšířilo mnoho fitness center své služby. Klasické služby 

fitness charakteru jsou doplněny i o pasivnější formy odpočinku, které navozují pocit 

pohody. Zákazník chce být rozmazlován. Služby pro relaxaci jsou sauny s 

odpočívárnou, whirlpool, solária, masáže, vodní střiky i služby z oblasti alternativní 

terapie.  

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala fitness a wellness centrum BCB, 

které se označuje jako exkluzivní klub a je naprosto srovnatelný se světovými 

zařízeními odpovídající úrovně. BCB je také držitelem ocenění Wellness centrum roku 

2008. Dále budu představovat BCB v dalších kapitolách. 
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4 METODOLOGIE 

Metody, které použiji v průběhu tvorby bakalářské práce: elektronický dotazník 

a měření loajality prostřednictvím Net Promoter Score.  

4.1 Marketingový výzkum 

Cílem marketingového výzkumu podle PŘÍBOVÉ a kol. (1996) je uspokojit 

podnikatelské záměry daného podniku tím, že jsou uspokojovány požadavky zákazníků. 

Podnik tedy musí nabízet takové služby a zboží, o které je zájem. Podnik by měl 

potřeby zákazníka uspokojovat lépe, než konkurence.  

KOTLER a ARMSTRONG (2004) prezentují marketingový výzkum jako: 

„Systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování informací 

potřebných pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů“. 

PŘÍBOVÁ a kol. (1996) ve své knize definuje marketingový výzkum jako 

„funkci, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem 

prostřednictvím informací – informací užívaných k zajišťování a definování 

marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení 

marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu.“ Marketingový výzkum specifikuje požadované informace 

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

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

důsledky. 

Z výše uvedených definic vyplývá, že hlavním cílem marketingového výzkumu 

je poskytnutí podstatné a objektivní informace o situaci na trhu. Také můžeme říci, že 

další náplní je odvození charakteristik daného problému.  

Bez ohledu na šíři a hloubku našeho zkoumání jde ve výzkumu vždy o 

posloupnost kroků, které jsou řazeny v logickém sledu. Obvykle jsou označovány jako 

proces marketingového výzkumu. 
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Obr. 4 -  Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: (Příbová, str. 25) 

Určení cíle výzkumu 

Výzkumný cíl nám především určuje, co by nám měl výzkum zjistit. Zároveň 

musí být přiměřený a realizovatelný. Cíle vychází z výzkumného problému a jsou 

vymezeny účelem výzkumu. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat loajalitu zákazníků BCB pomocí 

standardizované metody Net Promoter Score. Určit její míru a jaké aspekty vedou 

zákazníky ke zvýšení jejich loajality. V závěru nechybí vyhodnocení a doporučení pro 

další kroky zvyšování její loajality. 

Zdroje dat 

V tomto kroku využíváme data primární a sekundární. Základní rozdíl mezi 

těmito zdroji vychází z účelu, ke kterému byla data shromážděna. Sekundární data byla 

shromážděna k jinému účelu, než je námi řešený projekt. Primární zdroje nově získávají 

data a shromažďují je. Zdrojem primárních dat může být jednotlivec, domácnost, firma, 

maloobchodní prodejna, škola. Primární údaje vyjadřují situaci, určitý stav nebo názory, 

postoje, pocity a další psychologické proměnné.  

KOTLER a KELLER (2007) říkají, že pokud k výzkumu dané problematiky 

nejsou vhodná sekundární data, pak je nezbytný sběr dat primárních. Jejich získání lze 
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zajistit pěti způsoby: dotazováním, pozorováním, focus group, experimentem, 

pozorováním skupiny a chováním zákazníků.  

Pro bakalářskou práci využiji jak primárních, tak interních zdrojů sekundárních 

dat. BCB již dříve nechala dělat výzkum spokojenosti zákazníků. Díky ochotnému 

pracovnímu kolektivu některá sekundární data z tohoto výzkumu, která mám 

k dispozici, využiji i v mé bakalářské práci.  

Metody a techniky sběru dat 

Metody a techniky sběru dat můžeme rozdělit buď na kvalitativní, či kvantitativní. 

Bakalářská práce je zaměřena především na kvantitativní výzkum.  

Kvantitativní výzkumy využívají metodu dotazování, které může být osobní, 

písemné, elektronické či telefonické. Cílem výzkumu je zjistit, jak velká část zkoumané 

populace vykazuje určité znaky. Podle PŘÍBOVÉ (1996) shromažďování dat při 

kvantitativním výzkumu musí splňovat několik podmínek: 

1. Všechna data musejí splňovat stejný obsah, musejí být 

shromážděna ve stejném období, aby se dala slučovat. Předpokládá 

se tedy stejný způsob zjišťování u všech jednotek. 

2. Počet jednotek musí být dostatečně velký, aby bylo možné 

kombinovat znaky mezi sebou a sledovat vzájemné závislosti. 

3. Data musí být nezávislá: jde o získání postojů a názorů od 

jednotlivců, nikoli o informace ovlivněné při sběru vytvářením 

společného názoru v rodině či skupině.  

Dotazník byl sestaven pouze pro potřeby tohoto výzkumu s využitím 

standardizované metody Net Promoter Score - NPS. Pro potřeby výzkumu bakalářské 

práce využiji především elektronického a osobního dotazování. 

Elektronické dotazování je nejlevnější forma dotazování, která je založena na 

využití počítačů. Tato metoda spojuje výhody písemného dotazování (respondent vidí 

před sebou dotazník), je nesmírně rychlé, levné, zaručuje vysokou návratnost a 

urychluje zpracování dat, protože jsou již v elektronické podobě.  
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Při dotazování přes internet se využívá metoda CAWI, kdy je na serveru agentury  

umístěn samovyplňovací dotazník a respondenti jsou k vyplnění vyzváni 

prostřednictvím emailu. BCB má pečlivě vedenou databázi svých klientů, proto není 

problém zaslat pomocí emailové adresy dotazník stávajícím klientům jak v české, tak 

anglické verzi. V minulosti již byly pomocí této metody výzkumy prováděny, proto se 

očekává vysoká návratnost a ochota klientů.  

Určení velikosti vzorku 

Vzorek- musí reprezentovat složení respondentů v určité skupině, která je 

v centru zájmu našeho výzkumu. Důležité je znát skupiny respondentů, ze kterých budu 

brát vzorek (výběrový soubor). 

Pro potřeby mého výzkumu byli vybráni klienti, kteří jsou stálými členy BCB, 

tzn.: jsou členy déle jak 1 měsíc a mají uzavřenou smlouvu v prodejním oddělení. Jsou 

to klienti starší 18 ti let, Češi (ve většině se jedná o obyvatele Prahy) a cizinci. Nebere 

se ohled na typ členství (stříbrné, zlaté, diamantové).  

4.2 Organizace výzkumu 

Dotazník bude obsahovat tzv. společenskou rubriku, ve které seznámím 

respondenty s cílem výzkumu a zajistím jim anonymitu. Přislíbím, že získané údaje 

budou použity pouze pro bakalářskou práci. V závěru společenské rubriky bude i 

poděkování respondentům za jejich věnovaný čas a ochotu spolupracovat.  

Byla provedena pilotáž na vzorku 10 lidí navštěvujících jakékoliv fitness 

centrum, při této pilotáži nebyly nalezeny žádné nejasnosti, a proto mohl být výzkum 

ihned uskutečněn.  
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5 PŘEDSTAVENÍ WELLNESS A FITNESS KLUBU 

BALANCE CLUB BRUMLOVKA 

Balance Club Brumlovka je exkluzivní klub, který se řadí mezi špičku českých 

fitness a wellness center a je naprosto srovnatelný se světovými zařízeními odpovídající 

úrovně. Byl otevřen roku 2007 v budově Brumlovka ve Vykočilově ulici na Praze 4. 

BCB nemá žádné další pobočky je tedy jediný, originální a je rozložený ve dvou 

patrech. Počet členů se v posledních několika letech neustále pohybuje okolo 2600. 

Hlavním partnerem je sportovní značka Nike. Dalšími reklamními partnery jsou 

např. Forbes, Urosanté, USN, Cestovní kancelář Cekare, Chovanec sport agency s.r.o. a 

další. 

BCB se velmi dobře daří zůstávat mezi těmi nejlepšími v ČR a udržuje krok 

se světovými trendy. Často je také velmi kladně srovnáván s podobnými zařízeními 

v zahraničí.  Hlavní filozofií klubu je soustavně investovat do rozvoje zařízení a služeb 

a prezentovat nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně orientovanému 

životnímu stylu. Nezaměřuje se pouze na sportovní výkonnost, ale také na služby 

v oboru wellness, které jsou v poslední době mnohdy více využívány než služby fitness. 

Jejich hlavní filozofií je určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, 

naučit „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii mezi tělem, duší a myslí. Nedílnou 

součástí je poskytováni služeb v oboru wellness a fitness na té nejvyšší možné úrovni. 

(26) 

„BCB by měl být součástí životního stylu každého člena klubu – měl by být 

místem, o kterém se mluví.“ prohlásil generální manažer PhDr. Jan Vrabec, CSc.  

Otevírací doba je PO – PÁ: 6:30 – 23:00, SO – NE: 8:00 – 22:00 

5.1 Vybavení  

BCB se rozděluje na čtyři základní části, kterými jsou fitness, skupinové lekce, 

aqua zóna a relax zóna. 

5.1.1 Fitness a cardio zóna 

Fitness a cardio zóna jsou vybaveny profesionálními stroji STAR TRAC®. Celý 

prostor je rozdělen na jednotlivé celky dle rozložení a typů cvičebních strojů. K 
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dispozici jsou samozřejmě i volná závaží. Cardio je bezpochyby nejnavštěvovanější 

částí fitness. Je zde na výběr více jak 40 cvičících strojů, přes běžecké trenažéry, cross 

trainery a eSpinnery. V celé cardiozóně se nachází bezdotykové obrazovky a dokovací 

stanice pro iPhony a iPody. Cardiozóna je navíc vybavena integrovaným cardio-cinema, 

tj. plazmovými obrazovkami. Každé stanoviště poskytuje výběr z řady volitelných 

možností hudebních, filmových nebo sportovních kanálů s vlastními 

sluchátky. V posilovací části se nachází přes 60 možných stanovišť, které umožňují 

posilovat a protahovat všechny svalové partie. Probíhá zde také kruhový trénink pod 

vedením zkušených osobních trenérů. 

Ve fitness se také nachází diagnostika. První, vstupní diagnostiku, která trvá 60 

minut, mají členové klubu vždy zdarma v rámci svého členství. Opakovaná diagnostika 

(30 a 60 minut) už je za poplatek. Diagnostika je vyšetření, které slouží ke zjištění stavu 

tělesné kondice, informace o držení a složení těla, stav srdce, svalové dysbalance a 

další. Výstup výsledků je následně předán osobnímu trenérovi, který zdarma jako 

úvodní hodinu připraví cvičební plán a obeznámí s obsluhou fitness a cardio strojů.  

Co se týče osobních tréninků, působí zde velké množství trenérů a specialistů na 

kondiční trénink, bolesti zad, kompenzaci svalových dysbalancí, cvičení těhotných i 

čerstvých maminek, silový trénink, trénink seniorů, kardiotrénink, sportovní trénink, 

závodní přípravu, rehabilitaci, stravu i na vyvážený a zdravý životní styl. Trenéři 

vyhotoví individuální cvičební plán a na klientovi je, zda využije pouze úvodní hodiny, 

která je zdarma, nebo si zakoupí balíček deseti tréninků. 

Mimo všechny tyto služby nabízí fitness zóna také fyzioterapie, která se zabývá 

léčbou onemocnění pohybového aparátu a neurologických onemocnění. V BCB je tato 

služba za poplatek, provádí se individuálně na základě fyzioterapeutické diagnostiky. 

5.1.2 Skupinové lekce 

BCB disponuje dvěma plně vybavenými a klimatizovanými sály a jedním sálem 

na spinning. Cvičební hodiny se rozdělují na lekce na formování problematických partií, 

choreografické a taneční lekce a lekce Body & Mind zaměřené na střídání napětí a 

následné uvolnění celého těla především však hlubokých svalů těla. Všechny lekce jsou 

odstupňovány podle fyzického zatížení na počet kapek 1-3. Mezi nejvíce navštěvované 

lekce BCB patří Zumba, Spinning, Jóga, Pilates, TRX a Body training. BCB 
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samozřejmě nabízí mnohem větší škálu lekcí především v ranních a večerních hodinách. 

Všechny skupinové lekce jsou zahrnuty v členství a jsou tudíž „zdarma“.  

5.1.3 Aqua zóna 

BCB nabízí 25metrový bazén, který je určený k výkonnostnímu i 

rehabilitačnímu plavání, pro výuky plavání a hodiny aqua fitness. Mezi tyto hodiny 

patří Aqua aerobic, Hydrobike, Aqua zumba a další. Vířivka se nachází u výstupu na 

terasu a přirozeně odděluje bazén od relaxační zóny. Bazén je jedním z nejvíce 

vyzdvihovaných předností klubu. Žádný srovnatelný fitness klub v Praze nemá takto 

velký bazén. Aqua zóna a relax zóna jsou také nejnavštěvovanější částí celého klubu. 

5.1.4 Relax zóna 

BCB nabízí několik druhů saun a tepelných lázní. Mimo klasické finské sauny si 

zde členové mohou odpočinout v soft sauně, parní lázni, tepidáriu či Kneippových 

lázních. Relax zóna je vybavena pohodlnými lehátky, dřevěnou palubovou podlahou, 

denním světlem, zelení a spolu s květinovou výzdobou navozují meditativně uvolňující 

náladu. Při příznivém počasí mohou členové také využít možnost sluneční terasy, která 

se nachází na střeše, ke které je přístup z relax zóny. Nachází se zde možnost odpočinku 

na lehátkách či luxusní Japonská sauna. V horkých letních dnech je většinou plně 

obsazena členy, kteří se přišli opalovat, odpočívat a popovídat si s přáteli. (27) 

5.2 Dostupné služby 

V samotném BCB jsou k dispozici služby maséra, osobního trenéra, poradce pro 

výživu, diagnostické služby s diagnostickými prostředky, kurzy plavání, solárium, 

vzdělávací kurzy, ručníkový servis, nadstandardní služby půjčovny sluchátek, 

sporttesterů ve fitcentru, prostředky na čištění bot, kontaktní čočky, voda zdarma a 

hlídání dětí v dětském koutku. Nachází se zde dva bary, jeden ve fitness a druhý u 

bazénu. Oba nabízí širokou škálu občerstvení a výživových doplňků, u bazénu si klienti 

mohou zakoupit i plavecké brýle či plavky. 

5.3 Typy členství 

BCB je založeno na bázi klubového členství. V prodejním a obchodním centru je 

možnost zakoupení stříbrné, zlaté nebo diamantové karty. Je možné zakoupení také 

partnerské karty, ale pouze v návaznosti na zlatou a diamantovou kartu. Ceny jsou 
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odstupňovány dle typu. Platí se zápisné + měsíční členství, které začíná od 2090,- Kč. 

V rámci členství má každý nárok na neomezený vstup do fitness, skupinové lekce, aqua 

a relax zóny. Při vstupu dostane každý ručník, osušku a prostěradlo, za poplatek je 

možné zapůjčení županu. (Diamantové členství má župan zdarma). 

Jednotlivá členství se liší návštěvními hodinami (stříbrná karta má vstup pouze 

do 16 hod), dále také podle počtu hodin volného parkování v komplexu Brumlovky, 

diamantová karta má dále možnost tří půlhodinových masáží v jednom měsíci zdarma, 

má také nárok na dva hosty zdarma a 10 minut solária týdně. 

Je zde také možnost zakoupení jednodenního členství, které stojí 900,- Kč pro 

cizí a 600,- Kč pro hosty členů a má stejné vlastnosti jako zlatá karta.  

5.4 Cílová skupina zákazníků 

Nejvíce členů, kteří navštěvují BCB, jsou pracovníci okolních administrativních 

budov. Jsou to většinou lidé ve věku kolem 35ti let, finančně zajištěni. BCB nabízí 

slevu členství pro téměř všechny firmy a jejich zaměstnance v BB Centru. Dále to jsou 

zákazníci s bydlištěm v blízkosti BCB, nebo na Praze 4. BCB navštěvují také mladí lidé 

starší 18ti let, kteří jsou většinou vázání na své rodiče či známé.  

Klub navštěvuje také velká řada známých osobností a sportovců jako je Petr 

Koukal, manželé Hilgertovi, moderátorky Michaela Jílková, Iveta Toušlová, herečka 

Regina Řandová a další. BCB si udržuje vysokou úroveň profesionality a 

nadstandardních služeb, proto není finančně dostupný všem skupinám zákazníků.  
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6 MĚŘENÍ ZÁKAZNICKÉ LOAJALITY 

Jak jsme se již přesvědčili, je důležité zabývat se systematickým měřením 

loajality zákazníků. Pro tyto procesy podle NENADÁLA (2004) existují některé velmi 

závažné skutečnosti: 

a) Postupy měření jsou nejefektivnější činností při uplatňování tzv. zpětné 

vazby v systémech managementu jakosti. Bez této podpory by žádná 

organizace neměla šanci přežít v konkurenčním boji. 

b) Organizace jsou díky měření nuceny se začít seriózně zabývat 

zkoumáním současných i očekávaných požadavků svých zákazníků. 

c) Informace získané měřením a jejich dynamické vyhodnocování umožní 

vrcholovému managementu poznat a sledovat i některé další ukazatele 

výkonnosti, včetně ekonomických výsledků. 

d) Vývoj míry spokojenosti a loajality by měl být jedním z důležitých 

impulsů pro procesy neustálého zlepšování.  

Je tedy patrné, že přesné měření loajality, či procenta udržení zákazníků, může 

být v určitých oblastech značně komplikované, firmy by se i přesto měly snažit měřit, 

nebo alespoň dlouhodobě monitorovat loajalitu svých zákazníků. V praxi jsou podle 

NENADÁLA (2004) doporučovány následující způsoby:  

Měření budoucích záměrů 

Toto měření částečně navazuje na měření zákaznické spokojenosti. Součástí 

otázek souhrnného typu, na které klienti odpovídají v rámci vyhodnocení spokojenosti s 

nákupem, mohou být i některé otázky směřující právě k budoucím záměrům zákazníka, 

a to například v oblasti doporučení svým známým, opakovaného nákupu, 

předpokládané době dalšího nákupu atd. Možnost dalšího vyhodnocení je samozřejmě 

závislá na použití vhodného škálování. Například při použití pětistupňové Likertovy 

škály může mít tabulka hodnocení zákaznické loajality následující tvar:  
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Obr. 5 - Hodnocení stupně loajality zákazníků  

 

Zdroj: Nenadál, str. 101 

Toto měření loajality je důležité, avšak v mé bakalářské práci nejde úplně přesně 

využít. Proto jsem zvolila jiný způsob, který je výstižnější pro oblast služeb a především 

fitness centra a který popisuji v následující kapitole – NPS. 

Měření efektivní loajality 

Využívá nepřímých ukazatelů efektivnosti loajality. Ke kterým jde zařadit: 

Ukazatel setrvání zákazníků, který je dán poměrem: 

 

Usz – ukazatel setrvání zákazníků 

Zkr – počet zákazníků na konci běžného roku 

Zzr – počet zákazníků na začátku běžného roku 

Setrvání zákazníků je velmi důležitým znakem loajality a může být 

kvantifikován jako poměr počtu zákazníků na konci a na začátku běžného roku. 

V čitateli však nesmějí být zahrnuti nově příchozí zákazníci v rámci sledovaného 

období, ale pouze ti klienti, co byli registrováni už na začátku roku. To znamená, že 

hodnota tohoto ukazatele nemůže být vyšší než 1.  
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Tento vzorec jde použít při mém výzkumu, protože BCB, kterou jsem si ke své 

práci vybrala, má registr svých klientů jak minulých, tak současných. 

Měření prostřednictvím ztracených a získaných zákazníků 

Udává poměr získaných, resp. ztracených zákazníků k celkovému počtu klientů 

v určitém časovém období. Důležitější je vykazování ztracených zákazníků, aby 

organizace co nejdříve navázala přímý kontakt se ztracenými zákazníky a zjistila 

příčiny odchodu. Jen tak se dá zabránit odchodu dalších klientů a nepříznivému vývoji. 

Proto měření loajality tlačí do neustálého zlepšování. 

6.1 Net Promoter Score – NPS 

Pro můj výzkum jsem v dotazníku využila také standardizované metody Net 

Promoter Scores. Net Promoter Score, zkráceně NPS, je míra loajality zákazníků nebo 

zaměstnanců vytvořená (a chráněná registrací) Fredem Reichheldem a firmami Bain & 

Company a Satmetrix. NPS je metodologie měření loajality vašich zákazníků a 

současně metoda pro získání a použití jejich zpětné vazby za účelem zvýšení 

výkonnosti společnosti. Tento koncept byl nejprve propagován prostřednictvím 

Reichheldovy knihy “The Ultimate Question” a od té doby ho adoptovali vedoucí 

společností na celém světě (GE, American Express, Microsoft)  a využívají ho jako 

standard pro měření a zlepšování loajality svých zákazníků. (28) Kniha se hned po jejím 

vydání stala bestsellerem na americkém trhu. 

Četné negativní kritiky se objevily od akademiků, ale i od praktických uživatelů 

krátce po vydání článku. Kritikům vadilo, že se metoda NPS soustředí hlavně na 

nadšené zákazníky po jejich zkušenostech s produktem nebo službou daného podniku a 

doporučují jej ostatním a nesoustředí se na ty, kteří jsou okrajově spokojeni a nadále 

služeb a produktů využívají. Podniky se soustředí na ty klienty, kteří jsou pro ně tzv. 

hnací silou růstu zisku. Na ty, kteří se nejen znovu vrátí, ale doporučí je ostatním. (16) 

6.1.1 Význam NPS 

“Loajalita je klíčem k zisku.“ Tato věta dává smysl, pokud je pravdivá, ale 

vyplývá z ní mnoho otázek a ještě více odpovědí. Velká část společnosti však nedokáže 

samotnou loajalitu definovat a natož ji měřit nebo řídit.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Loajalita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_Reichheld&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bain_%26_Company&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bain_%26_Company&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Satmetrix&action=edit&redlink=1
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Jak společnost zjistí, zda jsou zákazníci loajální, nebo zda je s firmou spojuje 

pouze setrvačnost? Nedrží je při firmě pouze dlouhodobé smlouvy, od nichž by chtěli 

odstoupit? A navíc, jak vědí manažeři, kolik zákazníků miluje jejich společnost a kolik 

ji nenávidí? Existuje nástroj, který by dokázal rozlišit dobrý profit od zlého? Právě na 

tuto otázku se snažil Fred Reichheld a kolektiv jeho spolupracovníků najít odpověď. 

Před téměř pětadvaceti lety začali zkoumat spojení mezi loajalitou a rostoucím profitem 

společnosti. (16) 

K určení efektivní metodologie měření loajality zákazníků použil Fred 

Reichheld něco, co bylo jen zřídka kdy sledováno v rámci tradičních zákaznických 

průzkumů: porovnal odpovědi individuálních zákazníků s jejich skutečným chováním – 

vztah mezi mírou opakovaných nákupů a jejich následnými doporučeními v okruhu 

známých. Výzkumný tým testoval různé otázky, aby našel tu, která koreluje s mírou 

opakovaných nákupů a dalších doporučení. Bylo osloveno několik tisíc zákazníků v 

šesti odvětvích a výsledkem, který málokdo čekal, byla jedna jediná otázka pro všechna 

odvětví:  

“Jaká je pravděpodobnost, že nás doporučíte známému či kolegovi?” 

Tato otázka se nazývá „Zásadní otázka“ a nástroj, který vychází z této otázky, se 

jmenuje Index loajality zákazníků – NPS. 

NPS je založeno na rozdělení zákazníků do 3 skupin: 

a) Propagátor – patří sem loajální nadšenci, kteří nakupují a zároveň vás rádi 

doporučí svému okolí, čili propagují společnost, i když jim za to nikdo 

neplatí. Známkují 9 nebo 10. 

b) Pasivní hráč - loajální zákazníci, kteří ale nejsou tak velcí nadšenci, aby 

propagovali společnost, a snadno odejdou za výhodnější nabídkou. Známkují 

7 nebo 8. 

c) Kritik - nespokojení zákazníci, kteří mohou uškodit značce, mohou poškodit 

její pověst a ohrožovat její růst tím, že o ni mluví negativně. Známkují od 0 

do 6. 

Historické průzkumy ukázaly, že nespokojení zákazníci se o svou negativní 

zkušenost podělí s 10 dalšími lidmi ve svém okolí. V době sociálních sítí Facebook, 

Twitter dokáží zákazníci negativní zprávu rozšířit velmi rychle mezi obrovské množství 
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potenciálních zákazníků. Dokáží do velké míry eliminovat účinek reklamy a 

marketingových  investic. Společnost běžící na plný výkon s maximální úspěšností by 

mohla obrátit 100% zákazníků na propagátory. Naopak nejhorší možný případ by 

obrátil 100% zákazníků na pomlouvače (kritiky). Nejlepší cestou na změření růstu 

úspěšnosti společnosti je sebrat procento zákazníků, kteří jsou propagátoři a odečíst od 

nich procento kritiků. Tak dostaneme NPS - Index loajality zákazníků. (28) 

Obr. 6 Výpočet NPS 

 

Zdroj: www.netpromoter.cz 

Nejúspěšnější firmy na trhu se pohybují od 50 do 80%. To znamená, že i ony 

mají ještě prostor pro zlepšení. Průměrné firmy dosahují index loajality od 5 do 30%. 

Jinými slovy propagátoři jen těžko převýší kritiky. Mnoho firem, a někdy i celé odvětví, 

mají negativní míru loajality zákazníků, což znamená, že si denně vytvářejí mnohem 

více kritiků než propagátorů. Hlavním cílem tedy není potěšit zákazníky, ale přeměnit je 

na propagátory – učinit z nich zákazníky, kteří více kupují a kteří rádi doporučí známým 

či kolegům. Jen takové chování  vede k růstu. Společnosti, které usilují o svůj růst, musí 

zvýšit procento propagátorů a snížit procento kritiků 

6.1.2 Hodnocení a fungování NPS 

Důležité je vypracovat vhodný systém hodnocení odpovědí. Úspěšnost spočívá 

ve stejné jednoduchosti a jednoznačnosti hodnocení odpovědí jako je samotná otázka. Z 

těchto důvodů akceptujeme jednoduché hodnocení na stupnici od 0 po 10, kde 10 

znamená "extrémní pravděpodobnost" doporučit, 5 je neutrální a 0 znamená 

"nedoporučit". 
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Hodnota propagátora nebo kritika je měřitelná. Pokud vezmeme v úvahu 

významnou roli, kterou hrají slovní vyjádření, je skutečně nutné, aby byl index loajality 

zákazníka kvantifikovatelný.  

Existuje 5 důvodů proč je index NPS dobrým indikátorem budoucí prosperity: 

a) Míra udržitelnosti - Kritici na rozdíl od propagátorů reagují  velmi negativně 

na zvýšení cen. To znamená, že vztah mezi nimi a společností je krátký a 

méně výnosný. 

b) Marže - Propagátoři jsou oproti ostatním zákazníkům cenově méně citliví, 

jelikož věří, že dostávají od společnosti tu nejvyšší hodnotu. U kritiků je 

tomu přesně naopak – jsou cenově nejcitlivější. 

c) Roční výdaje - Propagátoři utrácejí o hodně více než kritici. Propagátoři 

nakupují  u svých oblíbených dodavatelů a svým zájmem o nové produkty a 

oblíbenou značku pomáhají společnosti k lepším ekonomickým výsledkům. 

d) Nákladová efektivnost - Kritici velmi často zatěžují svými dotazy 

zákaznický servis a vynucují si další investice do oddělení zákaznické 

podpory a servisu. Firmy často zjišťují, že celkové ztráty jsou u kritiků 

výrazně vyšší. 

e) Slovní vyjádření - Existuje velká skupina nových zákazníků, kteří si vybrali 

společnost možná právě na základě doporučení, či dobré pověsti. Ziskovost z 

nákupů těchto zákazníků je vysoká, protože není snižována obvyklými 

akvizičními náklady. (28) 
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6.1.3 Zákaznická loajality a NPS 

Podle REICHHELDA (2006) se ze zásadní otázky “Jaká je pravděpodobnost, že 

nás doporučíte známému či kolegovi?” vytvářejí dvě dimenze: 

Tabulka 1: Dimenze loajality 

HLAVA SRDCE 

 Nejlepší hodnocení 

 Nejlepší služby 

 Nejlepší cena 

 Znají mě 

 Znají mou cenu 

 Poslouchají mě 

 Sdílejí mé hodnoty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování Reichheld (2006) 

Celá myšlenka, která se skrývá za NPS je pomoci společnostem proměnit 

zákazníky ve více loajální, nadšené a proměnit kritiky na propagátory. 
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7   VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

7.1 Vyhodnocení výzkumu loajality zákazníků Balance Clubu 

Brumlovka pomocí metody Net Promoter Score  

Jednoznačnou výhodou, která plyne z dotazníku NPS, je časová nenáročnost jak 

pro tazatele, tak pro dotazovaného. Jak již bylo řečeno, dotazník se skládá z jedné 

hlavní otázky + slovní odpovědi. Otázka je jasná a zřetelná. Snadno se respondentům 

vysvětlí způsob škálování.  

V mém dotazníku jsem ještě využila několika dalších otázek (věk, pohlaví, doba 

členství, atd.). Přesto, že byl dotazník delší, jeho vyplnění trvalo v průměru 1 minutu, 

což většina respondentů jednoznačně ocenila. 

Přestože BCB navštěvuje více než 1000 aktivních členů, vrátili se odpovědi na 

dotazník od méně než 50% respondentů - 492. Tato situace se dala očekávat, protože 

riziko nízké návratnosti u elektronického dotazníku je velmi vysoké. A mnozí 

respondenti obdržený email vůbec neotvírají. I přesto je tento vzorek dostačující pro 

můj výzkum loajality.  

Respondentům byl zaslán e-mailem dotazník o šesti krátkých otázkách. V 

kapitole Interpretace a vyhodnocení výsledků bych se chtěla zaměřit jak na známkování 

0-10, tak i na vyhodnocení ostatních otázek a slovních odpovědí a budu se snažit 

navrhnout taková opatření, jež by vedla ke zlepšení loajality zákazníka. Odpovědi, které 

se navrátily vyplněné od dotazovaných členů, jsem vyhodnotila, údaje dala do tabulky a 

vytvořila sloupcový graf. Vyhodnocení dotazníku následně poslouží v další kapitole k 

mým návrhům a doporučením. 

Otázka: „Jak pravděpodobné je, že doporučíte BCB svým známým, příbuzným?“ 

Tabulka 2: Hodnocení loajality zákazníků 

známka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

počet 0x 0x 0x 0x 1x 12x 21x 19x 37x 247x 155x 

 

Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Graf 1: Hodnocení loajality zákazníků BCB 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že největší počet hodnocení bylo pro známku 9 a 10. Již tento 

výsledek nám naznačuje, že jsou členové BCB ve většině případů loajální.  Naopak 

nízké známky dalo opravdu jen malé množství členů. Do známky 3 se neobjevila ani 

jedna odpověď, což je pro klub opravdu skvělé. Všichni respondenti by BCB 

doporučili, jen někteří méně, než ti ostatní. Jednou se známkovalo číslem 4, jinak jsou 

odpovědi situovány v té lepší polovině odpovědí.  

Počet negativních odpovědí od kritiků je 34 z celkových 492, tedy 6,9%. Pro 

BCB je tento výsledek více než příznivý, protože procento kritiků je oproti 

propagátorům opravdu nízké. Na druhou stranu by ani těchto necelých 7% 

„nespokojených“ zákazníků nemělo zůstat bez povšimnutí. Pro BCB by to mělo 

znamenat, že je stále prostor zlepšovat se a zvyšovat úroveň svých služeb. Největší 

počet negativních odpovědí bylo známkováno číslem 6 a méně. Avšak i někteří tito 

členové ohodnotili BCB velmi kladně, ale ve slovní odpovědi upozornili na některé její 

nedostatky. 

Počet pasivních hráčů, kteří známkovali číslem 7 a 8 je celkem 56, tedy 11.4%. 

Jsou to členové, kteří klubem pouze "proplouvají", nechtějí hodnotit pozitivně, ani 

záporně. Zůstanou na průměru, což je pro ně jistota. I odpovědi se známkou 5 od kritiků 

byly příznivé a nekritické.  
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Největší skupinu tvoří propagátoři, kteří hodnotili známkou 9 a 10. Celkem jich 

odpovědělo 402, což tvoří fantastických 81.7%. Všichni tito členové by dále klub 

jednoznačně doporučili, nebo tak již v minulosti učinili.  

7.1.1 Výpočet NPS 

NPS = % PROPAGÁTORŮ - % KRITIKŮ  

NPS = 81,7% - 6,9% 

NPS = 74,8% 

Jak jsem již psala v teoretické části, nejúspěšnější firmy se pohybují od 50 do 

80%. Ovšem i tyto společnosti mají ještě prostor pro zlepšení. Naopak průměrné firmy 

dosahují indexu loajality od 5 do 30%.  

Získaných 74,8% řadí BCB mezi jeden z nejúspěšnějších klubů v Praze, často i 

velmi kladně srovnávaný se stejnými kluby v zahraničí. I tak je ale prostor se neustále 

zlepšovat, pečovat a starat se o své členy. Hlavní ideou, která se skrývá za NPS je 

pomoci firmám přetvořit kritiky na propagátory. Což je opravdu těžký úkol. BCB má 

více jak čtvrtinu členů, kteří jsou jim věrní, loajální již od založení klubu – tedy 7 let a 

nikdy své členství nepřerušili. Na druhou stranu BCB navštěvuje velká skupina nových 

členů, kteří si vybrali klub možná právě na základě doporučení či dobré pověsti.  

Z těchto členů pouze hrst lze přetvořit na stálé klienty, bohužel většina z nich cca po 

roce opět odejde. Mezi nejčastější důvody patří celková nespokojenost, vysoká cena, 

konkurence atd. Důležitý je správný přístup k zákazníkům a vytváření příjemné klubové 

atmosféry. 

Andy Taylor, CEO of Enterprise Rent-A-Car said: “The only way to grow is to 

treat customers so well they come back for more, and tell their friends about us. That’s 

how we’d all like to be treated as customers. Golden Rule
1
 behaviour is the basis for 

loyalty. And loyalty is the key to profitable growth.” 

Andy Taylor, výkonný ředitel Enterprise Rent-A-Car řekl: „Jediná cesta k růstu 

je jednat se zákazníky tak dobře, aby se vraceli a říkali o nás jejich přátelům. Tak 

bychom my jako zákazníci chtěli, aby se s námi jednalo. Zlaté pravidlo říká, že chování 

je základem pro loajalitu. A loajalita je klíčem k růstu zisku.“  

                                                 
1
 The Golden Rule – Jednej s ostatníma tak, jak bys chtěl, aby oni jednali s tebou. 
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Proto je důležité pracovat a neustále se zlepšovat, přiblížit se zákazníkovi a 

porozumět jeho potřebám co nejvíce. Proto jsem hlavní otázku doplnila nepovinnou 

otázkou a některé z jejích odpovědí uvedu v následující kapitole. 

7.2 Vyhodnocení slovních odpovědí 

Otázka: „Proč jste se takto rozhodli?“ 

Tato otázka, jak již bylo řečeno, sloužila ke slovnímu doplnění odpovědi na 

předchozí standardizovanou NPS otázku. Byla nepovinná a odpovědělo na ni 222 členů 

z celkových 492 respondentů. Nejčastěji se opakující odpovědi uvedu a budu se snažit 

na ně reagovat. Jak tomu často bývá, některé odpovědi kritizují nedostatky, jiné zase 

velmi vychvalují BCB. 

Odpověď: „Mám Balance club ráda, jedinou nevýhodu vidím v tom, že je 

opravdu předražený oproti ostatním velkým fitness a wellness centrům, které poskytují 

stejné nebo podobné služby. Na druhou stranu jsem tady spokojená, cítím se tu dobře. 

Proto je zřejmé, že všem co mohu, dávám kladné reference.“ 

Fakt, že BCB je opravdu dražší oproti ostatním klubům v Praze, je pravdivý. 

Proto se tato odpověď ohledně vysokého členství objevuje u více než poloviny 

respondentů. Často se objevují také typy odpovědí, že BCB je vyjde ročně až 6x dráž 

než obdobná centra. Je ale také mnoho členů, kteří právě vysoké klubové členství 

hodnotí kladně. I když některé členy to spíše odradí, díky tomu nenavštěvuje klub 

každý. Jak jsem již psala, BCB se řadí mezi exkluzivní pražské kluby a proto si jej 

z hlediska finanční situace nemůže kdekdo dovolit. Z toho důvodu není klub nikdy 

přeplněn, na skupinové lekce chodí v průměru 15 lidí a i za tento „nadstandard“ se 

zkrátka platí. 

Jak uvedl jeden z respondentů, je rád, že klub nenavštěvují lidé mladší 18ti let, 

kteří zvedají nesprávně veliké činky, pokřikují u toho a hodnotí všechny okolo. Naopak 

je zde veliký počet lidí ve středním věku, kteří chtějí žít a vypadat zdravě a pracují na 

tom. BCB tedy neuvažuje o snížení klubového členství. Ti, kterým částka přijde vysoká, 

mohou využít jednu z ročních akcí na zlevněné členství popř. jiné zlevněné balíčky, 

nebo si rozmyslet, co od klubu očekávají a jestli si raději připlatí za nadstandardní 

služby a nepřeplněné sály, nebo se odeberou ke konkurenci.  
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Odpověď: „BCB využívám hlavně proto, že mám díky zaměstnavateli 

zvýhodněné členství a zároveň to mám blízko k zaměstnání.“ 

Jak jsem již psala, BCB patří pod koncept BB Centra – komplex 16ti 

dokončených budov (administrativní, residenční, ostatní). Většina pracovníků, kteří 

v těchto budovách pracují, nemusejí platit zápisné nebo mají právě zlevněné členství od 

svého zaměstnavatele. U těchto členů tedy není úplně zřejmé, jak vysoce loajální jsou. 

Pokud by změnili práci nebo se přestěhovali, je možné, že BCB opustí. Neplatí to 

samozřejmě pro všechny. Někteří uvádějí, že se pro ně BCB stal srdeční záležitostí a že 

ani změna zaměstnání je nedonutila z klubu odejít. Jedna členka dokonce uvedla: „Po 

tolika letech si zde připadám jako doma. Po skončení pracovní doby mi trvá přesun od 

stolu na lekci přibližně 7 minut. Ráda bych do BCB chodila už navždycky!“ a obdobné 

ohlasy nejsou ojedinělé. 

Odpověď: „Balance Club má přátelskou klubovou atmosféru. V posledních 

letech s nově příchozími členy možná malinko upadla, ale stále sem chodím ráda. Určitě 

k tomu, proč je stále mou jedničkou, napomáhají zaměstnanci, management a lidé, se 

kterými se tu vídám již řadu let.“ 

Atmosféra klubu v oblasti fitness center je také jeden z velmi významných 

faktorů, který ovlivňuje loajalitu zákazníka. Pokud se lidé v BCB cítí dobře, mají zde za 

přátele jak ostatní členy, tak mnohé z řad zaměstnanců, přilne jim klub k srdci a jen 

těžko z něj budou odcházet ke konkurenci. Proto je také velmi důležité školení 

zaměstnanců, informovanost a jejich profesionalita v takto luxusním klubu, jako je 

BCB.  

Odpověď: „Vybral jsem si ho, protože patřil k tomu nejlepšímu, co tu bylo (resp. 

absolutně nejlepší!). Dnes už jen zašlá sláva, bohužel – chodím tam už jen ze 

setrvačnosti. 

BCB oslavil letos 7 let od svého otevření. Management se snaží klub udržovat 

na vysoké úrovni, což se jim podle mě a dalších respondentů úspěšně daří. Neustále se 

dodržují revize, kontroly bazénů, fitness, zavádějí se nové a nové služby, pořádají akce 

a mnoho dalšího. Je ale jasné, že 7 let se na klubu podepíše, co se týče vybavení atd., ale 

i tyto překážky se snaží management odstraňovat a nahrazovat novějším a modernějším 

vybavením. Mohli bychom říci, že tento pán je loajální, možná již klub doporučil, ale 
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není si jistý, zda není čas vyměnit BCB za jiný klub. Těmto stálým, dlouhodobým 

členům by měl klub věnovat vysokou pozornost, tuto situaci mapovat a snažit se jejich 

zájem a nadšení zase obnovit. Jedná se určitě o větší věrnostní zvýhodnění nebo jiné 

dárky a služby, které členové velmi rádi ocení.  

Mezi některými negativními odpověďmi se také našla velká spousta těch 

kladných, ze kterých má management opravdu radost a právě to dává smysl pokračovat 

a budovat Balance Club. Mezi tyto odpovědi například patří: 

„Už nikdy bych neměnila, leda pokud mě k tomu donutí stěhování mimo 

republiku. Miluji atmosféru, kde se osobně cítím, jako bych šla domů a ne si někam 

zacvičit. To je pro mě ta největší přidaná hodnota a proto budu BCB vždy jenom chválit 

a doporučovat.“ 

„Brumlovka není fitko, ale skutečně health club. Nevybral jsem si ho já, ale 

moje žena, která mě nalákala přes voucher na volný vstup a po dvou návštěvách jsem se 

musel stát členem i já. Brumlovka je opravdu výjimečné místo, které jsme si 

s manželkou oblíbili do takové míry, že dnes, když hledáme bydlení pro naši rodinu, 

bereme dobrou dostupnost BCB z místa našeho nového bydliště jako důležitý 

vyhledávací parametr.“ 

Právě takto zapálení, spokojení a loajální členové jsou pro klub to nejdůležitější 

a ten nejsilnější hnací motor k dalšímu zdokonalování. Díky těmto lidem se tvoří 

klubová atmosféra, která zpříjemňuje dalším členům, ale i zaměstnancům "pobyt" v 

klubu a kvůli těmto lidem se vyplatí peníze investovat a dále se rozvíjet.  

7.3 Vyhodnocení ostatních otázek v dotazníku 

Mimo dvě předchozí otázky, které jsou pro výzkum loajality stěžejní, jsem 

členům položila ještě čtyři další, které nám mohou loajalitu zákazníků také trochu 

přiblížit a upřesnit. 

Otázka: „Navštěvovali jste někdy podobná fitness a wellness zařízení?“ 
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Tabulka 3: Předchozí konkurence 

Odpověď Odpovědi Podíl 

ANO 355 72,15% 

NE 137 27,85% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Předchozí konkurence 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přestože tato otázka nemá tolik společného s loajalitou, nebo se dá velmi špatně 

vydedukovat, mohli bychom usoudit, že téměř třetina dotazovaných navštěvovala 

podobný klub v minulosti. Nyní jsou ale členové BCB a většina z nich by klub podle 

předchozích otázek doporučila dále. Je tedy možné, že vyměnili konkurenci právě za 

BCB a nyní se odejít nechystají, protože našli to, co jim vyhovuje nejvíce z hlediska 

nejrůznějších kritérií. Mezi odpověďmi se objevilo nejčastěji Holmes Place a World 

Class. Oba tyto kluby jsou svými službami BCB velmi podobné.  Tato otázka je ale 

velmi ošemetná a proto ji nepřikládám nijak velikou důležitost.  

Otázka: „Jak dlouho jste členy?“ 

Tabulka 4: Délka členství 

Odpověď Odpovědi Podíl 

méně než 1 rok 100 20,33% 

1 – 2  roky 120 24,39% 

3 – 4 roky 126 25,61% 

déle než 5 let 146 29,67% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3: Délka členství 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Díky této otázce můžeme vidět, že v BCB je nejvíce respondentů déle než 5 let, 

tedy téměř od založení klubu. Můžeme proto předpokládat vysokou loajalitu těchto 

stálých členů. Podle statistik, které mi poskytlo prodejní oddělení, je v klubu více jak 

čtvrtina všech členů od založení – tedy 7 let, aniž by kdy přerušili členství.   

Do BCB mimo jiné neustále přibývají noví a noví členové, proto je důležité 

snažit se je hýčkat a ukázat jim výjimečnost klubu a snažit se je udržet. Tato situace je 

ale velmi složitá jen malá část právě těchto nováčků se dá přetvořit v loajálního 

zákazníka. Jak již bylo poznamenáno, pro klub je ale levnější udržovat si stálé členy než 

nováčky, kteří neustále pochybují, zda v klubu zůstat, jestli udělali dobře a mnozí z nich 

do jednoho roku dokonce odejdou. Jedna ze slovních odpovědí byla: „Nádherné 

prostředí, ale BCB mi nepřirostl k srdci, přestože klub navštěvuji jenom chvíli, rozhodla 

jsem se vrátit k Pure Jatomi.“  

BCB navštěvuje spousta lidí již několik let, přestože například za tu dobu 

neshodili ani kilo, velmi rádi si chodí odpočinout, zacvičit, či pouze „poklábosit“ 

s ostatními – ty právě můžeme pokládat za vysoce loajální. Na druhou stranu se tu 

občas objeví lidé, kteří si přijdou pouze splnit nějaký cíl, například zpevnit tělo či shodit 

5 kilo a po dokončení "úkolu" uvažují, že klub opustí.  
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Otázka: „Váš věk?“ 

Tabulka 5: Věk 

Odpověď Odpovědi Podíl 

18 – 25 let 22 4,47% 

26 – 35 let 160 32,52% 

36 – 50 let 225 45,73% 

více než 50 let 85 17,28% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4: Věk 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle věkového složení klubu můžeme rozhodně dát za pravdu, že BCB je 

health club. Především je navštěvovaný a určený pro dospělé lidi ve středním věku, 

kteří si přijdou odpočinout po náročném dni, ale také posilnit tělo aktivně i pasivně a 

udržovat se v kondici. Věkovou strukturu členů ovlivňuje jak již zmíněná vyšší cena, 

tak i možnost členství od 18ti let.  

Podle mého názoru jsou především starší lidé loajálnější k tomuto prostředí. 

Dokonce bych tvrdila, že lidé ve věkové skupině nad 50 let již klub nezmění (největší 

vliv by měla finanční situace a fyzické možnosti). Navštěvují především wellness zónu 

a zdravotní cvičení a výhodou pro ně je, že všechny tyto aktivity jsou na jednom místě. 

I z osobního kontaktu s nimi cítím, že BCB většina z nich miluje a navštěvuje každý 

den. Mnozí z nich zde tráví i celé dny vyhříváním na terase, sauně, bazénu atd. 
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Otázka: „Pohlaví?“ 

Tabulka 6: Pohlaví 

Odpověď Odpovědi Podíl 

Muž 230 46,75% 

Žena 262 53,25% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5: Pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle respondentů mého průzkumu odpovídalo více žen. Dalo se to trochu 

předpokládat, protože ženy mnohem více navštěvují zařízení tohoto typu. Muži spíše 

vyhledávají místa, která jsou méně komplexní – nevyužívají tolik například sauny a 

skupinové lekce. I podle mého pohledu na recepci mohu říct, že BCB navštěvuje více 

žen. Spousta z nich například chce cvičit a nebýt rušena muži, proto BCB má oddělenou 

zónu, kam si chodí zacvičit především ženy, má také oddělenou saunu a spoustu dalších 

věcí, které ženy rády ocení.  

7.4 Další možnosti měření loajality 

V teoretické části jsem popsala několik dalších možností měření zákaznické 

loajality. Jedním z nich je ukazatel setrvání zákazníků, který je dán poměrem: 

 

Usz – ukazatel setrvání zákazníků 

Zkr – počet zákazníků na konci běžného roku 

Zzr – počet zákazníků na začátku běžného roku 
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Zaměstnanci prodejního oddělení mi rádi vyšli vstříc a pomohli mi zjistit 

všechna důležitá data potřebná k výpočtu. K výpočtu tedy využiji počet členů z roku 

2013. Data na konci roku nesmí obsahovat nově příchozí členy, ale pouze ty, kteří byli 

registrováni již na začátku roku. Během roku 2013 dalo výpověď celkem 778 členů, 

k ukončení je vedly jak běžné důvody (vypršení smlouvy, finanční důvody…) tak 

mimořádné důvody (zdravotní problémy, úraz, úmrtí).  

Zkr – na konci roku 2013 bylo v BCB vedeno 1838 členů (bez nově příchozích) 

Zzr – na začátku roku 2013 bylo v BCB vedeno 2616 členů 

Pokud data doplníme do zmíněného vzorečku, tedy podělíme 1838/2616 vyjde 

nám výsledek téměř 70%. Můžeme tedy konstatovat, že 70% členů roku 2012, zůstalo 

členy i v roce 2013. Důležité je tyto klienty přimět aby setrvali i v dalším období – tedy 

přetvořit je v propagátory a získat si jejich důvěru.  

Dalším ukazatelem je měření prostřednictvím získaných zákazníků. Bohužel 

v mé bakalářské práci nemůžu přesně tento indikátor změřit. V roce 2013 podepsalo 

novou smlouvu a stalo se členy celkem 828 zákazníků, naopak ukončilo smlouvu 778 

členů. K tomu, abychom tento ukazatel mohli správně určit, by bylo zapotřebí znát 

přesný počet členů s určitými důvody. Tyto informace se mi bohužel nepodařilo zjistit.  

BCB si vede pečlivou dokumentaci členů, kteří se rozhodnout ukončit i podepsat 

nové členství. Ve většině případů jsou důvody nově příchozích doporučení od svých 

známých, lidé z okolních firem, lidé, kteří BCB navštěvovali v minulosti a nyní se 

vrátili, náhodní zákazníci, kteří se dozvěděli o BCB prostřednictvím internetu, nebo lidé 

s blízkým bydlištěm.  
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Graf 6: Důvody nově příchozích členů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za pomoci prodejního oddělení jsem sestavila graf nejčastějších důvodů nově 

příchozích členů. Počet procent jednotlivých atributů je dán tak, jak ho vnímají právě 

zaměstnanci prodejního oddělení. Nejvíce lidí přichází na doporučení ostatních, což už 

jak nám napověděl i výsledek Net Promoter Score je fantastické a vypovídá to 

především o vysoké loajalitě. Internet je udáván nejméně, protože webové stránky BCB 

neposkytují informace o cenách členství ani doplňkových službách, což mnohé může 

odradit. 

7.5 Doporučení 

Členové si v mém dotazníku často stěžují na vysokou cenu členství. S tou 

bohužel management hýbat nechce a nebude – přece jenom má svou významnou funkci, 

tedy BCB není určený všem a za vysokou kvalitu se zkrátka platí. Co by ale 

dlouhodobý členové velmi ocenili a co bych i já navrhovala je věrnostní program, nebo 

jakoukoliv jinou cestu ke slevě – např. levnější jednodenní vstup pro kamarády (v 

současné době cena činí 600,- Kč). Dle mého názoru by se cena pro kamaráda či 

příbuzné členů mohla snížit o polovinu – tedy 300,- Kč. To může také přilákat větší 

množství nových klientů, právě díky stávajícím členům, kteří jim chtějí klub ukázat. 

Myslím si, že snížení ceny jednodenního členství by nikterak nenarušilo finanční 

stránku klubu, ba naopak. Předpokládá se, že po dvou, třech návštěvách se spíše 

rozhodnou pro členství v klubu. 

doporučení 
42% 

internet 
10% 

bydliště 
14% 

okolní firmy 
34% 



 

56 

 

Další věcí, by bylo stanovení nižší ceny hodinových tréninků v posilovně či 

bazénu s trenéry. V současnosti je cena 960,- což mi přijde více než předražené. 

V souvislosti s mou prací na recepci také často slýchám, že takto vysoká cena je 

neúměrná a lidé si ji nemohou dovolit. I to může způsobovat odchod členů z klubu, 

protože pro některé je trénink pod vedením kompetentní osoby velmi důležitý a 

prospěšný.  

V poslední době má také velmi kladné ohlasy nová služba na recepci, při které 

mají členové možnost vzít si zdarma při odchodu ovoce. I tyto malé detaily dělají 

velikou radost a zákazníci si jich velmi cenní. 

Všechno se stále točí kolem vysoké ceny. Což je jeden z hlavních důvodů, proč 

někteří klub opustili nebo opustí.  Mimo tyto důvody je jednoznačně důležitý celkový 

přístup k zákazníkovi, který by BCB mohla také trochu vylepšit. Ráda bych zmínila 

několik zásad, v jejichž dodržování vidím v BCB malé rezervy: 

 Splnit závazek ke členovi tak nejdříve jak je to možné na nejvyšší úrovni 

(sestavení plánu, včasná informovanost…), 

 má-li člen nějaké obavy, pochybnosti, připomínky – vyřešit je co 

nejrychleji, 

 kontaktovat zákazníka, pokud jsme slíbili, že se ozveme, 

 upřímně a otevřeně s nimi komunikovat, protože oni poznají, když 

nepodáváme přesné a vyčerpávající informace, 

 snažit se porozumět jejich požadavkům, eventuálně se o tom poradit 

s dalšími odborníky, 

 dát jim svobodu v rozhodování a výběru. 

Je tedy důležité dbát na výběr zaměstnanců, kteří také hrají významnou roli 

v komunikaci se zákazníkem, protože s nimi přijdou do styku nejčastěji – recepce, 

trenéři, barmani, maséři. Je tedy velmi důležité jejich vystupování a odborné znalosti. 

Všichni tito lidé významně ovlivňují atmosféru klubu, na kterou členové berou největší 

zřetel při jejich loajalitě. 
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8 ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabývala loajalitou zákazníků, která odjakživa hraje 

důležitou roli v oblastech souvisejících s podnikáním. Od 90. let minulého století, kdy 

dochází k výraznému rozvoji podnikání, se  oddaný - loajální  zákazník stává i u nás 

důležitým faktorem. Cílem práce bylo tedy analyzovat loajalitu zákazníků Balance 

Clubu Brumlovka a navrhnout procesy a postupy na její zlepšení.  

Tomuto klubu jde jen těžko něco vytknout. Samozřejmě je zde veliký prostor 

pro zlepšení, ale v tom, co dělají a jak pečují o své členy, jsou opravdu dobří. Snaží se 

vytvářet velmi dobrou klubovou atmosféru, která pro členy hraje vysokou roli 

v loajalitě. Díky drobným detailům jako je podání ruky, úsměv, zapůjčení ručníků a 

prostěradla, časopisů, občerstvení, ovoce se snaží dobrou atmosféru podpořit. Dále také 

ji posilňují nejrůznějšími akcemi, které každý měsíc pořádají – jen o prázdninách zde 

byla možnost se zúčastnit více jak 15ti outdoorových akcí, v rámci svého členství. 

Členové mají výbornou možnost se lépe poznat jak s ostatními, tak i personálem a 

vytvářejí si zde přátelské vztahy. Díky tomu klub rádi navštěvují, vrací se a nehodlají ho 

vyměnit.  

Z dotazovací metody Net Promoter Score mi vyšel fantastický výsledek – tedy 

74,8%. Tím se řadí BCB mezi jeden z nejúspěšnějších klubů v Praze. Je velmi důležité 

se dále zlepšovat, mluvit se členy, vyhovět jejich problémům a požadavkům, dát jim 

vědět jak jsou pro klub důležití a jak si jich cení. Pro stálé členy, pro ty, kteří jsou BCB 

věrní již 7 let a své členství nikdy nepřerušili, jsou poskytovány mnohé slevy, slevové 

akce od sponzorů, dárky k narozeninám atd.  

Během minulých let jsem pracovala v několika podobných zařízeních. 

V porovnání s nimi je BCB na velmi vysoké úrovni, ve většině oblastech na té nejvyšší. 

Pestrost nabízených služeb, které BCB doplňuje výjimečnou klubovou 

atmosférou, se jeví jako vhodný nástroj podporující vyšší loajalitu jejich členů. Další 

podněty pro návštěvu jako vybavení fit klubu už směřují ke konkrétní typologii členů. 

Bohužel se nedá zavděčit každému. To, co jeden vidí jako přednost, vidí ostatní jako 

důvod ke změně.  

Analýzy a měření v oblasti zákaznické loajality jsou klíčovými činnostmi, které 

poskytují firmě zpětnou vazbu - informaci o její úspěšnosti v boji o spokojeného a 
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loajálního zákazníka. Cíl, který jsem si vytkla v úvodu této práce, byl splněn. BCB 

může mít radost ze svých členů. Většina z nich jsou z klubu nadšení, pravidelně ho 

navštěvují a doporučují dále. Ve většině případů BCB ví, co jeho zákazníci očekávají a 

snaží se předcházet možný problémům. Neustále se snaží inovovat a zlepšovat služby a 

školit zaměstnance na té nejvyšší možné úrovni. Management klubu by se měl stále 

snažit držet krok se současnými trendy a s podobnými kluby v zahraničí – tím by měla 

být zaručena loajalita členů a jejich neustálý příliv do klubu. 
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13.1 Dotazník loajality zákazníků Balance Clubu Brumlovka 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku „Loajality zákazníků Balance 

Clubu Brumlovka“ pro účel mé bakalářské práce. Jsem studentkou 3. ročníku 

Managementu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Pomocí tohoto dotazníku 

chci zjistit míru loajality současných členů BCB. Vámi vyplněné odpovědi označte. 

Vyplnění dotazníku netrvá déle než 2 minuty, je zcela anonymní a získané informace 

slouží pouze k vypracování bakalářské práce. 

Karla Soukeníková 

 

1. Jste …… 

a) žena      b) muž 

       

2. Váš věk? 

a) 18 – 25 let      c) 36 – 50 let 

b) 26 – 35 let      d) více než 50 let 

 

3. Jak dlouho jste členy? 

a) méně než 1 rok     c) 3 – 4 roky 

b) 1 – 2 roky      d) déle než 5 let 

 

4. Navštěvovali jste někdy podobná fitness a wellness zařízení? 

a) ano       b) ne 

 

5. Jak pravděpodobné je, že doporučíte BCB svým známým, příbuzným? 

0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nejméně pravděpodobné          velmi pravděpodobné 

 

6. Proč jste se takto rozhodli? (nepovinné) 

 

…………………………………………………………………………………….. 


