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Abstrakt 

 

Název:      Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Tenis Centra Dobříš 

 

  Cíle:   Hlavním cílem této práce je zjištění spokojenosti zákazníků   

s poskytovanými službami Tenis Centra Dobříš. Na základě získaných 

dat a zjištěných nedostatků předložit návrhy na zlepšení zákaznických 

služeb. 

 

Metody:   K marketingovému výzkumu byla použita forma dotazníkového 

šetření. Byla zvolena písemná metoda. Jedná se o primární data. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány do grafů. 

.   Pro získání povědomí o aktuální situaci  bylo využito 

polostrukturovaného rozhovoru. Informace vedoucí z něj vedli 

k vytvoření dotazníku. 

      

Výsledky:  Z výsledků marketingové analýzy vyplývá, že jsou zákazníci Tenis 

Centra Dobříš spíše spokojeni. Přesto byly zjištěny nedostatky, na 

jejichž základě byly zpracovány návrhy vedoucí ke zlepšení 

aktuálního stavu.   

 

Klíčová slova:        Služby, kvalita služeb, sportovní marketing, marketingový mix služeb 



 

 

Abstract 

 

Title:  Marketing Research of Customer Satisfaction in Tenis Center Dobříš 

 

Objectives: The aim of this thesis is to find out customer satisfaction with the service 

provided in Tenis Center Dobříš. Based on the data from survey and 

identified shortcomings suggest proposals to improve customer service. 

 

Methods:   Marketing research was based on questionnaire survey. Writing 

questionnaire method was chosen. It is a primary data. The results are 

clearly summarized into graphs. 

  To acquire informations of actual situation was used semi-structured 

interview. Information from interview leads to the creation of the 

questionnaire. 

 

Results: The results of marketing analysis shows, that customers of Tenis 

Center Dobříš are mostly satisfied. There were also identified the 

shortcomings and on their base were developed suggestions to improve the 

current quality. 

 

Keywords:  Service, service quality sports marketing, service marketing mix 
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1 ÚVOD 

Společnost se neustále vyvíjí a společně s ní i trendy, kterými se lidé řídí. Dnes, kdy se 

velmi dbá na zevnějšek a celkovou upravenost, je sport jako takový, velmi důležitá 

součást našich životů. Samozřejmě honba za lepším fyzickým vzhledem není jediným 

důvodem, proč je dnes sport v jakékoliv podobě tak oblíbený. Je to také způsob duševní 

relaxace a pohody.  

Velká část populace dnes tráví spoustu svého času sezením, ať už v kanceláři za 

počítačem nebo v sedadle auta. Navíc neopomenutelná součást našich životů je stres, 

kterého poslední dobou přibývá čím dál více. A to vše má velmi negativní vliv na naše 

zdraví. Proto dnes spousta lidí navštěvuje lékaře, výživové poradce a trenéry, kteří se jim 

snaží pomoci a udržet si vitalitu i ve vyšším věku.  

Existuje spoustu zařízení, které poskytují svému klientovi dostatečnou sportovní aktivitu 

na udržení jeho zdraví. Jsou jimi fitness centra, wellness centra, ale také spoustu 

sportovních zařízení, kde si každý může vybrat sport, který mu vyhovuje. 

Ve své práci jsem se zaměřil na zmapování aktivit tenisového centra, kde sám působím 

jako aktivní hráč a trenér. Na tenisovém dvorci nejde jen pouze o to zaběhat si a zahrát si 

tenis, ale je to také místo, kde se tvoří kamarádství a dobrá nálada. 

Předmětem této práce je analýza spokojenosti zákazníků v oblasti služeb Tenis Centra 

Dobříš. Jak jsem uvedl, v tomto klubu působím jako hráč i jako trenér, a je proto i v mém 

zájmu, snažit se tento klub udělat lepším místem. Problematika spokojenosti zákazníků 

je velmi obecný pojem a může být vysvětlována různými způsoby. Stejně tak zákazníci 

chápou spokojenost a hodnotí ji podle svých subjektivních pocitů. Pokud chce být firma 

a tedy i sportovní organizace úspěšná, musí se snažit nabízet takové služby, které přilákají 

nové zákazníky a zároveň si udrží stávající. Předtím, než budou vytvořeny dotazníky, 

které byly zvoleny jakožto nejvhodnější a hlavní forma pro zjišťování spokojenosti 

zákazníků s různými atributy, je důležité prodiskutovat současný stav tenisového klubu 

s jeho majitelem. Výsledky výzkumu by měly odhalit nedostatky, ze kterých bude 

následně vycházet návrh na opatření, které povedou ke zlepšení kvality nabízených služeb 

a navýšení spokojenosti zákazníků oproti současnému stavu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Marketing 

Jedná se o proces, pomocí kterého se firma snaží získat informace o tom, co zákazník 

požaduje a potřebuje, a poté na jejich základě tyto potřeby uspokojit. Na dobře 

postaveném marketingu stojí zisky a celková úspěšnost firmy.  

Podle KOTLERA a AMSTRONGA je marketing definován jako: 

„Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i 

skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ 

(Kotler, Amstrong, 2004, s. 30) 

V další publikaci KOTLERA společně s KELLEREM (2007) je popsán marketing a 

jeho cíle následovně: 

„Lze předpokládat, že vždy bude existovat potřeba něco prodávat. Cílem marketingu 

je učinit prodávání čímsi nadbytečným. Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka 

natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. 

V ideálním případě by měl marketing vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat.“ 

(Kotler, Keller, 2007, s. 43) 

Marketing se dá také vyjádřit jako umění získávat rentabilní zákazníky. To jsou 

takový zákazníci, kteří nám přinášejí stabilní zisk a jejich výdaje převyšují náklady na 

zisk daného zákazníka, prodej a jeho obsluhování. (Kotler, 2000) 

Jak vyplývá z výše psaných definic, marketing neznamená pouze umění prodat 

výrobek, ale spíše využití jednotlivých kroků a nástrojů, aby si zákazník vytvořil 

k organizaci pozitivní vztah a výrobky firmy naplňovali jeho potřebu. Je to klíčový faktor 

odlišení úspěšných a neúspěšných podniků. 

2.1.1 Sportovní marketing 

Sportovní marketing, jak vyplývá z názvu, je marketing využívaný v odvětví tělesné 

výchovy a sportu. Čím se ve společnosti začíná sport více prosazovat, tím také roste úloha 

marketingu ve sportu a je jeho významnou součástí. Při dnešním pohledu na reklamy, 

sportovci už nepropagují jen sportovní produkty, ale stále častěji vystupují i v reklamách 

na produkty se sportem nesouvisející.  
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Podle SUTTONA, HARDYHO a MULLINA (2007) byl definován sportovní 

marketing v roce 1979, kdy spotřebitelské a průmyslové produkty začali hojně využívat 

sport a sportovní hvězdy jako nástroj propagace. Sami autoři definují sportovní marketing 

takto:  

„Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou určené k potřebě zájemců 

o sport jakožto proces směny. Sportovní marketing  vyvinul dva hlavní směry: marketing 

sportovního zboží a služeb směřovaného přímo na zákazníky a marketing zaměřený na 

ostatní zákazníky a průmyslové výrobky nebo služby, které využívají sportovní propagaci“ 

(Sutton, Hardy, Mullin, 2007, s. 11) 

Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) se projevuje marketing ve sportu stále výrazněji, 

především v posledních deseti letech. Sportovní marketing se uplatňuje jak pro 

organizace vyrábějící zboží, tak pro marketingové agentury zabývající se sponzorskými 

projekty podporující sport a propagací sportovních osobností i sportovních organizací.  

2.2 Služby 

Ve vyspělých ekonomikách se objevuje vysoká zaměstnanost ve službách, která 

podmiňuje samotnou úspěšnost a vyspělost dané ekonomiky. Služby generují nejvíce 

nových pracovních míst ze všech sektorů.  

Služby jsou dle KOTLERA: 

„aktivity či užitky nabízené k prodeji, které mají obvykle nehmotnou povahu a nelze 

k nim převádět vlastnické právo. Jsou uskutečňovány formou realizace určitých činností 

či zážitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu.“ 

(Kotler, 2004, s. 32) 

PAYNE popisuje služby jako: 

„Činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje interakci se 

zákazníkem nebo jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. Služba může 

vézt ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojena s fyzickým 

produktem.“ (Payne, 1996, s. 14) 

MARUANI definuje služby především podle ekonomické hodnoty: 

„služby jsou činnosti nebo výkony, které vstupují do směny na základě své 

ekonomické hodnoty, jež není spojena s výrobou průmyslových produktů.“ 
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Každá služba by měla mít své poslání, kterým podnik vyjadřuje podnikatelskou 

filozofii, strategické záměry a úsilí. Správně rozmyšleným posláním podnik ukazuje svou 

vizitku na veřejnosti. Jak vyplývá z definic, spotřebitelé nekupují samotnou službu, ale 

užitek, který jim plyne ze samotné spotřeby služby. Až po spotřebování služby provádí 

hodnocení podniku na základě prezentace služby a jejím provedení. Vnímání služby je 

tedy velmi subjektivní pocit. (Payne, 1996) 

Služby jsou činnosti, které mají nehmotný charakter.  Zákazník dopředu neví, jak 

služba vypadá, ani v jaké kvalitě bude poskytnuta. Může pouze očekávat kvalitu služeb 

podle znaků, které směrem k zákazníkovi organizace vysílá.  

2.2.1 Klasifikace služeb 

Služby mají své charakteristické znaky, kterými se odlišují od výrobků.  Podle 

KOTLERA, WONGA, SAUNDERSE a AMSTRONGA (2007) existuje pět hlavních 

znaků: 

Nehmotnost 

Službu nelze skladovat ani převážet, vystavit ani prohlédnout či se ji dotknout. Právě 

z tohoto důvodu může spotřebitel s nákupem služby váhat. Spotřebitel může hodnotit 

kvalitu služby jen podle viditelných atributů, jako jsou lokalita, zaměstnanci, vybavení, 

cen a komunikačních materiálů. (Kotler, Wong, Saunders a Amstrong, 2007) 

Z toho vyplývá, že poskytovatelé služeb by měli vždy upírat svou pozornost také na 

tyto fyzické důkazy. Pokud chtějí poskytovat kvalitní službu, musí být i kvalitní zázemí 

podniku. V prostředí tenisu by to mělo být především moderními společnými prostorami 

a upravenými kurty. Právě z důvodu nehmotnosti služeb zákazníci dávají doporučením 

známých mnohem větší váhu. 

Neoddělitelnost 

„Neoddělitelnost služeb znamená, že nelze oddělit od jejich poskytovatelů. Pokud 

zaměstnanec poskytuje službu, stává se její součástí.“ (Kotler, Wong, Saunders a 

Amstrong, 2007, s. 713) 

 Dalším znakem neoddělitelnosti je poskytování a spotřebovávání služby současně a 

fyzická přítomnost ostatních zákazníků. Právě poskytování a spotřeba služby současně 

způsobuje problémy při akutním navýšení poptávky. (Šíma, 2016)  
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V prostředí tenisového klubu to lze ukázat na příkladu maximální zaplněnosti 

dvorců, kdy není možné obsloužit další zákazníky. Přítomnost ostatních zákazníků a 

jejich chování také může velmi ovlivnit finální hodnocení kvality dané služby. Toto je 

velmi typické pro tenisové služby. Hraje-li na sousedním dvorci zákazník, který je hlučný 

nebo vulgární, zkazí zážitek ostatním zákazníkům, kterým se velmi pravděpodobně sníží 

spokojenost se službou. 

Proměnlivost 

Poskytování služeb je prováděno osobami a je také ovlivňováno dalšími faktory jako 

kde a kdy je poskytována, proto se kvalita poskytnuté služby může změnit. Z pohledu 

vedení podniku je tedy velmi důležité dbát na kvalitní a vyrovnaný personál, který se 

chová způsobem, aby zákazník odcházel spokojený. Organizace nabízející služby by tak 

měli především investovat do školení a najímání pracovníků, kteří jsou schopni podnikat 

kroky k zajištění správné obsluhy a uspokojivého vyřizování stížností zákazníků. 

Pomíjivost 

Služby nelze uskladnit pro pozdější použití, a proto firmám vzniká problém, pokud 

není poptávka po jejich službách stálá. Proto firmy musí nabízet dostatečnou nabídku ve 

špičkách, tak aby uspokojila poptávku po jejich službách, ale v čase nižší poptávky musí 

firmy řešit naopak nadbytek nabídky. Proto používají několik strategií, jako diferenciace 

cenové politiky nebo rezervační systémy, které mohou vézt ke zvyšování poptávky po 

jejich službách právě v tento „nepopulární“ čas. (Kotler, Keller, 2007) 

Absence vlastnictví 

Službu nelze vlastnit. Spotřebitel k ní má pouze přístup a to na dobu, kterou si 

zaplatil nebo do doby využití této služby, poté je vykonaná služba pouze jako vzpomínka. 

Proto se firmy snaží posilovat identitu značky tak, aby se zákazník cítil se značkou 

spřízněný. (Kotler, Wong, Saunders a Amstrong, 2007) 

Na případu Tenisového centra, lze ukázat výhody absence vlastnictví, kdy si 

zákazník zaplatí za využívání dvorce na dobu, kterou požaduje, což ho stojí neměřitelně 

méně, než kdyby si měl stavit svůj tenisový dvorec. 
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2.2.2 Kvalita služeb 

Je to jeden z hlavních způsobů, jak se odlišit od konkurence. Kvalita služby firmy se 

ověřuje pokaždé, kdy je tato služba prováděna. Poskytování kvalitních služeb je 

nejdůležitějším faktorem pro spokojenost zákazníka a jeho budoucím rozhodování.  

BITNER a HUBERT definují kvalitu služeb jako: 

„souhrn vlastností a znaků služby, které se podílejí na schopnosti plnit požadavky.“ 

(Bitner a Hubert in Šíma, 2016) 

Zatímco KOTLER a KELLEREM mají lehce odlišnou teorii definující kvalitu služeb 

jako: 

„Porovnání vnímané služby a očekávané služby“ (Kotler, Keller, 2007, s. 450) 

Tato definice je tedy především zaměřena na zákazníka a jeho pohledu na kvalitu 

poskytovaných služeb. Je to velmi subjektivní pocit, který ovlivňuje spoustu faktorů. 

Podle GRÖNROOSE In BROWN (1991) kvalitu služeb můžeme rozdělit na dvě 

základní kvality: funkční a technickou. Funkční kvalita je způsob, jakým je služba 

zákazníkovi zprostředkována. Ten se na ní sám podílí a je spíše subjektivní. Souvisí 

s prostředím, chováním zaměstnanců i ostatních zákazníků. Technická kvalita je mnohem 

více podobna kontrole kvality ve výrobnách. Je to záležitost toho, jak správně poskytovat 

danou službu. Dá se přirovnat k chirurgovi provádějícího operaci s kladným výsledkem 

bez vedlejších nežádoucích účinků. 

ROBINSON (2004) upomíná, že je všeobecně přijímáno, že kvalita služby je 

ovlivněna několika faktory, zejména co, jak a kde je služba zprostředkovávána. Také 

podle výše zmíněných definic rozepisuje spokojenost se službou podle toho, jestli podnik 

nabídne zákazníkovi službu v nižší, očekávané nebo vyšší kvalitě oproti tomu, jaký 

standart kvality zákazník očekává. 

Pokud podnik chce nabízet co nejlepší služby, měl by se podle HOYE (2004) 

soustředit na pět hlavních oblastí – spolehlivost, jistotu, empatii, vnímavost a hmotný 

majetek. 
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2.3 Sportovní služby 

Sportovní služba je nabízena sportovními organizacemi, které ji nabízejí pomocí 

svého personálu a zázemí, čímž jim zprostředkovávají jedinečnou zkušenost. 

(Hoye, 2009) 

Sport i sportovní služby se stávají čím dál více populárnější. Vznikají nová centra, 

kluby a stadiony. S celkovým růstem sportovních služeb se musí jednotlivé sportovní 

organizace, čím dál více upínat na marketing a propagaci. Důležitým faktorem pro 

sportovní organizace je vnímání kvality jejich služeb zákazníky. Vysoká kvalita zajistí 

dlouhodobě nové a loajalitu už získaných zákazníků.  

Několik autorů neodděluje sportovní služby a zařazují ji jako součást sportovního 

produktu. 

Jako příklad lze uvézt ČÁSLAVOVOU, která definuje sportovní produkt jako: 

„veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb 

zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ (Čáslavová 2000, s. 81) 

MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) souhlasí celkovým pojímáním sportovních 

služeb jako pouze prvek sportovního produktu, který popisují jako „svazek užitků“. 

2.3.1 Klasifikace sportovních služeb 

Jak popisuje ŠÍMA (2016) ve své publikaci, klasifikací sportovních služeb se 

zabývalo zatím jen velmi málo autorů. Obecná klasifikace služeb aplikovaná na sportovní 

prostředí byla nevyhovující, a proto v dnešní době obrovského růstu sportovních služeb 

bylo potřeba klasifikace utřídit a navrhnout nové klasifikace sportovních služeb. 

Podle autorů SASSERA, OLSENA a WYCKOFFA In ŠÍMA (2016) prvním kritériem 

byl druh a rozsah zapojení zaměstnance do procesu služby, kterým autoři rozdělují služby 

na: 

 Spotřebitelské služby 

Jsou nejjednodušší a nejzákladnější služby. Tyto služby nevyžadují žádnou speciální 

kvalifikaci zaměstnanců pouze znalost prostředí a základní schopnosti. 

Těmito službami mohou být v případě tenisového centra především pronájem 

tenisových dvorců a prodej občerstvení. 
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 Odborné služby 

Jejich základem je specializace a odbornost zaměstnanců. Vyžadují znalosti daného 

oboru. Zákazník je zde přímo aktivně instruován zaměstnancem, který postupuje 

podle kroků, které jsou vhodné pro konkrétního zákazníka. 

V tenisovém prostředí jsou to především trenérské služby a doporučení ke koupi 

takového vybavení, které je vhodné pro daného zákazníka. 

 Výchovné služby 

Výchovné služby poskytují profesionálové, jejichž pracovní náplní je určitá forma 

přeměny klienta. Jde tedy především o služby, které mění v zájmu klienta jeho 

chování, vlastnosti nebo sociální postavení. Na konci procesu těchto služeb by měl 

být klient změněn podle jeho představ.  

V rámci tenisu a sportu obecně jde hlavně o změnu pohledu zákazníka na fyzickou 

aktivitu, zdraví životní styl a zábavu, kterou sport přináší. 

Druhým kritériem byly motivy zákazníka k účasti na sportu, které jsou podle 

CHELLADURAIE In ŠÍMA (2016) následující:  

 Osobní potěšení 

Zákazníci se účastní sportu pouze pro jejich osobní požitek z pohybu. 

 Získaní dovedností 

Klient se snaží dosáhnout potřebných dovedností. Dosahování maximální úrovně je 

jeho motivací a cílem účasti ve sportu. 

 Snaha vyniknout 

Pro zisk výjimečnosti či nadprůměrnosti. 

 Upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

V současnosti velmi častým motivem zákazníků. Jejímž cílem je tedy zlepšení fyzické 

kondice, vzhledu nebo zdraví. 

Finální klasifikace sportovních služeb, navržená ŠÍMOU (2016), která vyplývá z již 

dvou zmíněných kritérií, je rozdělena následovně: 

 Služby pro potěšení zákazníka 
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Sportovní organizace, které poskytují svým zákazníkům vybavení a zařízení. Klienti 

navštěvují sportovní organizace dobrovolně, a to především z potěšení ze samotné 

fyzické činnosti. Jejich vyšší spokojenosti lze dosahovat pořádáním turnajů a soutěží. 

 Služby pro zdraví a kondici 

Zde sportovní organizace dávají k dispozici svá zařízení a vybavení. Klienti vědí, co 

chtějí, zodpovídají za sebe, a proto je zaměstnanci nemusí dozorovat. 

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Popisují kombinaci výchovných aktivit a snahy o zisk nových dovedností 

zákazníkem. Výuka je poskytována osobnostmi, které mají odbornost a vůdčí 

schopnosti, které klienty dodatečně motivují. 

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Sportovní organizace úzce spolupracují s klienty, jejichž cílem je dosáhnout 

vrcholných výkonů. Důležitým faktorem je zde shoda sportovní organizace 

s klientem na stanovených cílech. 

 Služby pro udržení kvality života 

Zaměřeno na klienty, kteří v dobré fyzické kondici jsou a chtějí se dále zlepšovat. Tito 

zákazníci chtějí odborné vedení a dohled. Velmi často také vyhledávají skupinové 

lekce. 

 Léčebné služby 

Sportovní organizace provozující programy na zlepšení fyzické kondice a zdraví 

klientů, kteří jsou nedostatečně nebo nepřiměřeně vzdělaní v oblasti tělesné výchovy. 

Klienti, kteří jsou takto posuzováni, mohou mít snížené přesvědčení o tom, že jsou 

schopni zvládat fyzické aktivity. Úkolem těchto organizací je tak mimo jiného i 

přesvědčit klienta o opaku a zapojit ho do cvičení. 

2.4 Marketingový mix sportovních služeb 

Pomocí kombinace nástrojů marketingového mixu se marketéři snaží o přilákání 

nových a udržení stávajících zákazníků. Marketingový mix služeb vychází z tradičního 

marketingového mixu, jehož prvky jsou nazývány 4P, tedy produkt, cena, místo 

(distribuce) a propagace. 
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KOTLER publikuje definici marketingového mixu jako: 

„soubor taktických marketingových nástrojů – produktové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky – které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ 

(Kotler, 2007, s. 70) 

Marketingový mix služeb je navíc rozšířen o další 3P nástroje – lidé, materiální 

prostředí a procesy, které vycházejí z vlastností sportovních služeb, které jsou zmíněny 

výše. 

2.4.1 Produkt 

Produktem rozumíme celkovou nabídku zákazníkovi, nejde jen o službu samotnou, 

ale skutečnosti s ní spojené, jako jsou prestiž nebo značka. 

Produkt lze definovat jako kompletní balíček benefitů, který nabízí sportovní 

organizace svým zákazníkům. Produkt lze rozdělit na zboží (v oblasti sportu může být 

sportovní obuv, tenisové rakety, hokejky a jiné) a na sportovní službu, která není viditelná 

ani hmatatelná, existuje pouze jen jako zkušenost. (Hoye, 2009) 

Sportovní produkt není homogenní, zahrnuje sportovní zboží, služby, osoby, místa a 

myšlenky. Vždy je důležité znát dokonale svůj produkt. Je to výchozí postavení proto, 

aby organizace mohla zvolit takovou strategii, která bude vyhovovat danému druhu 

produktu a bude pro organizaci optimální. (Čáslavová, 2009) 

2.4.2 Cena 

Nástroj, který velmi ovlivňuje chování zákazníka. Velmi úzce souvisí s množstvím 

prodaného produktu. Výše ceny je vždy omezená ze dvou stran, náklady na straně jedné 

a poptávkou na straně druhé. Cena u sportovních služeb je také velmi ovlivněna částí dne, 

proto bývá ceník sportovních organizací odstupňován podle poptávky po jednotlivých 

časových úsecích. 

MARUANI (1995) uvádí, že stanovení ceny služeb bývá velmi často složité, protože 

se špatně kalkulují náklady. Pomocí ceny může organizace vyrovnávat nabídku služeb 

s poptávkou. Proměnlivé ceny např. podle časového úseku jsou velmi častým jevem, jak 

rozložit poptávku. 

S výše uvedeným tvrzením souhlasí také ŠÍMA (2016). Poptávka je obecně 

ovlivňována cenou, především v místech, kde je konkurence vysoká. Některé organizace 

se tedy orientují na co nejnižší cenu, jiné se naopak snaží nabízet nadstandartní služby 
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s vyšší cenou. Cena také určuje druh zákazníků, kteří budou organizaci navštěvovat. Cena 

také určuje další důležitý faktor, a tím je očekávaná kvalita služby. S vyšší cenou 

očekávají zákazníci vyšší kvalitu, a tak je tu prostor pro zklamání a nižší spokojenost 

zákazníků. Zatímco v organizacích, které nabízejí služby za nižší cenu má zákazník nižší 

očekávání, tudíž je tu prostor pro předčení tohoto očekávání a dosáhnout větší 

spokojenosti než organizace s vysokou cenou. 

Jediný  článek, který přináší společnosti peníze, ale také velmi mocný nástroj, jak 

zákazník bude vnímat danou službu. Cena vyjadřuje hodnotu pro zákazníka, kterou by 

mu měla služba přinést. (Hoye, 2009) 

2.4.3 Místo (distribuce) 

Prodejce nebo poskytovatel služby musí vždy, pokud chce prodávat, najít cestu, jak 

dostat produkt k zákazníkovi. 

Podle KOTLERA, WONGA, SAUNDERSE a AMSTRONGA je distribuce: 

„veškerá činnost společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné 

zákazníkům.“ (Kotler, Wong, Saunders, Amstrong, 2007, s. 71) 

Distribuce také závisí na formě produktu, u hmotného jde o distribuci produktu 

zákazníkovi, zatímco u služby je to naopak. Důležitým faktorem u distribuce služeb je 

vzdálenost, kterou zákazník musí urazit, aby službu mohl spotřebovat.  

Z různých šetření vyplývá, že méně než 5% zákazníků je ochotno cestovat do 

sportovního zařízené déle než 30 minut. Výběr místa je důležitý i z pohledu druhu 

zákazníků, kteří sportovní zařízení navštěvují. Zatímco ostatní nástroje se dají změnit 

v relativně krátkém čase, u místa to je zpravidla možné jen v dlouhodobém časovém 

horizontu. (Šíma, 2016)  

Jak lze vyvodit z předchozích tvrzení, organizace musí dobře znát svoji cílovou 

skupinu. Pokud bude cílit na jiné druhy zákazníků, než nabízí okolí, kde je provozovna 

vystavěna, velmi pravděpodobně nebude schopna dosáhnout požadovaných úspěchů. 

2.4.4 Propagace 

Tak jako je cena důležitým prvkem pro vyzkoušení služeb zákazníky a očekávanou 

kvalitu, tak samotná propagace organizace je dalším prvkem vysoce ovlivňujícím. 

Nejenže její pomocí se zákazník poprvé dozvídá o organizaci, ale také by měla vypovídat 

o tom, jaké služby a jejich kvalitu zákazník může očekávat. Propagace by měla být vždy 
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nastavena takovým způsobem, aby organizace sice byla ukazována v nejlepším světle, 

ale neslibovala něco, co není schopna splnit. 

Smyslem propagace je zejména informovat potencionálního zákazníka o produktu – 

jeho vlastnostech, ceně a dostupnosti – a přesvědčit ho k nákupu produktu. Propagace je  

rozšířena o další nástroje – podporu prodeje, publicitu a osobní prodej. (Horáková, 1992) 

ŠÍMA (2016) uvádí, že dnes jsou tyto nástroje rozšířeny o reklamu a přímý 

marketing. Základní funkce propagace jsou zahrnuty ve zkratce „AIDA“. Pod 

jednotlivými písmeny se skrývají následující funkce: 

 Attention – upoutat pozornost k informacím o produktu 

 Interest – vzbudit zájem o produkt 

 Desire – vznik touhy, zájmu, přání a rozhodnutí vlastnit produkt 

 Action – výzva k zakoupení produktu. (Ferrell, Hartline in Šíma, 2016) 

V oblasti sportovních služeb se k nim přidává také pátá funkce – S – satisfaction, což 

vyjadřuje spokojenost zákazníka s produktem a jeho doporučení ostatním lidem. Je to 

základem pro tzv. teorii „word of mouth“, neboli šíření propagace produktu zákazníkem. 

Jedná se tedy o nepřímou a neplacenou propagaci. Ve sportovním prostředí jsou to 

především zákazníci, kteří navštěvují danou organizaci dlouhodobě a také ji doporučují  

svým známým a kolegům. (Šíma, 2016) 

Teorie „word of mouth“ je také použita v této práci. Je založena na otázce, s jakou 

pravděpodobností by zákazníci doporučili organizaci svým kolegům a známým. 

Propagace je v každé organizaci, a dokonce i v různých obdobích odlišná, proto je 

potřeba si při jejím vytváření odpovědět na pět základních otázek: 

 Jaké jsou cíle propagace a komu je určena? 

 Jaké sdělení by měla propagace obsahovat? 

 Kolik peněz máme k dispozici na propagaci? 

 Jaká média by měla být použita? 

 Podle jakých kritérií se budou hodnotit výsledky? (Slavík, 2014, s. 26) 

2.4.5 Lidé 

Tento nástroj je úzce spojen s výše zmiňovanou neoddělitelností a proměnlivostí 

služeb. Lidský faktor je téměř vždy v podobě nějaké formy přítomen a je klíčovým 

faktorem při poskytování služeb. Kvalitou personálu se organizace může diferenciovat 
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od konkurence. Pokud na druhou stranu vyžadujeme od personálu kvalitní práci, musí být 

nastaveny takové podmínky, z kterých zaměstnanec cítí zájem a péči. Výkon všech 

zaměstnanců se také odvíjí od vztahu, které mají zaměstnanci mezi sebou, i proto jsou 

dnes tak oblíbené teambuildingové akce, kde spolu zaměstnanci spolupracují, 

komunikují, navazují nebo zlepšují vztahy mezi sebou. 

S hodnocením kvality služeb a z toho vycházející spokojenosti zákazníka je velmi 

úzce spojen přístup a ochota personálu, jsou to tedy klíčové faktory, pokud chce být 

organizace v oblasti služeb úspěšná. Je na managementu organizace, aby najímal 

kvalifikované zaměstnance se zkušenostmi v péči o zákazníka. Jak uvádí 

ČÁSLAVOVÁ (2009), nejčastějším důvodem opuštění podniku, v rámci sportovních 

služeb ukončení nebo neprodloužení členství, je nespokojenost s postojem personálu. 

Je potřeba si uvědomit, že jednotlivé nástroje marketingového mixu na sebe 

navzájem navazují. Je-li zákazník nespokojen s personálem, popřípadě ukončí členství 

v organizaci, velmi pravděpodobně se o tom zmíní před svými známými a kolegy. 

2.4.6 Materiální prostředí 

Je zaměřeno na provozovnu, kde se sportovní služby poskytují. Navazuje na ostatní 

marketingové nástroje, a proto by celkový vzhled, ale i vybavení mělo odpovídat oblasti 

poskytované služby. Organizace by vždy měla věnovat velkou pozornost tomuto nástroji 

a nepodceňovat ho. I přes to, že tento faktor je hodnocen velmi subjektivně (každému se 

líbí něco jiného) organizace může vybavit provozovnu podle určitých segmentů tak, aby 

byla spokojená většina zákazníků (např. jinak budou vybaveny dámské a pánské šatny, 

vymalovány jinými barvami). 

Služby, které jsou sice nehmotné, jsou ale často posuzovány podle vizuální stránky 

provozovny organizace. Tento atribut patří u zákazníků mezi nejdůležitější rozhodovací 

a hodnotící prvky. Ve sportovním prostředí je to např. upravený dvorec, čistota vody 

v bazénu. (Taylor, Torkildsen, 2011) 

2.4.7 Procesy 

Procesy jsou veškeré činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které vyrábějí a 

dodávají službu zákazníkovi. Začínají momentem, kdy zákazník najde služby organizace 

a končí až po opuštění prostoru zařízení. Je zde potřeba neustálé koordinace zaměstnanců, 

kteří musejí být managementem firmy správně vedeni.  
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U sportovních služeb hraje podle ČÁSLAVOVÉ roli především: 

 doba obsluhy zákazníka – rozvrhy hodin sportovních zařízení 

 rychlost obsluhy – u některých typů služeb je důležitá obsluha zákazníků v co 

nejkratším čase 

 doba čekání – neměla by zbytečně zdržovat zákazníka a způsobovat mu 

zpoždění 

 forma obsluhy – podle zvolené formy hodiny (individuální lekce x skupinová 

lekce). (Čáslavová, 2009, s. 113) 

 

2.5 Zákazník 

Organizace v oblasti služeb jsou na zákaznících závislí, přinášejí zisk, ale už tomu 

není tak opačně, protože zákazník si muže najít jinou organizaci, kde uspokojí svoje 

potřeby. 

Podle ŠÍMY lze zákazníka chápat jako: 

„osobu, která službu či zboží nakupuje, objednává, platí a následně spotřebovává.“ 

(Šíma, 2014, s. 52) 

Zákazníci jsou tedy všichni, kdo u organizace služby poptávají. Nejsou jimi jen 

finální zákazníci, ale také  ostatní organizace nebo zprostředkovatelé. Každý zákazník je 

individuální a má své osobní potřeby. Nicméně lze určit skupiny lidí se stejným nebo 

podobným chováním, v marketingu se nazývají tržní segmenty. 

Mnoho firem se soustředí na získávání nových zákazníků a nevěnuje tolik pozornosti 

stávajícím klientům. Přitom udržení zákazníka přináší ziskovost a s tím spojené výhody. 

Je to dáno především následujícími skutečnostmi: 

 opakovaný nákup bez nutnosti propagace 

 prodejní, marketingové a zřizovací jsou rozloženy v průběhu delší 

„životnosti“ zákazníka 

 obsluha stálých zákazníků bývá méně nákladná 

 spokojení zákazníci jsou zdrojem dobrých referencí 

 spokojení zákazníci jsou ochotni připlatit si za služby ověřené organizace 

(Payne, 1996, s. 232-233) 
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Jak lze vyčíst ze všech výše zmíněných informací, každá organizace by si měla svých 

zákazníků vážit. Je nezbytné provádět pravidelné průzkumy, kterých se mohou zúčastnit 

i zákazníci, kteří nenavštěvují organizaci pravidelně. Z výsledků lze určit, s čím nejsou 

zákazníci spokojeni a s čím naopak ano. Právě to je základním momentem pro zlepšování 

kvality nabízených služeb a s tím spojenou spokojenost zákazníků. 

Sportovní služby uspokojují potřeby lidí. Tyto potřeby vyplývají z Maslowy teorie 

potřeb, která říká, že nejdříve musí byt uspokojena nižší potřeba, aby mohla být 

uspokojena potřeba vyšší. (Slavík, 2014) 

 Z obrázku níže vidíme, že spousta veřejných služeb má přednost před službami 

sportovních organizací. Organizace soutěží o peníze zákazníka, které mu zbyly na tento 

typ služeb, a je tedy velmi důležité využívat všech marketingových nástrojů právě tak, 

abychom dosahovali co nejvyšší možné spokojenosti zákazníka. 

Obrázek č. 1: Maslowa teorie potřeb  

 

Zdroj:  Slavík (2014), upraveno autorem  

2.5.1 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je rozdíl mezi očekávanou kvalitou služby zákazníkem a její 

reálnou kvalitou posuzovanou v průběhu nebo po jejím skončení. 

Podle PATTERSONA a SPRENGRA je spokojenost dána tím, že: 

„výrobek nebo služby či produkt služby sám o sobě poskytl anebo poskytuje 

příjemnou hladinu uspokojení z jeho spotřeby.“ (Patterson, Sprengr in Šíma, 2016, s. 48) 
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Podle ROBINSONA (2004), který zmiňuje, že měření spokojenosti zákazníka je 

důležité hlavně z důvodu poznání, co zákazník očekává. Jak již bylo zmíněno výše, to je 

důležité hlavně pro podnik, pokud chce nabízet služby, které budou splňovat vyšší než 

aktuální očekávanou kvalitu zákazníkem. Spokojenost zákazníka není bohužel pro podnik 

konstantní, s postupem času se zvyšují očekávání a to by při neměnné kvalitě znamenalo 

snižování spokojenosti zákazníka. 

KOTLER ve své publikaci definuje spokojenost zákazníka:  

„spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech – potěšení nebo zklamání – vyplývá 

tedy až z porovnání spotřebitelského užitku a očekávaného užitku.“ (Kotler, 2000, s. 51) 

Čím se zvyšuje spokojenost zákazníka, tím roste ochota nakupovat produkty od dané 

firmy. Také již velmi spokojený zákazník, a tedy loajální, nemá důvod přecházet ke 

konkurenci. 

ZAMAZALOVÁ (2008) se zabývá spokojeností zákazníků a přináší na něj svůj 

pohled. Popisuje trh, který se dostává pod čím dál vyšší tlak, nárůst konkurence a silný 

boj o zákazníka. Zákazník si může vybírat, jaké organizace služby využije, proto je 

nezbytné zabývat se spokojeností zákazníků. V současnosti jde 70% marketingových 

rozpočtů na získávání nových zákazníků, kteří se ale začínají vyplácet až po několika 

letech. Zatímco stávající zákazníci přinášejí průměrně až 90% příjmů.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zjištění spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami Tenis Centra Dobříš. Na základě získaných dat a zjištěných nedostatků předložit 

návrhy na zlepšení zákaznických služeb. K dosažení cíle práce je důležité splnit několik 

dílčích úkolů: 

 sestavení dotazníku určeného k výzkumu spokojenosti zákazníků, 

 provedení pilotáže pro ověření dotazníku a korekce dotazníků,  

 sběr dat, 

 vyhodnocení a interpretace získaných dat, 

 zpracování návrhu možných změn vedoucích ke zlepšení spokojenosti 

zákazníků. 

  



 

26 

 

4 METODIKA PRÁCE 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků je sestaven formou dotazníkového 

šetření, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší varianta pro měření spokojenosti 

zákazníků. Dále je využita metoda nestrukturovaného rozhovoru s majitelem klubu. Na 

základě získaných informací byl tvořen dotazník. 

Prostřednictvím marketingových výzkumů zjišťují firmy postoje a názory jejich 

zákazníků. To koresponduje s tvrzením VAŠTÍKOVÉ, která říká, že:  

„bez marketingového výzkumu si nelze představit úspěšné marketingové řízení.“ 

(Vaštíková, 2014, s. 60) 

Marketingový výzkum je složen z několika dílčích kroků, které na sebe logicky 

navazují. PŘÍBOVÁ (1996) tyto kroky zobecnila. 

Schéma č. 1: Proces marketingového výzkumu 

Při uskutečňování výzkumu pro tuto práci bylo vycházeno z obrázku zmíněného 

výše. 

Zdroj: Příbová (1996)  
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4.1 Určení cíle výzkumu 

Cíl výzkumu musí být přesně vymezen. Stanovujeme tedy cíl, kterého chceme 

výzkumem dosáhnout. 

V této práci je za cíl kladeno zjištění spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami Tenis Centra Dobříš. Na základě získaných dat a zjištěných nedostatků předložit 

návrhy na zlepšení zákaznických služeb. 

4.2 Zdroje dat 

Zdroje dat rozdělujeme na dvě základní členění: primární a sekundární data. U 

primárních dat zjišťujeme informace, které před námi ještě zjišťovány nebyly. Jsou to 

aktuální a konkrétní data pro daný výzkum, kterými se zaobírá tato práce, protože si 

výzkumník mohl zvolit konkrétní faktory, které budou zkoumány. Sekundární data jsou 

data, která již před námi někdo shromáždil v předchozích marketingových výzkumech. 

(Foret, 2012) 

V tomto výzkumu bylo využito pouze primárních dat. Faktory byly určeny na 

základě osobního rozhovoru a operacionalizace. 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

Již samotné vymezení cíle určuje výzkumné metody, které jsou použité. 

V empirickém výzkumu se využívají jako techniky sběru dat dotazování, pozorování a 

experiment. V této práci jsou použity techniky dotazníku, osobního rozhovoru. Techniky 

jsou podrobněji popsány dále. 

4.3.1 Dotazník 

Dotazník je jedním z nejvhodnějších způsobů pro marketingový výzkum. Jeho 

pomocí se lze zeptat zákazníků přímo na jejich vlastní vyjádření názoru. Otázky by měly 

být poskládány tak, aby přispívaly k cílům výzkumu a neovlivňovaly odpovědi 

zákazníků. 

Postup vytváření dotazníku byl podle PŘIBOVÉ (1996), která zobecnila tvorbu 

dotazníků na následující kroky. Ty lze shrnout v několika dílčích krocích, které na sebe 

navzájem navazují: 
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Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

Úplně prvním krokem bylo vypracovat takový seznam informací, který povede 

k relevantním odpovědím na výzkumný problém a bude moci býti dosaženo cíle práce. 

K dosažení koncepce dotazníku bylo využito písemného seznamu, kde byly sepsány 

hlavní otázky spojené se spokojeností s jednotlivými službami, které vyplývali z 

interview s majitelem klubu, které vedlo k utřídění a získaní nových informací o Tenis 

Centru Dobříš. 

Určení způsobu dotazování 

Existují 4 typy dotazování: písemné, osobní, elektronické a telefonické 

Pro tuto práci je zvoleno písemné dotazování. Jednak je to jedna z nejlevnějších 

variant i přes jeho možnou nízkou návratnost. Druhým důvodem je složitý přístup 

k údajům zákazníků nebo jeho případného neevidování Tenis Centrem Dobříš (například 

emailových adres). K tomuto způsobu také vedlo přátelské prostředí, ochota respondentů 

dotazníky vyplňovat a menší počet zákazníků Tenis Centra Dobříš. 

Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

Základním souborem jsou zákazníci Tenis Centra Dobříš. Výběrovým souborem už 

jsou pouze zákazníci starší 18 let. Vzorky zákazníků byli výběrem vhodné příležitosti. 

Dotazování probíhalo v prostorách recepce Tenis Centra Dobříš. Z důvodu dlouholeté 

známosti a celkově přátelských vztahů, byly dotazníky přenechány zaměstnancům 

recepce, kteří se snažili, ve většině případů úspěšně, přimět zákazníky k jejich vyplnění. 

Pro odevzdání dotazníků byla na recepci uzavřená krabice, do které se vhazovaly. Tento 

způsob měl přispět k větší ochotě dotazník vyplnit, protože zákazníci si byli jistí 

anonymitou. 

Operacionalizace 

Mezi jednotlivé kroky byl vložen proces operacionalizace, kde se z obecných pojmů 

dostáváme ke zkoumaným znakům. 
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Schéma č. 2 : operacionalizace  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

Konstrukce otázek je jedním z nejdůležitějších věcí pro samotný úspěch výzkumu. 

Otázky musí být položeny správně, a tak aby odpověď na ni přinesla přesně takovou 

informaci, která je žádoucí. 

Podle FORETA (2012) v dotazníku můžeme použít 3 typy otázek: uzavřených, 

polootevřených a otevřených. Uzavřené otázky předem uvádějí počet možných odpovědí, 

z kterých si respondent musí vybrat. Výhodou je rychlé a snadné vyplnění, avšak 

respondent nemusí vždy považovat nabízené možnosti za vhodné. Otevřené otázky jsou 

takové, kdy respondent nemá žádné předem navrhnuté odpovědi. Jsou to otázky 

používající se především v psychologicky pojatém výzkumu vedoucím k hlubšímu 

zamyšlení respondenta nad daným problémem. Polootevřené otázky jsou kombinací 

uzavřených otázek, kdy jsou uvedeny možnosti, a na konec je ponechána možnost 

odpovědět jinak, než je nabízeno. 

Speciálním typem dotazování pro měření postojů, hodnocení a názorů je škálování. 

Respondent zde uvádí, jak hodnotí stupeň vnímaní daného jevu. Proces, jak převézt 

neměřitelné znaky na znaky měřitelné. 

Jako příklad lze některé škály uvést: 
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 Grafická hodnotící škála – tam, kde slovy nelze vyjádřit postoj nebo 

respondent neumí číst, psát a počítat. Hodnocení pomocí hvězdiček, puntíků. 

 Sémantický diferenciál – kombinace hodnotících škál v jednom 

dotazníkovém šetření. 

 Škála konstantní sumy – využívá možnosti rozdělit daný počet bodů mezi 

několik druhu např. výrobků. Počtem bodu se určuje míra preference. 

 Likertova škála – respondent hodnotí stupeň postoje v souhlasu 

(spokojenosti), až nesouhlasu (nespokojenosti).  (Čichovský, 2011) 

Ve výzkumu jsou použity především uzavřené otázky s Likertovou hodnotící škálou. 

Toto škálování bylo vybráno pro jeho jednoduchost a s tím spojenou vetší ochotu 

vyplňovat dotazník zákazníky. Objevují se zde i 2 otázky polootevřené, které byly 

přidány do dotazníku s úmyslem zjistit důvody negativního hodnocení a v druhém 

případě navštěvování jiných klubů. Na úplném konci dotazníku je otevřená otázka, která 

má především zjišťovat nedostatky, které nejsou v otázkách vytyčeny a s tím spojené 

návrhy.  

Konstrukce celého dotazníku 

Dotazník musí být konstruován tak, aby neodvrátil zájem zákazníka ho vyplnit. 

Podle FORETA (2012) by měl dotazník vyhovovat třem hlavním požadavkům: 

 Účelově technickým – formulace a sestavení otázek takovým způsobem, aby 

respondent odpovídal co nejpřesněji 

 Psychologickým – vytvoření podmínek pro snadné, příjemné a žádoucí 

vyplnění dotazníku 

 Srozumitelnosti – respondent by měl všemu rozumět a vědět jak má 

v dotazníku postupovat 

Pro výzkum byl využit polostrukturovaný dotazník. Dotazník byl tvořen s důrazem 

na srozumitelnost, jednoduchost a grafickou úhlednost. Důležitým prvkem dotazníku je 

motivační dopis, který popíše respondentovi důvod výzkumu a motivuje ho, že se stává 

součástí důležitého zkoumání, které má vézt ke zkvalitnění služeb, které sám respondent 

využívá. 

Otázky v dotazníku byly použity tak, jak to udává ve své publikaci Kozel (2006): 

 Úvodní otázky – slouží k navázání přátelského kontaktu, představení 

výzkumu a získání si důvěry respondenta. (otázky 1 – 3, 5) 
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 Meritorní (věcné) otázky – zaměřeny na cíl šetření a tvoří hlavní část 

dotazníku. (otázky 6 – 20) 

 Filtrační otázky – umožňují, aby respondenti odpovídali jen na otázky, které 

se jich týkají. (otázka 4) 

 Identifikační otázky – specifikují daného respondenta (bydliště, věk). (otázky 

21-23) 

Net promoter score 

Net promoter score je metoda, která měří míru, s jakou pravděpodobností společnost 

zákazník doporučí. Jedná se tedy o vnímání společnosti zákazníkem, a jaké má postavení 

v jeho očích. 

V dotazníku je tato metoda vyjádřena otázkou č. 20 „S jakou pravděpodobností byste 

doporučil/a využívání služeb Tenis Centra Dobříš svým přátelům, známým a kolegům?“, 

kde respondent má možnost zakroužkovat čísla od 0 (zcela nepravděpodobně) do 10 

(zcela pravděpodobně). Díky této škále je pro respondenta velmi jednoduché odpovědět 

a získaná data nám zákazníky rozdělí do tří skupin, které se vyznačují svým chováním a 

jednáním: 

 Promotéry (10 a 9) – jsou věrní a nadšení z dané společnosti. Rádi dávají 

doporučení svým známým a kolegům. Čím vyšší je toto číslo, tím je na tom 

firma lépe a má prostor pro rychlejší růst. 

 Pasivní (8 a 7) – Spokojení s aktuálním stavem, ale pokud je něčím zaujme 

konkurence, jsou ochotni přeběhnout. 

 Kritici (0 – 6) – Jsou to nespokojení zákazníci, kteří mluví o společnost ve 

většině případů negativně. Jejich kritika vrhá na společnost špatný stín a 

může odradit nové potencionální zákazníky. 

(http://www.netpromotersystem.com) 

Výpočet NPS je znázorněn níže zobrazeným obrázkem.  
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Obrázek č. 2: Výpočet Net Promoter Score 

 

Zdroj: http://www.netpromotersystem.com  

 

Pilotáž 

Hotový dotazník byl podstoupen vzorku 5 osob, na kterých byla ověřena správnost 

formulace otázek, úprava dotazníku a srozumitelnost.  Po vyplnění a konzultaci byly na 

dotazníku provedeny následující změny: 

 Otázka „Jak jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců?“ byla rozdělena na 

spokojenost s cenou tenisových dvorců v letním a zimním období. 

 Obě dvě strany dotazníku byly vytištěny na jeden list, tak aby nedocházelo 

k nevyplnění druhé stránky dotazníku. 

 U otázky č. 15 „Jakou další službu využíváte kromě tenisových dvorců 

(možno více odpovědí)?“ byla přidána odpověď „žádnou“. 

4.3.2 Rozhovor 

Forma kvalitativní metody pro zisk potřebných dat. Byl zvolen pro prvotní zjištění 

aktuálního stavu klubu jako doplňková forma k dotazníku. 

Polostrukturovaný rozhovor byl uskutečněn s panem Martinem Beranem v klubovně 

Tenis Centra Dobříš. Hlavní otázky byly předem připravené podle schématu, které 

doporučuje HENDL (2008)  

Nejprve bylo navrhnuto obecné téma, ze kterého nám poté vyplynuly i témata 

vedlejší a dané okruhy, které byly předmětem našeho zájmu. Tyto otázky musí být ve 

vhodném pořadí s nejcitlivějšími otázky až na konci rozhovoru.  

Polostrukturovaný rozhovor byl vybrán záměrně, jelikož takovýto rozhovor 

poskytuje svobodu a dotazovaný může začít i s tématy, které nebyly zahrnuty v seznamu 
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otázek, přitom jsou pro tuto práci vhodné a zároveň může upozornit na chybné otázky, 

které bychom chtěli umístit do dotazníku. 

Výsledky rozhovoru jsou prezentovány v analytické části. Přepis rozhovoru je 

formou selektivního protokolu, kdy se do přepisu uvádějí jen informace, které se týkají 

výzkumu. Tento přepis je k nalezení v příloze č. 2.  

4.4 Určení velikosti vzorku 

Jak již bylo zmíněno výše, pro dotazník bylo rozhodnuto zvolit záměrný částečně 

ovlivněný výběr respondentů. Důvodem bylo zapojit do dotazníku pouze zákazníky starší 

osmnácti let, u kterých je větší předpoklad relevantního vyplnění a zamyšlení se nad 

dotazovanými problémy. Pokud splňoval zákazník Tenis Centra Dobříš danou podmínku 

a byl ochoten se do výzkumu zapojit, byl do výzkumu zahrnut. 

4.5 Sběr dat 

Sběr dat probíhal během března roku 2017. Dotazníky byly rozdávány osobně 

pomocí recepčních, přímo v prostorách recepce a klubovny, při odchodu zákazníků. Ti 

mají přímo po ukončení hraní bezprostřední zážitky, ať už kladné nebo záporné. Prvním 

důvodem je, že při příchodu každý pospíchá na svoji hodinu a jednak také proto, že se 

můžeme setkat s vyšší ochotou dotazníky vyplnit z důvodů nově nabitých pocitů. 

4.6 Zpracování a analýza dat 

Analýza dat je prováděna pomocí statistického program Excel. Jednotlivé otázky 

jsou zpracovány do jimž odpovídajících grafů. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Tenis Centrum Dobříš 

Tenis Centrum Dobříš se nachází v Dobříši,  v ulici V Lipkách 1754. Vzniklo roku 

2008, kdy se také převedl závodní tenis z TK Dobříš právě na Tenis Centrum Dobříš. 

V roce 2014 se vedení klubu podařilo získat do dlouhodobého pronájmu i kurty TK 

Dobříš, které leží naproti přes ulici. Majiteli tenisového centra jsou Martin a Petr 

Beranovi.  

5.2 Marketingový mix Tenis Centra Dobříš 

V následující kapitole bude vytyčen aktuální stav tenisového centra na základě 

interview s panem Martinem Beranem a informací dohledatelných na internetových 

stránkách.   

Tenis Centrum Dobříš funguje celoročně. Největší počet lidí je ale především 

v letních měsících, což je způsobeno malou kapacitou v zimním období. Působí zde také 

tenisová škola, která kopíruje období školního roku a stejně tak jako v září je nástup žáků 

do školy, zde probíhají nábory pro děti. V zimě je provoz částečně omezen, především 

z důvodu malé kapacity, tedy pouhých dvou krytých tenisových dvorců. 

Produkt 

Tenisové dvorce – jsou hlavní náplní poskytovaných služeb. Tenis centrum nabízí 

v letním období až 10 dvorců, 8 antukových a 2 s umělým povrchem. 8 z těchto kurtů  již 

prošlo v posledních několika letech modernizací. 

Individuální lekce – v rámci klubu si lze najmout tenisového trenéra, jehož 

samozřejmostí je tenisová licence a odborné vedení hodiny.  

Tenisová školička – přijímány jsou děti od 4 let. Děti se zde učí základní pohybové 

dovednosti a schopnost pracovat ve skupině. 

Vyplétání tenisových raket – je důležitou službou pro zákazníky. Při vyplétání se 

podřizuje výsledný produkt zákazníkovi individuálně, tak aby mu co nejvíce vyhovoval 

Nákup a testování tenisového zboží – tenisové centrum je oficiálním dealerem 

značek Babolat a Prince, proto mají zákazníci možnost zboží testovat a při pozitivních 

výsledcích následně zakoupit. 



 

35 

 

Tenisové kempy – konané o letních prázdninách především pro mladší děti. Kempy 

jsou rozděleny na období podle výkonnosti hráčů. 

Občerstvení a klubovna – v rámci provozovny se zde nalézá malé občerstvení, které 

nabízí základní nápoje a potraviny. Je součástí klubovny, která je velice prostorná, 

vhodná pro setkání členů klubu a společenské akce. 

Cena 

Zákazníci Tenis Centra Dobříš si mohou vybrat, zda budou platit vždy za každou 

hodinu nebo se rozhodnou využít členství, které jim poskytuje neomezený čas strávený 

na dvorci v letním období. Na zimní období se toto členství nevztahuje a všichni bez 

rozdílu platí stejnou částku. Ceník, podle kterého lze srovnat rozdíly v ceně podle části 

dne a ceny členství je uveden níže: 

 Jednorázový vstup –   

 

 

 

 Členství – cena je stanovena na 2500 Kč ročně. V rámci členství je poskytován 

tenisový dvorec v létě zdarma. Dalšími výhodami jsou výhodnější ceny na 

prodávané tenisové zboží a pro děti snížená cena za tenisové kempy konané o 

letních prázdninách. 

Místo (distribuce) 

Tenis Centrum Dobříš postavilo své kurty na místě logicky daném, ihned naproti 

tenkrát ještě klubu TK Dobříš, kde byl dostatek prostoru, zákazníci sem byli zvyklí chodit 

a současná kapacita stávajícího klubu nepokrývala poptávku zákazníků. Kluby Tenis 

Centrum Dobříš a TK Dobříš spíše spolupracovaly, než aby spolu sváděly tvrdě 

konkurenční boj, především kvůli společné historii majitelů Tenis Centra Dobříš a 

provozovatelů TK Dobříš. Poloha tenisového centra je velmi výhodná, nachází se sice 

spíše na okraji Dobříše a v místě, kde jsou i ostatní sportovní zařízení, ale zároveň 

v bezprostřední blízkosti škol a centra města, které je vzdáleno necelých 5 minut chůze.  

Léto 

8 – 13h – 100 Kč 

13 – 18h – 150 Kč 

18 – 22h – 150 Kč 

 Zima 

8 – 13h – 340 Kč 

13 – 18h – 400 Kč 

18 – 22h – 440 Kč 
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Propagace 

Tenis Centrum Dobříš provozuje internetové a facebookové stránky. V současnosti 

ale ani jedna ze stránek není nijak výrazně spravována a aktualizována, hlavně proto, že 

majitel klubu zařizuje vše sám a na tuto část mu nezbývá čas. 

Lidé 

V Tenis Centru Dobříš docházelo v minulosti k častému střídání pracovníků na 

recepci. Vzhledem k velikosti klubu je tato pozice placená spíše průměrně a to zapříčiňuje 

složité hledání kvalitního a stálého personálu. V posledních 3 letech se podařilo ustálit 

tyto změny a personál se z větší části nemění. 

Materiální prostředí 

Je zde kladen na důraz na kvalitní a nové vybavení. Novější část sprotovního centra 

pochází z roku 2008 a 2010, tudíž je stále moderní a upravená. Starší část se majitelé 

snaží postupně přestavovat a zdokonalovat. Výsledkem je plně zrekonstruovaná 

provozovna a tři z pěti antukových dvorců. 

Procesy 

Doba obsluhy je zde velmi rychlá, pokud mají zákazníci zarezervovaný dvorec 

předem, pomocí rezervačního systému, nahlásí pouze jméno a mohou jít rovnou na 

dvorec. Pokud rezervaci nemají, obsluha musí zjistit dostupnost dvorců, to může být 

v řádu vteřin, ale také minut, v závislosti na obsluze jiného zákazníka např. u občerstvení, 

které je součástí recepce a recepční zde tak zastává obě tyto role. 

5.3 Výsledky marketingového výzkumu 

Dotazník vyplnilo celkem 58 osob starších osmnácti let. Odpovědi jsou zobrazeny 

v grafech a jsou dále členěny podle členství v klubu. Dotazník vyplnilo 55% členů a 45% 

nečlenů. Podle tohoto atributu je vytvářena většina grafů. Nalézt můžeme i grafy podle 

jiného členění, které byly zhodnoceny jako vhodnější. 
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Otázka č. 1 – „Jak dlouho navštěvujete Tenis Centrum Dobříš? 

 

Graf č. 1: Doba využívání služeb  

Z uvedeného grafu vyplývá, že drtivá většina členů navštěvují tenisové centrum od 

jeho založení. I nečlenové jsou spíše stálí zákazníci. Graf tedy poukazuje nejen na to, že 

noví zákazníci skoro nepřibývají, ale pokud nový zákazník přijde, nemá zájem stát se 

členem klubu a platí si jednorázová vstupné. 

Otázka č. 2 – „Jak často navštěvujete Tenis Centrum Dobříš?“ 

 

Graf č. 2: Frekvence využívání služeb  
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U druhé otázky převládala odpověď „2x týdně“. V grafu lze vidět, že odpovědi členů 

i nečlenů byly velmi podobné. Tato otázka také dokazuje, že dotazník vyplňovali hlavně 

zákazníci, kteří se po tenisovém centru pohybují často a to ve více jak 90% případů 

alespoň 1x týdně. 

Otázka č. 3 – „Doba, kdy nejčastěji navštěvujete Tenis Centrum Dobříš?“ 

 

Graf č. 3: Denní doba návštěv  

Vytíženost kurtů je podle dotazníku nejvyšší od 16 do 19 hodin, a to i přes to, že 

cena se v této době pohybuje na nejvyšších úrovních. V této době navštěvují nejčastěji 

tenisové centrum jak členové, tak i nečlenové. Velmi pravděpodobně je tomu tak proto, 

že zákazníci již nejsou v jejich zaměstnání, a mohou tak věnovat svůj volný čas sportovní 

aktivitě. Zde je důležité, aby správně fungoval rezervační systém a nestávalo se, že 

zákazníci budou chodit bez rezervace a nebudou mít kde hrát. Velký rozdíl mezi členy a 

nečleny v návštěvnosti je především v dopoledních hodinách, které členové využívají 

k individuálním tréninkům s trenérem a v časovém úseku od 12 do 16 hodin, kde 

nečlenové využívají volnějších a levnějších dvorců.   
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Otázka č. 4 – „Jste členem Tenis Centra Dobříš?“ 

 

Graf č. 4: Rozdělení zákazníků  

Zde je graf rozdělen na muže a ženy. Členky klubu jsou z  10 dotazovaných 4, 

zatímco mužů je 28 z celkových 48. Z výsledků vidíme, že ženy se spíše nechtějí uvázat 

členstvím, a proto raději platí jednotlivé hodiny. Naopak muži výhodu členství využívají. 

Mužů je mnohonásobně více, je i graf tímto ovlivněn a vidíme, že celkově máme více 

členů, než nečlenů.  
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Otázka č. 5 – „Jak dlouho jste členem Tenis Centra Dobříš?“ 

 

Graf č. 5: Doba členství  

Z dotazování můžeme vyvodit, že i přes to, že většina žen není členy, tak ty co jsou, 

jsou již dlouhodobě, tedy od založení tenisového centra. Dále vidíme, že v poslední době 

nepřibývají žádní noví členové, což může znamenat pro organizaci velký problém. 

Organizace by se tak měla na toto zaměřit, aby měla více stálých klientů a dostatečně 

vytěžovala dvorce.  
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Otázka č. 6 – „Jste spokojen/a s cenou za členství?“ 

 

Graf č. 6: Spokojenost s cenou členství  

Zákazníci zde měli možnost vyjádřit míru své spokojenosti s cenou členství. Je 

vidět, že cenu vnímají současní členové jako více než adekvátní, 60% respondentů uvedlo 

na otázku spokojenosti odpověď „rozhodně ano a zbývajících 40% „spíše ano. Tento graf 

tedy jasně dokazuje, že s cenou za členství nebude u zákazníků problém, lze 

předpokládat, že to nebude důvodem, proč nepřibývají noví členi.  
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Otázka č. 7 – „Jste spokojen/a s otevírací dobou?“ 

 

Graf č. 7: Spokojenost s otevírací dobou  

Tato otázka je otázkou navazující na zjišťování doby, kdy zákazníci nejčastěji 

přicházejí. Zde lze vidět, že všichni jsou víceméně spokojeni, i když je rozdíl v celkovém 

hodnocení. Zatímco členové hodnotili otázku z 69% „rozhodně ano“, nečleni s pouhými 

38% a přikláněli se více k odpovědi „spíše ano“. Důvodem takto kladných odpovědí bude 

nejspíše nezájem hrát tenis buďto velmi brzy ráno nebo pozdě večer. Při přihlédnutí 

k faktu, že na tenis musí být vždy minimálně 2 hráči, je nepravděpodobné, že by v tyto 

časy měli oba zájem hrát, a proto o ně ani není žádáno.  
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Otázka č. 8 – „Jste spokojen/a s přehledností internetových stránek?“ 

 

Graf č. 8: Spokojenost s přehledností internetových stránek 

Zde se dostáváme k otázce internetových stránek, které by měly působit jako 

určitá forma propagace a způsob komunikace s potencionálními zákazníky. Jak ukazují 

výsledky, zákazníci jsou se současným stavem internetových stránek velmi nespokojeni. 

Především nečleni, tedy zákazníci, kteří na stránkách mohou zjišťovat např. cenu za 

služby či kontakt na recepci z důvodu rezervace dvorce. 31% členů na internetových 

stránkách tenisového centra ani nebyla, protože je nejspíše nepotřebuje nebo o nich ani 

neví.  
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Otázka č. 9 – „Vyhovuje Vám současný rezervační systém tenisových dvorců?“ 

 

Graf č. 9: Hodnocení rezervačního systému 

U hodnocení rezervačního systému se členi a nečleni velmi rozcházejí. Členi jsou 

povětšinou spokojení, 38% „rozhodně ano a 50% „spíše ano“. Nečleni odpovídali spíše 

negativně, odpovědi „spíše ne“ a  „rozhodně ne“ zvolilo 77%  nečlenů. Je zde otázkou, 

jestli zákazníkům hodnotící současný rezervační systém negativně (možnostmi jsou: 

telefonická rezervace, osobní rezervace a on-line rezervační systém), se zdají tyto 

možnosti nedostatečné, jsou o těchto možných způsobech nedostatečně informováni nebo 

dané způsoby rezervace nefungují správně (především on-line rezervační systém). Právě 

v tomto bodě souvisí tato otázka s otázkou předešlou, u které byla zkoumána spokojenost 

s přehledností internetových stránek, které byly ohodnoceny velmi negativně, tudíž jsou 

podle zákazníků nepřehledné a zákazníci o daných třech typech rezervace ani nevědí. 
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Otázka č. 10 – „Pokud přijdete bez rezervace, je pro Vás vždy volný dvorec?“ 

 

Graf č. 10: Volný dvorec bez rezervace  

Ze zkoumání vyplývá, že volný dvorec bez rezervace je k dispozici zhruba 

v polovině případů. Odpovědi u této otázky jsou velmi závislé na tom, v jaký čas 

zákazníci nejčastěji tenisové centrum navštěvují, a proto mi přijde zajímavé uvést 

odpovědi rozdělené podle zmíněného aspektu (graf viz níže). Porovnáním těchto grafů 

lze zjistit, kdy jsou dvorce vytížené na maximum, ale také dobu, kdy může zákazník přijít 

bez rezervace a stále očekávat alespoň jeden dvorec volný. I přes to, že 

nejnavštěvovanějším časem je doba od 16 do 19 hodin (viz otázka č. 3), je to zároveň i 

doba, kdy zákazník může přijít bez rezervace. Přisuzuji to zejména tomu, že tenisová 

škola, která trénuje na několika kurtech, končí ve většině případů nejdéle v 17 hodin. 

Naopak dvorec bez rezervace není většinou k dispozici ve večerních hodinách, kdy se 

hraje převážně v hale a jsou k dispozici pouze dva dvorce. 
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Graf č. 11: Volný dvorec v závislosti na době návštěvy 

Otázka č. 11 – „Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v zimním období?“ 

 

Graf č. 12: Spokojenost s cenou za dvorec v zimním období 

Přesně polovina členů i nečlenů odpověděla na tuto otázku „spíše ano“, což je pro 

tenisové centrum dobré, protože cena hraje velmi důležitou roli v rozhodování zákazníků 

při výběru tenisového klubu. Jako lehce znepokojující lze vidět odpovědi „rozhodně ne“ 

u nečlenů. To může být důvodem toho, proč nejsou členové a navštěvují i jiné kluby. 

Otázkou je, z jakého důvodu sportovní centrum navštěvují, jako velmi pravděpodobná se 
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jeví myšlenka, že v okolí není dostatečně blízko krytý tenisový dvorec, který by případně 

zákazník mohl navštívit a jeho výdaje by byly nižší.  

Otázka č. 12 – „Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v letním období?“ 

 

Graf č. 13: Spokojenost s cenou za dvorec v letním období 

Ohledně spokojenosti s cenou za dvorec v letním období je na tom tenisové centrum 

více než dobře. 55% zákazníků odpovědělo na otázku „spíše ano“ a dokonce 41% je 

s cenou nadprůměrně spokojeno. Opět zde vidíme větší citlivost na cenu u nečlenů, 

kterých je u odpovědi „rozhodně ano“ je výrazně méně. 
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Otázka č. 13 – „Jste spokojen/a s kvalitou tenisových dvorců?“ 

 

Graf č. 14: Spokojenost s kvalitou dvorců  

Kvalita tenisových kurtů je podle výsledků na vynikající úrovni. 41% zákazníků 

odpovědělo „spíše ano“ a jsou tedy spokojeni, a dokonce 59% zákazníků je velmi 

spokojeno. Došlo zde k pozoruhodnému jevu, kdy nečleni hodnotí kvalitu dvorců lépe 

než členi. Důvodem může být častější návštěva jiných tenisových klubu, kde zákazníci 

pociťují horší kvalitu dvorců, a tak hodnotí dvorce Tenis Centra Dobříš jako nadprůměrně 

kvalitní. 
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Otázka č. 14 – „Jste spokojen/a s chováním pracovníků (správců)?“ 

 

Graf č. 15: Spokojenost s chováním pracovníků 

Členi hodnotí chování pracovníků vcelku pozitivně, dokonce 44% členů odpovědělo 

na tuto otázku „rozhodně ano“. U nečlenů už se ale tyto odpovědi různí, dokonce 31% 

nečlenů odpovědělo „rozhodně ne“ a jsou s jejím chováním velmi nespokojeni. Vzhledem 

k důležitosti faktoru pracovníků ve službách v návaznosti na vnímanou spokojenost 

zákazníků mohou znamenat tyto odpovědi pro tenisové centrum velký problém. Je 

otázkou, proč je tak rozdíl v hodnocení členů a nečlenů, ale může to být zapříčiněno tím, 

že se personál nechová k nečlenům stejně zdvořile, či uctivě. 
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Otázka č. 15 – „Jakou další službu využíváte kromě tenisových dvorců?“ 

 

Graf č. 16: Další využívané služby  

Zde lze vidět, že je zájem zejména o lekce s tenisovým trenérem (38%) a vyplétání 

raket (48%). Dalším zajímavým faktorem je, že tyto služby poptávají více nečleni než 

členi. Nákup a testování zboží využívá pouze 14% zákazníků. Je tedy na místě se 

zamyslet, zdali se tato služba vyplatí tenisovému centru nabízet a vlastnit zboží, které 

zastarává a zůstává v provozovně.  
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Otázka č. 16 – „Jste spokojen/a s vybaveností zázemí Tenis Centra Dobříš?“ 

 

Graf č. 17: Spokojenost s vybaveností 

Bez výhrad hodnotí vybavenost 38% členů a 8% nečlenů. Graf nám ukazuje, že jsou 

se zázemím zákazníci celkově spíše spokojeni. Jak je zmíněno výše, majitelé investují do 

modernizace tenisového centra, a proto je dosáhnuto v této otázce tak dobrých výsledků. 

Dá se předpokládat, že nečleni navštěvující i jiné tenisové kluby jsou nejspíše zvyklí na 

lepší kvalitu, i proto odpovědi „spíše ne“ a „rozhodně ne“ zaškrtli pouze tito zákazníci. 

Pro tyto nespokojené zákazníky je také vložena do dotazníku otázka č. 24. 
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Otázka č. 17 – „Jste spokojen/a s čistotou šaten a sociálních zařízení?“ 

 

Graf č. 18: Spokojenost s čistotou  

Aby se zákazníci cítili dobře, je potřeba zajistit dostatečnou úroveň čistoty 

a upravenosti prostředí.  Námitky nemá 34% zákazníku. Tuto odpověď volili více členi. 

Zákazníci jsou jinak celkově spíše spokojeni. Členi si ve většině případů čistotu chválí a 

nemají žádné větší námitky. U nečlenů jsou odpovědi skoro rovnoměrně rozvrstveny 

mezi první tři odpovědi. Počet 38% odpovědí „spíše ne“ od nečlenů je znepokojující a je 

otázkou, proč je takový rozdíl v hodnocení mezi členy a nečleny. Lze usuzovat, že tuto 

odpověď volili právě nečleni, kteří chodí méně často a mohou zrovna narazit na lehký 

nepořádek, který členi nevnímají, protože vědí, že ve většině případů je vše v pořádku. 
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Otázka č. 18 – „Jste spokojen/a s nabídkou občerstvení?“ 

 

Graf č. 19: Spokojenost s nabídkou občerstvení 

Občerstvování je nedílnou součástí pohybových aktivit a pořádání tenisových turnajů 

je důvodem, proč tato otázka do dotazníku zařazena. Výsledky vedou ke zjištění, zda je 

nabídka dostatečná nebo naopak nedostatečná a zákazníci něco postrádají. Zákazníci jsou 

z větší části spokojeni, konkrétně 14% odpovědělo „rozhodně ano“ a 52% „spíše ano“. 

Odpovídali tak především členi klubu. Zatímco většina nečlenů je se současnou situací 

značně nespokojena. Byla zvolena forma polootevřené otázky, aby zákazníci mohli uvést, 

co jim v nabídce chybí. Bohužel i přes to, že dohromady 34% zákazníků bylo 

nespokojeno, pouze dva zákazníci využili možnost, co by si zde přáli navíc.  

Tito zákazníci uvedli, že jim zde chybí „steak s hranolky, hamburger, chipsy, müsli a 

energy tyčinky a iontové nápoje“. Při zobecnění lze tedy uvést, že by zde uvítali nabídku 

hlavních jídel a občerstvení hodící se k nabídce ve sportovní organizaci, které si lze dát 

v průběhu tréninku. 
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Otázka č. 19 – „Navštěvujete i jiné tenisové kluby?“ 

 

Graf č. 20: Využívaní služeb jiných tenisových klubů 

Většina zákazníků navštěvuje i jiné tenisové kluby, konkrétně 63% dotazovaných. 

Graf také vykazuje, že 93% nečlenů navštěvuji i jiné kluby. To se tedy projevuje i na 

nižším hodnocení spokojenosti s ostatními atributy ve zbylých otázkách. Mají tak větší 

přehled o chodu jiných klubů a kvalitě jimi poskytovaných služeb, mohou tedy 

porovnávat. Pokud zákazníci na otázku odpověděli „ano“, byli požádáni o uvedení 

důvodu. Celkově důvod uvedlo 20 dotazovaných z celkového počtu 37, kteří navštěvují i 

jiné tenisové kluby. Odpovědi jsou děleny podle členů a nečlenů a jsou řazeny sestupně 

podle počtu stejných odpovědí. 

Členi: 

 účast na turnajích v jiných klubech  

 během týdne bydlení v Praze  

 součást školní výuky 
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 při cestování 

Otázka č. 20 – „S jakou pravděpodobností byste doporučil/a využívání služeb Tenis 

Centra Dobříš svým přátelům, známým a kolegům?“ 

 

Graf č. 21: Net Promoter Score Tenis Centra Dobříš 

Tento graf zobrazuje, jestli zákazníci doporučují Tenis Centrum Dobříš ve svém 

okolí. Rozděluje je na tzv. propagátory, pasivní a pomlouvače. Propagátory (hodnocení 9 

a 10) je celkově 50% zákazníků. Pasivními (hodnocení 8 a 9) je 31% zákazníků a pouhých 

19% se řadí mezi pomlouvače. Pouhá 3% členů jsou pomlouvači, což hodnotím jako 

velmi dobrý výsledek, protože poukazuje na to, že členové jsou s tenisovým centrem 

převážně spokojeni.  

Výpočet metody „Net Promoter Score“, který je výsledkem tohoto grafu, je popsán 

v metodice práce. Jedná se o rozdíl mezi propagátory a pomlouvači, v tomto případě tedy: 

NPS Tenis Centra Dobříš = 50 – 19 = 31  

Výsledek +31 je docela uspokojující a víme, že je více zákazníků, kteří by tenis 

centrum doporučili, než těch, kteří ho pomlouvají. Zde ale musíme brát v potaz, že většina 

populace si své dobré a pozitivní zkušenosti nechává pro sebe a naopak špatné distribuuje. 
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Otázka č. 21 – „Jaké je prosím Vaše pohlaví?“ 

 

Graf č. 22: Pohlaví zákazníků 

Z výsledků vyplývá, že Tenis Centrum navštěvuje výrazně více mužů než 

žen. Tato čísla odpovídají i celkovému rozložení členů v klubu. Vzhledem ke vzorku 

dotazovaných osob, které museli být starší 18 let, je takto obrovský rozdíl způsobený 

skončením s tenisem až u 70 procenty dívek mezi 18 – 20 lety, jak popisuje majitel klubu. 

Otázka č. 22 – „Jaký je prosím Váš věk?“ 

 

Graf č. 23: Věk zákazníků 
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Tenis Centrum Dobříš je nejvíce navštěvován klienty ve věku 36 – 45 let. Ale ani 

nejmladší skupina osob, tedy 18 – 25 let není nijak zanedbatelná a je zde potenciál pro 

zachování si těchto zákazníků, kteří mohou být věrní několik desítek let. Vidíme, že členi 

jsou spíše mladší, mezi 18 – 25 lety je 44% ze všech členů. Naopak starší zákazníci se do 

členství příliš nehrnou a tak by se mělo vedení Tenis Centra Dobříš na tyto zákazníky 

zaměřit a snažit se jim vyhovět, aby jich získali více na svou stranu. Aby bylo předchozí 

tvrzení o nedostatku mladších žen potvrzeno nebo vyvráceno, je zde přidán graf, který 

navíc člení odpovědi podle pohlaví. 

 

Graf č. 24: Zákazníci rozdělení podle věku a pohlaví 

Z grafu vidíme, že tvrzení majitele klubu se shoduje s výsledky grafu. Mladší ženy 

tenisové centrum příliš nenavštěvují a většinu zákaznic tedy tvoří ženy mezi 36 – 45 lety. 

Co se týče mužů, ty jsou v klubu zastoupeni relativně rovnoměrně. 
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 Otázka č. 23 – „Místo Vašeho bydliště:“ 

 

Graf č. 25: Místo bydliště zákazníků  

Odpovědi jasně ukazují, že většina zákazníků je z Dobříše nebo vesnic v jeho blízkém 

okolí, celkem 80 % ze všech dotazovaných. Nečlenů a členů se v Dobříši nachází 

obdobně, přestože členů je nepatrně více. Mnohem zajímavějším výsledkem je, že 31% 

nečlenů dojíždí minimálně 15 km. To vypovídá o tom, že tito nečleni jsou pravděpodobně 

velmi spokojeni s poskytovanými službami Tenis Centra Dobříš, jinak by mohli využívat 

jiné tenisové kluby, které se nachází blíže jejich bydliště.  

Otázka č. 24 – „Uveďte prosím jakékoliv další návrhy na zlepšení Tenis Centra Dobříš“ 

Tato otevřená otázka na závěr dává možnost uvést zákazníkům návrhy na zlepšení 

současné situace. Na tuto otázku odpovědělo pouze 24% respondentů, avšak vnášejí do 

průzkumu velmi užitečné rady a informace. Jsou zde uvedeny všechny návrhy seřazeny 

podle klesající četnosti: 

 skřínky v šatnách – 6x  

 aktuální webové stránky – 2x 

 kvalitnější občerstvení – 2x 

 lepší přístup k prostředním kurtům – 1x 

 dětské hřiště, sauna, bazén – 1x  

 vyšší ochranné pletivo u kurtů – 1x  

 více tenisového vybavení – 1x 
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 jeden dvorec pro závodní hráče – 1x 

 zvýšení teploty v hale – 1x 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Již při zpracování dotazníků  bylo vidět, že zákazníci hodnotí Tenis Centrum Dobříš 

spíše pozitivně. K této spokojenosti přispívá i fakt, že většina z dotazovaných jsou 

členové, především již od úplného začátku.  

U několika otázek se vyskytla výrazná nespokojenost s danou službou, ale přesto 

velká většina zákazníků navštěvují tenisové centrum alespoň 1x týdně. To nasvědčuje 

faktu, že Tenis Centrum Dobříš nemá v okolí konkurenci, která by poskytovala lepší 

služby nebo stejné za nižší cenu. 

Z grafů vyplývá, že poslední v posledních několika letech přibývá velmi málo 

nových zákazníků. S těmito výsledky koresponduje graf, který ukazuje příbytek nových 

členů, který vykazuje ještě horší statistiku, a to, že v posledních dvou letech nepřibyl ani 

jeden nový člen. Tento efekt může z dlouhodobého hlediska znamenat pro sportovní 

centrum obrovský problém, který by se měl začít řešit. Jeví se jako pravděpodobné, že 

výhody členství nejsou pro dosavadní nečleny dostatečně zajímavé, protože hodnocení 

ceny členství se jeví jako více než dobré, kde nebyla zaznamenána ani jedna negativní 

odpověď. Právě proto budou nyní navrhnuty opatření, kterých může tenisové centrum 

využít ke zdokonalení služeb a spokojenosti zákazníků, což s sebou přináší i jejich nárůst.  

Jako nevyhovující se ukazují internetové stránky, se kterými zákazníci, především 

nečleni, nebyli spokojeni nebo o nich ani nevědí. Internetové stránky jsou hodně důležité, 

je to určitá forma komunikace klubu se zákazníky. Nejenže by se zde měli objevovat 

aktuální informace o konaných akcích, aktualizované ceníky, nabídka občerstvení klubu, 

ale je to také vizitka, podle které si udělá zákazník na organizaci názor. Tenis Centru 

Dobříš bych tedy doporučil, aby si najmuli odborníka, který jim pomůže stránky přetvořit 

a udržovat v aktuálním stavu, který bude vykazovat směrem k zákazníkům pozitivní 

postoj.  

Dále byli zákazníci nespokojeni se současným rezervačním systémem. Tenis 

Centrum Dobříš aktuálně nabízí možnost rezervace osobně, přes telefon a přes internet, 

což považuji za dostačující formy rezervace. Problém tedy bude hlavně na straně 

nedostatečné informovanosti zákazníků o tom, jaké všechny možnosti lze využívat. Proto 

by si Tenis Centrum Dobříš mělo klást za úkol poskytnout tyto informace všem svým 

klientům a instruovat zaměstnance recepce, kteří by tuto informaci šířili mezi zákazníky 

při jejich návštěvě. V dnešní elektronické době se zdá jako nejlepší způsob on-line 
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rezervační systém, kde lze vidět obsazenost všech dvorců a jaký dvorec si přesně může 

zákazník rezervovat. Problémem zde může být registrace, kterou musí provést klient sám, 

posláním emailu se jménem, „loginem a heslem“ správci systému. Tento způsob může 

zákazníky odradit, protože je to pro ně nepohodlné. Proto mým dalším návrhem je 

zaúkolovat zaměstnance recepce, kteří by si zapsali zákazníkovo jméno a emailovou 

adresu a pomocí tabletu, který jim je k dispozici, odeslali potřebné údaje správci 

rezervačního systému, který by pouze vygeneroval zákazníkům heslo a odeslal na email.  

V závislosti na čase návštěvy se stává, že bez rezervace není pro zákazníky volný 

dvorec. To příliš neovlivní spokojenost zákazníků, ale spíše to určuje, že je zde větší 

poptávka než nabídka. Proto si myslím, že by se tenisové centrum mělo zamyslet nad 

větší nabídkou dvorců. Pro letní období vystavět více hřišť nebo udělat menší tréninková 

hřiště pro děti, aby tenisová škola nezabírala klasická hřiště a zbylo tak více dvorců pro 

zákazníky. Naopak pro zimní období velmi doporučuji zakoupení nových mobilních hal, 

tak aby byly v nabídce více než dva dvorce, které navíc z velké části dne využívá tenisová 

škola, a tak není pro ostatní zákazníky místo. Tomu nahrává i tvrzení majitele klubu, že 

v zimním období se stává jen velmi zřídka, aby byl nějaký dvorec neobsazený, a je to 

především z důvodu zrušení rezervace zákazníky několik hodin předem.  

Cena je velmi důležitým faktorem a musí se s ní zacházet velmi obezřetně. Ovlivňuje 

zákazníka při srovnávání organizace s konkurencí a také, jakou kvalitu služeb bude 

očekávat. Jako lehce problémová se zdá vnímaná cena zákazníky v zimním období a to 

především u nečlenů. Proto navrhuji Tenis Centru Dobříš sjednotit ceny ve všech 

časových pásmech a vytvořit slevový systém pro členy klubu. Spojí se zde již zmíněný 

problém s nepřibýváním členů v posledních několika letech a zvýšení spokojenosti 

s cenou za dvorec v zimním období. Vzhledem k tomu, že většina zákazníků, a to i 

nečlenů, navštěvuje tenisové centrum pravidelně jak v létě, tak v zimě je velmi 

pravděpodobné, že by tato výhoda navíc zajistila nákup členství právě osobami, které jsou 

v zimě s cenou dvorce nespokojeni.  

Chování pracovníků je, jak již víme z teorie, velmi důležité při poskytování služeb a 

měla by tomu být přikládán patřičný význam. Zatímco členové jsou s personálem 

relativně spokojeni, nečlenové již nikoliv. Přikládám to tomu, že členové se v takto 

malém klubu s personálem dobře znají a vycházejí si vzájemně vstříc. Zatímco k 

nečlenům, tedy zákazníkům, kteří přijdou nově nebo nechodí tak často, se personál 

nechová vhodně a ochotně. Proto bych zde apeloval na vedení tenisového centra, aby se 



 

62 

 

se všemi zaměstnanci promluvilo, případně doporučilo kurz sebevzdělávání a formou 

finančního bonusu pomohlo zaplatit. Pokud by ani toto nevedlo ke zlepšení, je na řadě 

otázka, zda nevyměnit zaměstnance. 

Další návrhy souvisí s vybaveností Tenis Centra Dobříš. Zde jsou zákazníci spíše 

spokojeni, ale rozhodně je co zlepšovat. Hlavní návrhy vycházejí z otevřené otázky č. 24, 

kde zákazníci mohli navrhovat další zlepšení. Několikrát zde byly zmíněny skřínky v 

šatnách, což pravděpodobně zapříčiňuje i negativní odpovědi na otázku vybavenosti. 

Opatření skřínek je tedy možná cesta, jak vyhovět zákazníkům. Zde se musí samozřejmě 

přihlížet i na velikost šaten, tak aby nedošlo k výraznému omezení prostoru a nevedlo to 

naopak k ještě větší nespokojenosti. Druhým hlediskem je vnímání skřínek samotným 

vedením sportovního centra. Bylo by vhodné pořídit skřínky s elektronickým 

zamykáním, které může být použito jen pro určitou dobu, tak aby skřínky nebyly neustále 

plné a zákazníci v nich neskladovali zpocené a použité oblečení.  Zde už ovšem vystává 

i otázka finanční náročnosti na tento typ skříněk a je otázkou, zda budou majitelé ochotní 

do nich investovat. 

Několik nečlenů bylo nespokojeno s úklidem a čistotou šaten. V tenisovém centru 

není uklízečka, a tak tuto funkci zastává personál recepce, který uklízí jen ve chvíli, kdy 

nemá jiné klienty v oblasti recepce a co jiného na práci. To může být právě základním 

nedostatkem pro tyto zákazníky, kteří se dostanou do styku s neuklizenou, či špinavou 

části provozovny. Tato skutečnost je i pochopitelně způsobena podstatou těchto služeb, 

tedy provozování antukových dvorců, ze kterých se pak antuka šíří po celém areále a 

z důvodu nedostatečného očištění obuvi i uvnitř budovy. Vedení tenisového centra 

navrhuji najmout osobu, která bude docházet na úklid provozovny alespoň 2x denně a 

zajistí tak čistotu uvnitř provozovny. 

Občerstvení, které ve sportovním centru v současnosti funguje, nenabízí z pohledu 

některých zákazníků dostatečný výběr. Co se týče jídla, občerstvení nabízí základní 

nabídku rychlých pokrmů, typu „párek v rohlíku a toasty“. Z pohledu klientů tak zde 

chybí nabídka plnohodnotných jídel, kterými by se klienti dostatečně nasytili, např. při 

čekání mezi zápasy. Bohužel pro potřebné vybavení, na kterém by se daly tyto pokrmy 

připravit, není v tenisovém centru místo. Myslím si, že tento problém nebude pro 

zákazníky stěžejní, protože se v okolí 5 minut chůze vyskytuje několik kvalitních 

restaurací. Dále zde zákazníci postrádají občerstvení vhodné ke sportovnímu prostředí 

jako müsli a energy tyčinky a iontové nápoje. Vedení navrhuji doplnit nabídku 
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občerstvení o zmíněné produkty. Nezabírají příliš místa, mají dlouhou trvanlivost a 

přinesou zvýšenou spokojenost zákazníků společně i s tržbou za tyto produkty.  

Jako poslední radu bych dal Tenis Centru Dobříš, aby se více zaměřila na propagaci 

klubu samotného. V Dnešní internetové době existuje celá řada způsobů, jak mladé lidi 

zaujmout. Tenis Centrum Dobříš by tedy mělo vézt Facebookové, Twittrové a 

Instagramové profily, na kterých budou organizaci propagovat a zákazníky upozorňovat 

na internetové stránky, kde se mohou dozvědět bližší informace. Tento návrh může 

fungovat samozřejmě až po zkvalitnění internetových stránek, které jsou rozebírány výše. 

Dále je potřeba uvést, že zde nebyly prezentovány všechny návrhy od zákazníků 

z otázky č. 24. Hlavně proto, že byly zmíněny pouze jedním zákazníkem a několik z nich 

je zcela jasně nerealizovatelných (např. sauna, bazén), případně ekonomicky neúnosných 

(zvýšení teploty v hale). I přes to budou tyto návrhy ukázány vedení Tenis Centra Dobříš, 

které věřím, že dokáže samo zhodnotit případný přínos jak pro organizaci, tak pro 

zákazníky. 
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7 DISKUZE 

Hlavní náplní této práce byla analýza spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami Tenis Centra Dobříš. Tyto informace byly zkoumány pomocí marketingového 

výzkumu. Výzkum byl prováděn na základě písemného dotazníkového šetření. Na 

výsledcích získaných z dotazníků byla navrhnuta opatření, která by měla vést k zvýšení 

spokojenosti současných zákazníků a zároveň i k získání nových klientů. 

Dotazníková metoda má svoje výhody, ale i nevýhody. Mezi výhody patří zejména 

nízká časová a finanční náročnost, tedy oslovení velkého počtu respondentů za krátký 

časový úsek. U této formy dotazování bývá problém s návratností dotazníků. V tomto 

výzkumu byli požádáni pracovníci recepce o rozdávání zákazníkům Tenis Centra Dobříš. 

Shledávám zde velkou nevýhodu v aktuální osobě, která na recepci právě pracuje. Počet 

odevzdaných dotazníků byl pravidelně kontrolován a bylo zjištěno, že při směně jednoho 

konkrétního pracovníka bylo vyplněno a odevzdáno mnohem více dotazníků, než u jiných 

pracovníků recepce. Při dalším výzkumu by tedy bylo vhodné ostatní pracovníky 

dostatečně motivovat, aby bylo dosahováno stejných výsledků u všech pracovníků a 

nakonec většímu počtu získaných dat.  

Forma písemného dotazování byla zvolena hlavně proto, že vedení Tenis Centra 

Dobříš nevlastní emailové adresy zákazníků, a to ani svých členů. Hlavní nevýhodu 

písemného šetření shledávám v grafické podobě, která není tak atraktivní, jako jsou dnes 

elektronické formy dotazování. I v případě filtračních otázek tak dotazovaný vidí, na co 

nemusí odpovídat, což by se v elektronické formě nestalo.  

Tvorbě a samotnému vytvoření finální podoby dotazníku předcházely přípravné 

kroky, kdy bylo nejprve potřeba provést osobní rozhovor s majitelem klubu, na jehož 

základě byla vytvořená operacionalizace, ze které vycházelo vytváření otázek. Před 

samotným spuštěním dotazování byl dotazník konzultován s vedoucí práce a byla 

provedena pilotáž, která měla zajistit zjištění co možná největšího počtu chyb. I přes tyto 

kroky bylo zjištěno při analýze odpovědí několik nedostatků. Otázky přímo týkající se 

spokojenosti mohly být položeny jinak, například se mohli ptát na vnímanou kvalitu 

služeb, aby se zákazníci příliš nezalekli pojmu „spokojenost s….“. Zákazníci také byli 

často zmatení, proč se v dotazníku objevuje jako nejdelší časové období v otázkách č. 1 

a 5 odpověď 9 let, když na tenisové dvorce na Dobříši chodí déle. Vzhledem 

k nepřítomnosti autora práce jim nemohlo být dovysvětleno, že dříve navštěvovali klub 



 

65 

 

TK Dobříš a samotné Tenis Centrum Dobříš existuje až od roku 2008. Po analýze 

dotazník byla shledána možnost chybné úvahy u otázky č. 6, která byla určena pouze pro 

členy. Ti vykazují svojí spokojenost s cenou za členství a také proto jsou členy. Bohužel 

u členů nevíme, jestli je cena členství od jeho zakoupení odrazuje nebo je to z jiných 

důvodů.  

Do dvou polootevřených a jedné otevřené otázce se moc nechtělo zákazníkům 

odpovídat a tak bylo sebráno poměrně málo slovních odpovědí na tyto otázky. Je možné, 

že chtěli mít dotazník co nejrychleji vyplnění a tak se nechtěli zabývat přemýšlením nad 

těmito otázkami. Bylo by proto vhodnější zákazníky více motivovat, za případné vyplnění 

těchto otázek zprostředkovat nějakou formu bonusu, využitelnou přímo v Tenis Centru 

Dobříš.  

Problémem tohoto šetření může být distribuce dotazníku k osobám, které navštěvují 

Tenis Centrum Dobříš velmi málo, případně k těm, kteří přišli párkrát a nyní už nechodí. 

Právě k těmto zákazníkům se výzkum dostal jen ve velmi málo případů, a tedy názor 

těchto osob není zastoupen ve velkém počtu. 

Otázkou je, zda mohla být pro dotazování použita náročnější metoda. Po 

prodiskutování s vedoucí práce ale bylo rozhodnuto použít metodu, která je v práci 

zastoupena. Důvody byla především jednoduchost vyplnění. Zákazníci odpovídají na 

méně otázek a ochota vyplňovat dotazníky je tedy mnohem větší. 

Samotné výsledky dotazníků mohou být také ovlivněny volbou období, kdy 

dotazování probíhalo. V Březnu, tedy měsíci počítaného do zimního období, byly 

k dispozici pouze 2 dvorce, které jsou kryté halou. Tato skutečnost mohla ovlivnit 

odpovědi na několik otázek, protože dochází k částečnému omezení nabídky služeb.   
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8 ZÁVĚR 

S rostoucím množstvím poskytovaných služeb na trhu roste i konkurence. To platí i 

v oblasti sportu, jehož význam v současnosti stále více narůstá. Zákazníci se dnes už 

nebojí zkoušet a hledat nové služby, díky kterým mohou porovnávat jednotlivé 

organizace, a tak je poskytování služeb čím dál náročnější. Protože ve službách, které 

jsou tak silně orientované na zákazníka, platí mnohem více „náš zákazník, náš pán“ je na 

managementu organizací se těmto přáním podřizovat a poskytovat stále lepší služby. Aby 

byly organizace při těchto krocích úspěšné, je nejprve důležité provést průzkum mezi 

zákazníky, aby se neprováděli změny u věcí, které fungují a zákazníci jsou s nimi 

spokojeni a naopak atributy, které zákazníkům vadí, zůstaly nezměněny. 

Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníků Tenis Centra Dobříš. Tento 

marketingový výzkum byl založen na formě dotazníkového šetření. Tenis Centrum 

Dobříš bylo vybráno záměrně, protože je to jediné tenisové centrum v blízkém okolí. 

Dotazník mohl vyplnit jakýkoliv klient, který byl starší 18 let. Právě vyrovnanost 

vyplnění dotazníků členy a nečleny přinesla zajímavé výsledky a služby tenisového 

centra byly podrobeny kritice právě především ze strany nečlenů.  

V celkovém hodnocení byli zákazníci s poskytovanými službami Tenis Centra 

Dobříš spíše spokojeni, ale vyskytly se problémy, na které by mělo vedení adekvátně 

reagovat. A právě to je smyslem této bakalářské práce. Navrhnutí možných řešení a 

doporučení, které by zajistili tenisovému centru vyšší spokojenost stávajících zákazníků 

a s tím související nárůst zákazníků nových.  

Hlavní cíl bakalářské práce, analyzovat současný stav a vyhodnotit získaná data, na 

jejichž základě jsou podány návrhy a doporučení na zlepšení, byl splněn 

Věřím, že tento marketingový výzkum a jeho výsledky pomohu vedení Tenis Centra 

Dobříš rozhodnout, jakým směrem se v budoucnosti vydá a pokud bude uvažovat o 

nějakých změnách, rozhodne se využít získané návrhy a informace z této práce. 

Protože je Tenis Centrum Dobříš komerční organizací, nemělo by se k výsledkům a 

k hodnocení zákazníků jednotlivých služeb otáčet zády. Organizace potřebuje zisk pro 

její provoz a toho je možné dosáhnout pouze tehdy, považují-li klienti organizaci za 

kvalitní a rádi se do ní vracejí.  
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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážený zákazníku, 

 dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém můžete 

vyjádřit míru Vaší spokojenosti s námi poskytovanými službami. Výsledky 

dotazníku povedou k analýze současné situace a snaze naše služby více zkvalitnit. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Pokud není 

uvedeno jinak, vždy kroužkujte pouze jednu odpověď. Děkujeme za Vaše názory. 

 

1) Jak dlouho navštěvujete Tenis Centrum Dobříš? 

a) 9 let  b) 6 - 8 let c) 3 - 5 let d) 1 - 2 roky e) méně než 1 rok 

2) Jak často navštěvujete Tenis Centrum Dobříš? 

a) 3x týdně a více b) 2x týdně c) 1x týdně d) méně než 1x týdně 

3) Doba, kdy nejčastěji navštěvujete Tenis Centrum Dobříš: 

a)  7:00 – 12:00 b) 12:00 – 16:00 c) 16:00 – 19:00 

d) 19:00 – 22:00 

4) Jste členem Tenis Centra Dobříš? (Pokud „NE“, pokračujte otázkou č. 7) 

a) Ano  b) Ne 

5) Jak dlouho jste členem Tenis Centrum Dobříš? 

a) 9 let  b) 6 - 8 let c) 3 - 5 let d) 1 - 2 roky        e) méně než 1 rok 

6) Jste spokojen/a s cenou za členství v Tenis Centrum Dobříš? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

7) Jste spokojen/a s otevírací dobou? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

8) Jste spokojen/a s přehledností internetových stránek? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne  

e) nemohu posoudit 

9) Vyhovuje Vám současný rezervační systém tenisových dvorců? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

10) Pokud přijdete bez rezervace, je pro Vás volný tenisový dvorec? 

a) Ano, vždy b) Většinou ano c) Většinou ne  d) Ne, nikdy 

11) Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v zimním období? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 



 

 

 

12) Jste spokojen/a s cenou tenisových dvorců v letním období? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

13) Jste spokojen/a s kvalitou tenisových dvorců? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne  

14) Jste spokojen/a s chováním pracovníků (správců)? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

15) Jakou další službu využíváte kromě tenisových dvorců (možno více 

odpovědí)? 

a) Lekci s tenisovým trenérem b) Vyplétání raket  

c) Nákup a testování tenisového zboží d) žádnou 

16) Jste spokojen/a s vybaveností zázemí Tenis centra Dobříš? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

17) Jste spokojen/a s čistotou šaten a sociálních zařízení? 

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

18) Jste spokojen/a s nabídkou občerstvení?  

a) Rozhodně ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Rozhodně ne 

V případě nespokojenosti, jaké občerstvení Vám chybí? 

________________________________________________________________ 

19) Navštěvujete i jiné tenisové kluby? 

a) Ano  b) Ne 

Pokud ano, uveďte prosím, z jakého důvodu: 

________________________________________________________________ 

20) S jakou pravděpodobností byste doporučil/a využívání služeb Tenis Centra 

Dobříš svým přátelům, známým a kolegům? Ohodnoťte na stupnici 0 – 10, 

kde 0 = zcela nepravděpodobně a 10 = zcela pravděpodobně 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21) Jaké je prosím Vaše pohlaví? 

a) Muž  b) Žena 

22) Jaký je prosím Váš věk? 

a) 18 – 25 b) 26 – 35 c) 36 – 45 d) 46 – 55 e) 56 – 65 

f) 66 a více  

23) Místo Vašeho bydliště: 

a) Dobříš b) do 10 km od Dobříše c) do 15 km od Dobříše 

d) více než 15 km od Dobříše 



 

 

 

24) Uveďte prosím jakékoliv další návrhy na zlepšení Tenis Centra Dobříš: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



 

 

 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru 

Jak Tenis Centrum Dobříš vznikalo? 

„Tenis centrum vzniklo v roce 2008, kdy byly vystavěny 2 kurty s umělým 

povrchem. Tehdejší majitel nakoupil rovnou i nafukovací halu, aby mohlo být otevřeno 

celoročně.  V roce 2010, kdy jsem se na výstavbě podílel finančně již i my (majitel a jeho 

bratr), vznikly další 3 dvorce s antukovým povrchem. V roce 2013 došlo k odkupu 

zbývající části majetku od bývalého majitele a v tenis centru neměl již nikdo jiný podíl. 

V roce 2014 se nám podařil velký úspěch a to vyplatit současného nájemce na 

provozování klubu TK Dobříš, který je hned přes ulici. Vlastníkem tohoto areálu je město 

a nám se v návaznosti na vyplacení předešlého vlastníka podařilo uzavřít s městem 

dlouhodobou smlouvu na 40 let a tak došlo ke spojení obou areálů do jednoho. Město se 

tak zbavilo odpovědnosti za tento areál a nám to poskytlo vynikající šanci se rozrůst.“ 

Jaké produkty a služby momentálně nabízíte? 

„Tak samozřejmě naší hlavní službou je poskytování tenisových dvorců 

veřejnosti. Jako další bych uvedl tenisovou školu, v které jsem současně také majitelem. 

S tou jsme začali v roce 2006 a od té doby postupně rosteme až do současné podoby, kdy 

jsme si mohli dovolit už zmíněné odkupy tenisových klubů. Dále našim zákazníkům 

nabízíme vyplétání raket, přesně podle jejich požadavků. Máme také smlouvy s dvěma 

tenisovými značkami. Jejich zboží si zákazníci u nás mohou vyzkoušet a poté i nakoupit. 

Nejvíce prodáme asi tenisových raket, kde je možnost si je zkusit i přímo na kurtu a hrát 

s nimi.  

V tenis centru také najdete občerstvení, kde poskytujeme pro naše zákazníky základní 

pokrmy a nápoje.“ 

Kdo je vašimi zákazníky? 

„Dá se říci, že se neorientujeme na žádnou sortu lidí, kdo přijde a zaplatí, může jít 

hrát, tedy pokud má správnou obuv! Nejvíce chodí dětí, je to způsobeno především naší 

tenisovou školou, těch je asi 80 za den. Pokud bych to měl popsat, dopoledne chodí spíše 

movitější zákazníci, kteří si platí individuální lekce a mají v tuto část dne čas. Poté je od 

12 -17 hodin zabrána většina kurtů právě tenisovou školou vyučující děti. Od 16 hodin 

začínají chodit všichni ostatní zákazníci. Pokud nepočítám tenisovou školu, přijde 

v průměru 20 zákazníků v zimním období a 35 v letním za den. Samozřejmě v létě se to 

odvíjí od počasí, dovolených a prázdnin. Zde bych i rád zmínil, že máme v současnosti 



 

 

 

problém s počtem žen, které nás navštěvují. Bohužel až 70% dívek skončí mezi 18. a 20. 

rokem života s tenisem.“ 

Máte nějakou konkurenci? 

„Konkurenci vidím především v ostatních sportech, protože všechna sportoviště 

na Dobříši jsou soustředěna zde, v jedné ulici. Pokud máte na mysli přímo tenis, tak bych 

konstatoval, že v blízkém okolí ne. Nejbližší tenisové centrum je vzdáleno asi 15 

kilometrů.“ 

Jak máte nastaveny ceny? 

„Myslím si, že ceny jsou u nás velmi rozumné. Vše je na stránkách nebo je 

poskytne obsluha. Hlavní výhodu u nás vidím v členství, kde si hráč zaplatí pouhých 2500 

Kč a může chodit v letním období dle libosti, neomezen hodinami. V zimě je hala dražší, 

ale řekl bych, že ceny nejsou nastaveny výše, než je má konkurence. Zákazníci musí 

chápat, že provoz nafukovací haly není levnou záležitostí a celé tenis centrum musíme 

uživit skoro půl roku z pouhých 2 kurtů.„ 

Jak je řešena otázka personálu? 

„V minulosti se tu pracovníci dost střídali, většinou tu vydrželi jednu sezónu a 

poté odešli jinam. Od našeho převzetí klubu se snažíme najít stálé a kvalitní zaměstnance, 

i když víme, že ne o všech se to dá v současnosti říci. Když jsme podávali poslední 

nabídku na zaměstnance recepce, ozvalo se nám asi 20 lidí, bohužel žádný z nich nebyl 

na takové úrovni, jakou bychom si přáli u našeho zaměstnance mít.“ 

Mohl byste mi popsat aktuálně, co se děje v klubu z pohledu materiálního prostředí? 

„Od doby, kdy jsme převzali TK Dobříš, investujeme především tam, protože je 

to potřeba. Areál Tenis Centra Dobříš, toho původního myslím, je nový a tedy v pěkném 

stavu, o starém areálu tenisových kurtů se to ale už moc říct nedalo. Nyní je opravená 

celá provozovna starého areálu a 3 z 5 tenisových kurtů. Také jsme místo starého 

betonového dvorce udělali nový, zmenšený s umělým povrchem, na kterém trénují ty 

nejmenší děti. V budoucnosti nás rozhodně ještě čekají další nutné opravy v tomto areálu, 

jako lavičky, ploty a samozřejmě modernizace zbývajících 2 kurtů.„ 

  



 

 

 

Jakým způsobem si mohu zarezervovat dvorec? 

„Způsobů je více. Osobně na recepci, či telefonem. Poslední 2 roky už máme i on-

line rezervační systém. Pro jeho užívání ale musíte být přihlášen správcem a mít 

přístupové údaje.“ 

 

Jaké formy propagace v současnosti využíváte? 

„Máme internetové a facebookové stránky. Musím se ale přiznat, že v současnosti 

moc aktuální nejsou, protože nemáme člověka, který by se o ně staral. Jinou formu 

propagace nemáme.“  
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