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Abstrakt  

Název:   Péče o klientelu Harmony Wellness clubu 

Cíle:  Cílem bakalářské práce bylo získat názory klientů na fungování 

daného sportovního centra. Na základě těchto názorů dodat 

podklady pro vedení klubu, k přesnějšímu ztotoţnění 

managementu s vnímáním a názory klientů. Závěrečným cílem 

bylo vypracovat podněty, které by na základě analýzy mohly 

pomoci zdokonalit poskytované sluţby a zvýšit hodnotu 

klubového členství. 

Metody:  V této bakalářské práci byla pouţita metoda písemného 

dotazování formou tištěných dotazníků a osobního dotazování. 

Dotazník byl navrhnut tak, aby pomohl nastínit vnímání klubu 

očima zákazníka, zjistit silné a slabé stránky zařízení z provozní 

i personální stránky. Východiska jsou znázorněna pomocí grafů 

a tabulek, doplněné o interpretaci výsledků shrnující stav dané 

problematiky. 

Výsledky:  V daném klubu klienti nebyli doposud systematicky tázáni, tudíţ 

vedení nedostávalo zpětnou vazbu na fungování klubu od svých 

návštěvníků. Veškeré změny byly doposud realizovány 

na základě domněnek managementu. Výzkum dokládá vnímání 

klubu očima zákazníka. Poukazuje na oblasti sluţeb, kterých 

si návštěvník doopravdy všímá, a které jsou pro něj důleţité. 

Výsledky ukazují kritická místa, která se v klubu vyskytují. 

Interpretace dosavadní péče o členy nenaznačuje dostatečně 

pestrý a zodpovědně prováděný systém. Výsledky mohou být 

vyuţity vedením klubu nejen k lepšímu porozumění zákazníkům, 

ale i k odstranění nedostatků a mylných kroků. 

Klíčová slova:  marketingový výzkum, členství, marketing, řízení vztahu, 

zákaznická orientace, doprovodné aktivity 

  



 

 

Abstract  

Topic:  Harmony Wellness Club clientele care 

Objectives: The primary objective of the thesis was to obtain feedback from clients 

concerning the running of the sports centre. On the basis of the clients’ 

feedback, the club management representatives were provided with the 

data in order to identify themselves more closely with the clients’ needs. 

The secondary objective was to propose motions that could, based on 

analysis, help the sports centre enhance provided service and raise 

the value of club membership.   

Methods: The method of written questioning in forms of printed questionnaire and 

personal questioning was used. The questionnaire was designed to show 

the club through the eyes of customers, and to find out about strengths 

and weaknesses in terms of club’s running and personnel. The outcomes 

are demonstrated by means of charts and tables, which result in 

the interpretation summarizing the whole issue.   

Results: Clients of the club have not been systematically questioned yet, therefore 

the club management has not been getting the clients’ feedback regarding 

the running of the club. All the changes up to now have been made 

on the basis of the club management assumptions. The research assesses 

the club from the clients’ point of view. It points out the fields of service 

that are primarily noticed and highly valued by clients. The research 

results highlight critical points that occur at the club. The interpretation 

of the current treatment towards clients shows insufficiently diverse and 

irresponsibly executed procedures. Not only can the club management 

use the results for better understanding towards clients, they can also use 

it for eliminating the shortcomings and wrong decisions. 

Key words: marketing research, membership, marketing, relations management, 

customer, customer orientation, supporting service  
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1 ÚVOD 

Donedávna se tradiční marketingová teorie i praxe orientovaly na přilákání nových 

zákazníků, tedy pouze na samotný prodej. Pro úspěch na dnešním trhu firmy musejí být 

zákaznicky orientované. Musejí se stát experty nejen pro tvorbu produktů, 

ale i na tvorbu vztahů se zákazníky. Cílovým zákazníkům by měli poskytovat vyšší 

hodnoty. 

Dnešní marketingové prostředí dosáhlo bodu, kdy je nových zákazníků stále méně. 

Náklady na získání nových zákazníků rostou. Jelikoţ poptávka pochází od nových, 

ale i opakovaně nakupujících zákazníků, vzniká zde otázka řízení poptávky, neboli 

řízení vztahů se zákazníky. Získávat nové zákazníky je přesto stále důleţité, 

ale pozornost je potřeba přesunout především na udrţení stávajících klientů 

a na vytváření hodnotných a dlouhotrvajících vztahů. V této bakalářské práci se budeme 

věnovat sportovnímu centru, které je zaloţeno na klubovém členství. Proto zde 

vystupuje otázka péče o zákazníky do popředí. 

Aby si podnik v dnešní době při široké nabídce produktů a sluţeb udrţel dlouhodobé 

vztahy se zákazníky, je potřeba, aby dostával svých slibů a nabídek. Jelikoţ 

k největšímu zklamání a ztrátě dochází v případě, kdy je slibováno více, neţ je skutečně 

poskytnuto. Klíčem k uspokojení zákazníka je poskytnutí sluţeb na takové úrovni, aby 

poskytovatel předčil zákazníkovo očekávání. Spokojený zákazník přináší dané 

společnosti mnohem větší přínos, který se neskrývá pouze v jednorázové transakci. 

Spokojený klient je pro podnik mimo jiné dobrým referentem, a v případě 

dlouhotrvajícího vztahu celoţivotním nakupujícím. 

Harmony Wellness club se potýká s dlouhodobě nedostatečnou pevnou členskou 

základnou. Dle svých plánů a ekonomických cílů by chtěl dosáhnout na určitý počet 

stálých klientů, ale tohoto cíle se nedaří dosáhnout.  

Doposud nebyl vedením klubu prováděn ţádný marketingový výzkum, který 

by zjišťoval pohled a názory klientů na jednotlivé sluţby. Proto základním podkladem 

pro vypracování práce je dotazník spokojenosti klientů daného klubu, abychom získali 

informace o tom, jak ho vnímají samotní návštěvníci. 

Výstupy práce by měly přiblíţit klub očima zákazníka a nabídnout podněty pro zvýšení 

kvality poskytovaných sluţeb.  
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2 CÍLE A ÚKOLY 

Cílem bakalářské práce je zjistit mínění klientů na fungování klubu, a tyto získané 

informace po zpracování a vyhodnocení poskytnout vedení klubu pro bliţší porozumění 

návštěvníkům.  

Následným cílem práce je navrhnout podněty k vypracování systému péče o klientelu 

pro zlepšení úrovně poskytovaných sluţeb. 

K dosaţení výše uvedených cílů jsou nezbytné následující úkoly: 

- popis prostředí, které se týká návštěvníků námi zkoumaného klubu; 

- popis poznatků tykajících se péče o zákazníky; 

- popis kroků k zákaznicky orientované společnosti; 

- sestavení dotazníku a provedení pilotáţe; 

- sběr, analýza a interpretace získaných dat; 

- navrţení konkrétních kroků pro zlepšení poskytovaných sluţeb dle výsledků 

výzkumu; 

- realizace osobního rozhovoru s manaţerkou klubu; 

- zjištění a posouzení současné péče o klienty; 

- navrţení konkrétních doporučení. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část se zabývá objasněním terminologie a problematiky k tématu práce. 

Práce je zaměřena na péči o zákazníky sportovního wellness centra. Úvodem jsou 

definovány samotné pojmy fitness a wellness, aby bylo objasněno, co dané termíny 

obnášejí. Hlavní část je věnována teorii vztahů se zákazníky. Práce se zaobírá 

samotnými motivy zákazníka k účasti na sportu a nahlíţí do teorie motivace personálu 

ke kvalitně odváděné práci. Závěrem se zabývá teorií samotných sluţeb ve sportu. 

3.1 Definice wellness a fitness 

Samotnému definování wellness a fittness je v práci věnován prostor kvůli tomu, jelikoţ 

je důleţité správné pochopení významu wellness. Nejedná se pouze o vybavení prostorů 

vířivou vanou a saunou, ale především o to, co sluţba klientovi přináší. 

3.1.1 Wellness 

Pojem a definice wellness a zdravého ţivotního stylu. 

Wellness je dle CATHALI (2007) moderní vlnou péče o zdraví, která přerůstá známý 

zdomácnělý výraz fitness. Nejedná se pouze o tělesnou zdatnost, ale o ţivotní styl, 

ve kterém fitness hraje důleţitou roli jako základ zdravého ţivota. Cítit se fit, cítit 

se šťastný, cítit se dobře, nebo-li cítit se well. Tyto stavy jedinec získává vlastním 

či jiným přičiněním, snaţí se je udrţet co nejdéle, přeje si v nich setrvávat. 

CATHALA (2007) povaţuje wellness za „stav, při kterém se cítíme dobře, v pohodě, 

vyrovnaně, harmonicky“ (s. 19). 

BUZKOVÁ (2006) definuje wellness jako „zdravý životní styl, který přináší jedinci 

uspokojení v základních oblastech života, především fyzické a duševní“ (s. 10). Dále 

uvádí pět sloţek welness, ke kterým by se mělo přistupovat aktivně. Jedná se o pozitivní 

přístup k ţivotu, osobní návyky, zvládání stresových situací, zdravá výţiva včetně 

kontroly hmotnosti a oblast fitness, která se týká fyzické kondice člověka. 

Wellness je pojem komplexní, jedná se o pohled na kvalitu stravování, vnitřní 

rovnováhu, vztah k přírodě, osobní návyky, pohled na péči, kterou jedinec věnuje 

svému tělu a osobnímu růstu.  
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Prostor wellness popisuje CATHALA (2007) jako místo, kde je nám dobře, kde je vše 

perfektní. Místo kde můţeme alespoň na chvíli zastavit čas, ocitnout se v prostoru 

příjemných vůní, barev i tónů, chutí a dotyků, ale také v prostoru bezpečí a pohodlí, 

kde je kaţdý z nás středem zájmu. Naším přáním je ocitnout se v takovém prostoru, 

kde se necháme hýčkat. Tohle všechno by měla nabídnout wellness centra. 

Definice wellness a wellness ţivotního stylu podle Evy Blahušové (2005) zní: 

„Wellness je proces, ve kterém soustavně a uváženě usilujeme o udržení zdraví 

a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody“ (s. 126). 

3.1.2 Fitness  

Fitness tvoří nejdůleţitější součást ţivotního stylu wellness. 

Pojem objasňuje KŘIVOHLAVÍ (2003) z anglického slova „fit“ a „fitness“, které 

zdomácnělo i u nás v souvislosti s tělesným cvičením. Výrazem „fit“ se vyjadřuje 

vhodný, způsobilý, tělesně schopný jedinec něco učinit, v dobré kondici, v dobrém 

zdravotním stavu. Pojmem „fitness“ se pak rozumí dobrá tělesná kondice a dobré 

zdraví. 

Fitness z počátku proslavilo heslo „pro krásu se musí trpět“, tedy kromě pocitu být „fit“, 

pociťovat přetíţení, bolest těla, pot. Jedná se převáţně o výkonnostní fitness. Generace 

wellness uţ nechce trpět. Nemá zapotřebí v rámci wellness ţivotního stylu bojovat 

a soupeřit. Být well, cítit se dobře, je pocit individuální, který se ani měřit nedá. 

Pohyb umoţňuje příjemně strávit volný čas a napomáhá i formování jedince po stránce 

sociální. 
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3.1.3 Prostředí fitness, wellness  

Pro poskytnutí fitness a wellness sluţeb vznikají zařízení, která umoţňují a poskytují 

zmíněné podmínky v moderních centrech. Jedná se o prostory, které pomáhají lidem 

odpoutat se od kaţdodenní hlučné betonové reality. 

Fitness centra podle ŠÍMY (2014) představují zařízení s pomůckami pro posilování 

a udrţování tělesné kondice. Dnešní moderní fitness centra rozšiřují svůj byznys 

poskytováním gastronomických či terapeutických sluţeb. Lze dodat, ţe pomůcky 

mohou být jak lidské (trenéři, instruktoři, cvičitelé), tak technické (trenaţéry, posilovací 

stroje, vybavení cvičebních sálů). Centra, která umoţňují rozvoj psychické i fyzické 

stránky klienta, jsou organizacemi poskytujícími wellness i fitness sluţby.  

Podle STACKEOVÉ (2013) je největší výhodou fitness center „možnost pro zákazníka 

začít z jakékoli výchozí úrovně nezávisle na věku, pohlaví či různých zdravotních 

omezeních, možnost provozovat cvičení celoročně a možnost individualizace cvičení 

dle vstupního stavu a cílů cvičení“ (s. 11). Pro skutečnou realizaci této výhody je nutné 

dodrţovat zásady správného a zdravého cvičení. K těm by měl dopomoci zejména 

kvalifikovaný personál fitness centra. 

V České republice chybí určitá certifikace úrovně a rozsahu sluţeb fitness center, která 

je známá například u hotelů v podobě počtu jejich hvězdiček. Právě tato absence podle 

KRMÍČKA (2009) brzdí rozvoj fitness trhu a jeho posun vpřed. 

Fitness centra se budují s celkovou plochou mezi 100 aţ 5 tis. m
2
. Samotná velikost 

zařízení však pouze předurčuje jeho maximální kapacitu, nikoliv to, jak kvalitní sluţby 

jsou zde poskytovány. Je však zřejmé, ţe větší rozsah sluţeb se dá lépe zajistit 

v rozlehlém sportovním zařízení, neţ v tom, které je velikostně omezeno a nemůţe 

nabízet všechny sluţby, které by si zákazník přál. 
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3.2 Vztah se zákazníkem 

SPÁČIL (2003) o zákaznících tvrdí „zákazník není králem, ale diktátorem. 

Na něm záleží naše bytí, nebo nebytí. Je na nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník 

pro každého pracovníka tím nejdůležitějším, ke komu se naši zaměstnanci obracejí 

a uspokojují jeho potřeby. Vždy musí být toto prostředí zaměřeno směrem ven“ (s. 17). 

Se zvyšující se vyspělostí ekonomiky a trţního prostředí souvisí zvyšující se náročnost 

spotřebitelů a zákazníků. Nároční zákazníci vyţadují maximální profesionalitu 

i vstřícný lidský přístup. Dle VLACHA (2007) lze hlavní zákaznická očekávání shrnout 

následovně: 

1. Profesionalita: spolehlivost, kvalita a pečlivé sluţby v dokonalém provedení; 

2. Pruţnost: vstřícnost vůči osobitým poţadavkům a rychlá reakce při komunikaci; 

3. Řešení problémů: okamţité řešení reklamací a nenadálých komplikací; 

4. Omluva: přiznání chyby, upřímná omluva a případné odškodnění či zvýhodnění. 

Očekávání českých zákazníků jsou spíše negativní, protoţe jsou zvyklí na špatné 

zacházení. Péčí o zákazníky tak můţe podnik vyuţít příleţitosti a získat konkurenční 

výhodu. 

Podle BUREŠE, ŘEHULKY (2005) zákazník, jehoţ očekávání naplníme běţným 

způsobem, nemá potřebu příliš chválit ani pomlouvat. Zatímco předčíme-li zákazníkova 

očekávání, bude se rád vracet a navíc se mile rád o svou zkušenost podělí s lidmi 

ze svého okolí. Ovšem zde platí varování v případě, ţe realita byla hluboko 

pod zákazníkovo očekávání. V tom případě se zákazník pravděpodobně jiţ nevrátí, 

ale navíc podnik pomluví a podělí se o svou negativní zkušenost. 

Pro udrţení věrných zákazníků je potřeba zachovávat kvalitu, na kterou jsou 

dlouhodobě zvyklí. Spotřebitelé jsou velmi citliví na změny kvality. VLACH (2007) 

uvádí, ţe stálý zákazník vnímá negativně pokles kvality z vynikající na nadprůměrnou. 

I relativně malé zhoršení můţe být pro klienta impulsem, aby vyhledával jinde. Proto 

je pro udrţení věrných zákazníků potřeba zachovávat úroveň kvality dlouhodobě. 

3.2.1 Řízení vztahu se zákazníkem 

Definování CRM se setkává s odlišnými přístupy. Philip Kotler (2007) definuje 

CRM jako „proces spravování detailních informací o jednotlivých zákaznících 
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a pečlivou koordinaci všech styčných bodů, které přicházejí do kontaktu se zákazníky 

k maximalizaci věrnosti zákazníků“ (s. 19). 

Další z pohedů na CRM přidává autor Chlebovský (2002), který klade důraz 

na rovnováhu vztahu mezi zákazníkovým uspokojením a interními investicemi: 

„Customer Realtionship Managemet je interaktivní proces, jehož cílem je dosáhnutí 

optimální rovnováhy mezi firemními investicemi a uspokojením zákaznických potřeb. 

Optimum rovnováhy je determinované maximálním ziskem obou stran“ (s. 23). 

Třetím pohledem na CRM přispívá autor Wessling. Autor vychází z praxe, která 

dokazuje, ţe se jedná o dvě izolovaná řešení. A tak Wessling (2002) definuje 

CRM ve dvou rovinách:  

- Obsahový aspekt, který autor definuje jako: „CRM ve funkcionálním smyslu 

znamená management vztahu se zákazníky, přičemž vztah se zákazníky 

se vyznačuje sledem interakcí“ (s. 19). 

- Organizační aspekt, který staví na obsahovém a definuje v rámci podniku: 

„CRM v institucionálním smyslu představuje organizační jednotku podniku, 

v které dochází k plánování, řízení a kontrole celého sledu interakcí“ (s. 20). 

Kaţdý z výše zmíněných autorů přikládá důraz k jinému aspektu. Za společný 

rys definic můţe být povaţována snaha o vytvoření dlouhodobě prospěšného vztahu 

se zákazníkem, který přináší výhody oběma stranám, jak společnosti, tak zákazníkovi. 

3.2.2 Přínosy CRM 

Dle Lehtinena (2007) jsou loajalita zákazníka a síla vztahu se zákazníkem velmi blízké 

pojmy. Ovšem síla vztahu se zákazníkem je poněkud širším konceptem. Síla vztahu 

se snaţí zahrnout jak emocionální sloţku vztahu, tak i rozumové polohy. Zatímco 

na loajalitu zákazníka je pohlíţeno z emocionálního hlediska. Autor uvádí otázku, proč 

společnost potřebuje silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky. Mnohé výzkumy 

dokazují, ţe silný vztah se zákazníkem přináší společnosti významný prospěch. 

Wessling (2002) definuje 10 přínosů pro organizaci po zavedení CRM: 

1. zefektivnění průběhu obchodních procesů a sníţení nákladů na tyto procesy; 

2. přeměna anonymních masových kontaktů na individuální vztahy se zákazníky; 

3. více času na zákazníka ušetřeného díky implementaci příslušné technologie; 

4. odlišení se od konkurence; 
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5. vylepšení image organizace; 

6. přístup k informacím v reálném čase; 

7. spolehlivé a rychlé predikce; 

8. rostoucí úroveň komunikace mezi marketingem, odbytem a sluţbami; 

9. nárůst efektivity týmové spolupráce; 

10. růst motivace pracovníků. 

Druhý pohled na přínosy CRM shrnuje v následujících bodech Lehtinen (2007): 

1. pevný vztah se zákazníky pomáhá k rozšíření trţního podílu, k objemnějším 

nákupům s vyššími cenami; 

2. upřednostňování, dobrá pověst a pozitivní hodnocení zákazníky přitahuje další 

zákazníky; 

3. silný vztah se zákazníky vytváří bariéru pro vstup jiných dodavatelů 

či zprostředkovatelů sluţeb; 

4. niţší rychlost obměny poloţek v zákaznické databázi zvyšuje ţivotnost 

zákazníka; 

5. vyskytuje se moţnost ke kříţovému prodeji mezi zákaznickými skupinami. 

SONNENBERGERŮV (2007) pohled na věc poukazuje, ţe ztráta zákazníka způsobuje 

přirozené náklady: 

1. předpoklad úbytku budoucího cash-flow; 

2. spokojený zákazník firmu chválí málokdy, nespokojený zákazník o svých 

negativních zkušenostech vypráví velmi často; 

3. 75 % zákazníků informuje o změně svého dodavatele své okolí; 

4. získání nového zákazníka nákladnější neţ péče o stávajícího zákazníka.  

Díky implementaci fungujícího CRM systému společnost získává trvalou aktualizaci 

zákaznických potřeb, zvyklostí a motivací. Vyuţívá znalosti zákazníků při nabízení 

nových produktů. Řízením vztahu se zákazníky dokáţe podnik poskytovat zákazníkům 

perfektní servis. 

John. F. WELCH (2007) zdůrazňuje význam perfektního servisu sluţeb. Právě kvalita 

poskytovaných sluţeb představuje nejlepší záruku věrnosti klientů, je nejlepší obranou 

podniku proti konkurenci a jedinou cestou k udrţitelnému růstu a výnosům. 

(Welch in Kotler, 2007) 
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3.2.3 Orientace na zákazníka 

Firma orientovaná na zákazníky by se nejprve měla snaţit zjistit, co potřebují současní 

a potencionální zákazníci, a podle toho všechny vnitřní procesy a struktury orientovat 

na naplnění těchto potřeb. 

Dle SPÁČILA (2003) pro změnu orientace společnosti a nasměrování ji k zákazníkovi, 

můţe být jen dosaţením excelentního přístupu v následujících oblastech: 

- Poznání zákazníka 

V této oblasti jde o poznání sociálně-psychologických principů, kterými 

je zákazníkovo chování v daném segmentu ovlivňováno. Jedná se o poznání 

potřeb a očekávání, které má zákazník od svého dodavatele. 

- Zajištění personálu 

Do této oblasti spadá zajištění personálu, který zná roli své společnosti, svoji roli 

v procesu uspokojování potřeb, je motivován a proškolen. Je vhodné zajistit 

personál s přirozenými schopnostmi pro naplnění těchto rolí. K této oblasti také 

patří vytvoření systému odměn dlouhodobě motivujícího personál a posilujícího 

jeho loajalitu a spokojenost. 

- Nastavení procesů 

Oblast zahrnující vytvoření standardů kvality s ohledem na očekávání a potřeby 

zákazníka. Vytvoření procesů, které odráţejí standardy kvality, schopnosti 

personálu, principy péče o zákazníky a zároveň procesy, které dokáţí efektivně 

řídit očekávání zákazníků. 

- Řízení očekávání zákazníka 

Do oblasti patří aktivní ovlivňování zákazníkova očekávání od hmotného 

produktu, servisu, dodání, provedení sluţby. 

- Zajištění vybavení 

K této oblasti patří zajištění prostředí a hardwarových i softwarových 

technologií při  pracovních podmínkách, ve kterých bude personál schopen plnit 

úkoly. Tato oblast by měla vést k celkovému zefektivnění prováděných aktivit, 

které byly prováděny manuální cestou. 

K této tématice můţe být vyuţito jiného úhlu pohledu. Zmíněn je řetězec pro 

dosahování zisku ve sluţbách. Schématem na obrázku č. 1 KOTLER (2007) ujasňuje 
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postupně oblasti, kterým je potřeba věnovat náleţitou pozornost. Perfektního servisu 

dosáhneme jedině směrem ze samotného nitra podniku aţ k zákazníkovi. 

Do kontaktu se zákazníkem přicházejí především zaměstnanci. KOTLER (2007) 

upozorňuje na skutečnost, ţe v oblasti sluţeb je důleţité dbát pozornost na zákazníky 

i zaměstnance. Atmosféra mezi zaměstnanci se přenáší právě na zákazníka, proto 

je důleţitá pozitivní atmosféra mezi pracovním kolektivem. Pro dosaţení zisku 

ve sluţbách uvádí řetězec o pěti klíčových článcích: 

Obrázek č. 1: Řetězec pro dosahování zisku ve sluţbách 

 

Zdroj: Kotler (2007) 

K orientaci na zákazníka přispívá Lehtinen rozdělením zákazníků do tří skupin. 

Uvědomění si různých skupin zákazníků umoţňuje lépe nastavovat vztahy ze strany 

dodavatele. Rozdělení zákazníků dle LEHTINENA (2007): 

- Cenově orientovaní zákazníci: 

Zákaznický vztah je zaloţen především na ceně. Těmito zákazníky je sledováno, 

co získají a co za danou hodnotu zaplatí. 

- Zákazníci s omezeními: 

Tito zákazníci mají hranice a překáţky, které změnu dodavatele brání, nejsou 

vázání dřívějšími kontrakty nebo nemají jiné alternativy. 

- Emocionálně vázaní zákazníci: 

Vztah s dodavatelem vnímají jako výhodný a cítí se dobře uvnitř vztahu. Ţijí 

s pocitem, ţe jim je poskytována nadstandardní nebo vynikající úroveň sluţeb. 

Dlouhodobě kooperuji s dodavatelem z pocitu rodinné příslušnosti. Jsou 

spokojeni po mezilidské i společenské stránce. 

Dle NORMANDOVÉ (2004) by se společnost měla snaţit o získání monopolního 

postavení ve vnímání zákazníka, protoţe podnik se nalézá v prostředí plného hodnot, 
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které nelze měnit. Těmto hodnotám se podnik musí snaţit přizpůsobit. Dosáhnout 

monopolního postavení na trhu je ve vyspělé konkurenční společnosti nereálné. 

Dočasného monopolního postavení můţe být dosaţeno, a to v srdcích zákazníků. 

SPÁČIL (2003) vytvořil několik principů, které by měly být nalezeny tehdy, je-li 

usilováno o dobrou péči o zákazníky: 

- Otevřenost 

Zákazník se na společnost v lepším případě obrací jako na nejlepšího dodavatele 

sluţby. Čím otevřeněji se zpraví o svých potřebách, tím snazší je vyhovět jeho 

potřebě. 

Otevřenost je základním pilířem k dlouhodobému partnerství, které se například 

projevuje v sdílení informací o třetích stranách, společné dohodě 

nad nákladovými cenami, dočasnými výpomocemi v období krizí apod. 

Poskytované informace jsou samozřejmě limitovány pravidly vyjmenovaných 

utajovaných informací, které se nesdělují. Příkladem je umoţnění sledování 

zásilky, sdílení informací ze schůzek apod. 

Zákazník má díky tomuto principu pocit, ţe má situaci pod kontrolou.  

- Proaktivita 

Dodavatel sluţby můţe pouze reagovat na podněty od zákazníka. Ovšem snaţí-li 

se společnost předvídat předem, co zákazníka můţe trápit, co od společnosti 

můţe očekávat, zákazník ocení mnohonásobně více. 

- Férovost 

Uvnitř vztahu zákazníka a dodavatele se můţe naskytnout situace, z které 

by mohl dodavatel těţit, ponechal-li by si informace sám pro sebe. Takové 

jednaní je ovšem krátkozraké a z dlouhodobého hlediska by vedlo k neférovému 

jednání, které by zákazník neocenil. Jednalo by se o porušení zásady partnerství 

mezi dodavatelem a zákazníkem  

- Znalost zákazníka 

Pro poskytování sluţeb kvalitních a zákazníkovi přinášejících uţitek je důleţité 

znát zákazníka, a to po jednotlivcích, mikrosegmentech i segmentech. 

3.2.4 Interakce mezi podnikem a zákazníkem 

Je nutné si uvědomit, ţe při interakci se zákazníkem má podnik příleţitost k stimulování 

tvorby loajality. Iniciativa vychází vţdy ze strany společnosti. Autor PEEL (2002) 
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poukazuje na kontrast potřeby rozvíjení vztahů mezi zákazníkem a podnikem. Potřeby 

rozvíjení vztahu vystihuje obrázek č. 1. 

Obrázek č. 1 Kontrast mezi vnímáním potřeby rozvoje vztahu se zákazníky ze strany 

zákazníka a ze strany podniku. 

           Společnosti 

 

            Zákazníci 

      

 

 

 

Zdroj: PEEL J. (2002), upraveno autorem 

Ve vztazích se zákazníky mohou být sledovány jisté kritické faktory. Jedná se o faktory, 

které tvoří základ vytváření pout mezi zákazníkem a podnikem. Tyto kritické faktory 

rozděluje LEHTINEN (2007) do následujících devíti oblastí, nazývaných jako „9E“: 

Obrázek č. 2: „9E“ 

 

Zdroj LEHTINEN (2007), upraveno autorem 

Výše uvedené kritické faktory představují oblasti, v kterých se společnost můţe odlišit 

od konkurence. Tyto faktory umoţňují vytváření vazeb mezi zákazníky a podnikem. 

Vznikem vazeb vznikají na jedné straně povinnosti a na druhé straně závazky.  
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Obrázek č. 3: Síla vztahu se zákazníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj LEHTINEN (2007), upraveno autorem 

Obrázek znázorňuje alternativy, které vznikají přijetím závazku a vytvořením vazby 

mezi aktéry. Zákazníci, kteří se cítí v pozici zajatce, v důsledku změny podmínek 

vymění snadno svůj vztah s podnikem za jiný. 

Vznik prostředí zaměřeného na zákazníka vychází z rozhodnutí managementu. 

LEHTINEN (2007) popisuje management jako segment společnosti, který formuluje, 

čím chce společnost být, kam směřuje, čím se má odlišit a v čem chce být nejlepší. 

Management si musí uvědomit svůj úkol a dát plnou podporu, aby došlo k potřebě 

změny orientace dovnitř na orientaci ven, tedy na zákazníka. 

3.2.5 Evidence zákazníků 

Ať uţ má podnik malý či velký počet zákazníků, měl by vést jejich evidenci, která mu 

pomůţe udrţovat vřelý a osobní kontakt. 

Evidence by měla dle VLACHA (2007) obsahovat alespoň následující poloţky: 

- Jméno zákazníka a další osobní záznamy či informace 

- Kontaktní údaje jako telefon, email, adresu apod. 

- Záznamy o uskutečněných zakázkách 

Pro vedení evidence lze vyuţít tradičního způsobu klasické kartotéky. Ovšem dnes díky 

moderním technologiím existují přímo aplikace pro vedení evidence zákazníků, díky 

kterým lze se zadanými informacemi flexibilně pracovat pro širší marketingové vyuţití. 
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3.2.6 Vyjádření vděku zákazníkům 

Jelikoţ je hovořeno o sportovním klubu, který je zaloţen na bázi klubového členství, 

je na místě, aby klub pravidelně vyjadřoval svůj vděk zákazníkům. A to takovým 

způsobem, nad kterým se pousmějí a zapamatují si. K děkování zákazníkům CIOTTI 

uvádí, ţe se jedná o drobné detaily, díky kterým se klub můţe odlišit od konkurence 

a dodat zákazníkům pocit, ţe klubu na zákaznících opravdu záleţí (cit. 2016-30-6). 

Poděkováním ukazujeme někomu, ţe si ho všímáme a ţe nám na něm záleţí. V dnešní 

uspěchané době lidé nemají čas si děkovat, a tak je poděkování vhodný způsob, jak 

donutit klienta, aby se na chvíli pozastavil. Ukázat mu, jak nám na něm záleţí. 

3.2.7 Vliv zaměstnanců na poskytované služby 

Při snaze o dosaţení konkurenční výhody, kterou chceme, aby zákazníci vnímali 

a reagovali na ni, si musíme uvědomit, kdo přichází do styku se zákazníky. Jsou to 

zaměstnanci, kteří stojí za vztahy se zákazníky. Osobní postoje zaměstnanců vytvářejí 

společné vazby se zákazníky. Způsob osobních postojů a chování má vliv na budování 

a sílu vzájemných vztahů a na důvěru zákazníků. Osobní postoje tyto vazby buď 

upevňují nebo naopak oslabují.  

Za dobrými vztahy dle Burnetta (2005) stojí vţdy lidé a právě osobní postoje 

pracovníků organizace mohou jemnou síť důvěry a spolupráce, které tvoří partnerství se 

zákazníky, buď posilovat nebo taky přetrhat. 

Úroveň spokojenosti zákazníka zajišťuje organizace na takové úrovni, nakolik jí to 

dovoluje morálka v podniku jako celku. Proto je vhodné, aby kaţdý zaměstnanec 

v organizaci měl zákaznicky orientované myšlení. Dle Burnetta (2005) i ti lidé, kteří 

se nikdy nedostanou do kontaktu se skutečným zákazníkem, by měli chápat, ţe nezáleţí 

do kterého oddělení či úseku podniku spadají, také mají své zákazníky. Údrţbář 

v podniku má zákazníky, finanční oddělení má své zákazníky. Hovoříme zde sice 

o interních zákaznících, ale to jsou také zákazníci. Styl chování k těmto zákazníkům 

je téţ důleţitý. Jestliţe se k těmto zákazníkům náleţitě nechováme, tito budou následně 

přenášet své negativní reakce na skutečné zákazníky. Zde hovoříme o zákaznících 

externích. Kaţdý v podniku je součástí zákaznického řetězce a jedno nevhodné 

zakopnutí dokáţe vyvolat řetězovou reakci s neblahými důsledky. 
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Jak lze motivovat pracovníky k tomu, aby byl zákazník skutečným pánem, uvádí 

Burnett (2005) principy, které zákaznicky orientovanou atmosféru podpoří. Jsou to 

následující principy: 

1. zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů, delegace zodpovědnosti 

a oceňování individuální iniciativy; 

2. širší popisy práce, ze kterých zaměstnanci pochopí kontext svého pracovního 

zařazení, jeho vliv a hodnotu pro ostatní pracovní oblasti; 

3. zrušení některých řídících vrstev, podpora interaktivní komunikace mezi 

řadovými zaměstnanci a managementem; 

4. účelové vyčlenění pracovníci/týmy pro klíčové problémy a projekty zaměřené 

na kvalitu nebo produktivitu; 

5. větší pozornost věnovaná osobnímu rozvoji zaměstnanců, motivační prvky 

zaloţené na sdílení zisku; 

6. efektivní neformální komunikace a šíření informací; 

7. měření spokojenosti zákazníků včetně vstupů do osobního hodnocení 

pracovníků, zeptat se zákazníka co si myslí o našich zaměstnancích. 

„Zaměstnancům je potřeba připomínat, že je platí zákazník, nikoliv zaměstnavatel“ 

Vladimír Jančura (cit. 2015-04-27). 

Tyto faktory ovlivňují u jednotlivých organizací zákaznicky orientovaný přístup 

pracovníků. Rozdílné faktory podporující zaměstnance jsou důvodem, proč se morálka 

a zapojení pracovníků v jednotlivých podnicích liší. V této práci zmiňujeme motivaci 

zaměstnanců, jelikoţ to jsou právě oni, kteří jsou nejčastěji ve styku s klienty a pečují 

o ně. 

Je vhodné zmínit se o druhu a rozsahu zapojení zaměstnance do procesu sluţby, 

abychom pochopili, kde mají jaký význam. Rozdělení podle ŠÍMY (2014) je 

následující: 

- Spotřebitelské služby 

Spotřebitelské sluţby jsou základním a nejjednodušším typem sluţeb, které 

nevyţadují kvalifikaci či významnou zručnost. Jedná se o sluţby typu: pronájem 

či zapůjčování zařízení, zapůjčování či pronájem pomůcek, případně drobný 

prodej zboţí. Příkladem je zapůjčení tělocvičny a vybavení studentům pro 

mimoškolní aktivity. Jiným příkladem je pronájem plaveckého bazénu 
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tělovýchovnému druţstvu, v prostorách bazénu je moţný drobný prodej zboţí. 

Po zaměstnancích v těchto sluţbách není vyţadována speciální kvalifikace. 

Vyţadovány jsou základní schopnosti, případně zkušenosti s ovládáním 

rezervačních systémů. 

- Odborné služby 

Pro poskytování odborných sluţeb je vyţadována specializace a odbornost 

zaměstnanců poskytovatele sluţeb. V oblasti wellness a fitness se jedná 

například o instruktora, osobního trenéra nebo fyzioterapeuta. Poskytování 

těchto sluţeb vyţaduje odborné znalosti provozované činnosti a praxi v daném 

oboru. Poskytování odborných sluţeb se od poskytování spotřebitelských liší 

právě v přímém a aktivním vedení při poskytování sluţeb zaměstnancem, které 

se odvíjejí od individuálních potřeb zákazníka. 

Odborné sluţby lze dále rozdělit do dvou hlavních typů. Za prvé se jedná 

o poskytování sluţeb na základě odborných vědomostí a návodů týkajících se 

konkrétních potřeb klienta (právní poradenství, výstavba, design interiéru). 

Druhým typem jsou odborné sluţby, jejichţ cílem je určitá forma přeměny 

klienta samotného (učitelé, trenéři, výchovní poradci). 

- Výchovné služby 

Smyslem výchovných sluţeb je určitá forma přeměny zákazníka. Jedná se 

například o výchovu dítěte, vzdělávání studenta, duchovní rozvoj aj. Hovoříme 

tedy o sluţbách, od kterých si klient slibuje jeho osobní rozvoj či přeměnu 

v určité oblasti. V oblasti osobního a fyzického rozvoje jsou tyto sluţby 

poskytovány sportovními a rekreačními organizacemi. Tyto organizace 

informují své klienty o přínosech fyzické aktivity a zdravého ţivotního stylu 

a usilují o změnu přístupu klienta k fyzickým aktivitám a rekreačním 

programům. Vytvářejí pro své klienty příleţitosti pro zlepšení jejich zdraví, 

tělesné kondice, ale mimo jiné i zábavu z pohybu a proţitek. 

U komplexního zařízení, kterým je například námi rozebírané wellness centrum, 

provozovatel poskytuje odborné sluţby s výchovnými sluţbami zároveň. Vţdy záleţí 

individuálně na klientovi. Někteří klienti sami vědí, co chtějí, a jdou si sami za svým 

cílem. Jiní hledají pomoc od samotného začátku a potřebují vést v cestě své poţadované 

přeměny, vyhledávají informace o přínosech jednotlivých aktivit. 
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3.3 Sportovní služby  

Velmi důleţitou roli v moderní společnosti a ekonomice současné doby představují 

právě sluţby. Zvyšující se ţivotní úroveň je spojena se zvyšováním poptávky v oblasti 

sluţeb. S rostoucí poptávkou roste nabízené mnoţství sluţeb, a to i v oblasti sportu. 

Vznikají nová moderní centra poskytující sportovní vyţití, specializované či nabízející 

širokou škálu sportovních sluţeb. 

3.3.1 Definice služby, produktu 

Dle KOTLERA (1995) je sluţba definována jako „činnost, kterou může jedna strana 

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

realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem“ (s. 490). 

Sluţbu později definují KOTLER a ARMSTRONG (2004) jako „nehmotné statky ve 

formě různých aktivit či poskytování jiného užitku jedním subjektem druhému subjektu, 

u kterých při koupi či prodeji nedochází k převodu vlastnictví“ (s. 382). 

Autor W. J. STANTON (Stanton in Vaštíková, 2014) definuje sluţbu jako činnost, která 

vystupuje samostatně, nepřináší materiální efekt, dodává nakupujícímu zvláštní výhody, 

které nejsou nezbytně spojené s prodejem produktů nebo jiných sluţeb. 

Zmíněné definice se shodují ve faktu, ţe poskytnutím sluţby nedochází k získání 

materiálního vlastnictví. 

Sportovní a tělovýchovné sluţby řadíme mezi sportovní produkty. Za sportovní produkt 

dle ČÁSLAVOVÉ (2002) lze povaţovat „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy 

a sportu“ (s. 81). 

Zahraniční autoři MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) definují sportovní produkt 

jako svazek uţitků zahrnující jádro produktu a jeho mnohonásobné vyuţití. Jednotlivé 

produkty nerozebírají jako jiní autoři, ale nazývají je prvky sportovního produktu. 

Mezi sportovní produkty CHANG a CHELLADURAI (2000) řadí sportovní zboţí, 

divácké sluţby, sponzorské sluţby, sociální myšlenky, psychický prospěch a sluţby 

zákazníkům. 
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Sportovní a tělovýchovné sluţby jsou tedy prvkem sportovního produktu, které 

se prodávají, poskytují separátně, či jsou napojeny v terminologii autorů na jádro 

sportovního produktu. 

3.3.2 Motivy zákazníka k účasti na sportu 

Motivy zákazníka k účasti na sportu podle CHELLADURAIE (1992) jsou v podobě 

osobního potěšení, upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti, a také snahy 

vyniknout. 

- Osobní potěšení 

Potěšení lidí plyne z vlastní účasti na hře a opravdového poţitku z pohybu, tito 

lidé se účastní sportovních aktivit pro sport samotný. Klienty s motivy osobního 

potěšení není nutné ještě více motivovat, jelikoţ jsou poháněni vlastní vnitřní 

motivací k pohybu.  

- Upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

Účast na sportovních aktivitách můţe být vyvolána potřebou a touhou po lepší 

fyzické kondici, upevnění zdraví či vzhledu. Mezi dalšími motivačními prvky 

jsou zmiňovány účinky sportu na eliminaci stresu či prodluţování ţivota. 

CHELLADURAI (1991) hovoří o „udrţovacích motivech“ a „léčebných 

motivech“. Udrţovací motivace je u lidí, kteří pravidelně sportují a uvědomují si 

pozitivní účinky na jejich tělo i duši. U těch, kteří objeví své nedostatky 

a následně vyhledávají sportovní aktivity pro zlepšení zdraví, hovoříme 

o „léčebných motivech.“ 

- Snaha vyniknout 

Účast některých lidí na sportu je vyvolána touhou po pocitech výjimečnosti, 

nadprůměrnosti. Cíle takto motivovaných lidí jsou výhry soutěţí. Sportovci se 

měří na základě jejich předchozích výkonů v porovnání s tím posledním 

či soupeřovým výkonem. 

- Získání dovedností 

Mezi další motivy patří touha po získání vyšší úrovně dovedností pro určitou 

sportovní disciplínu. Jedná se o motivaci, díky které se sportovec opakovaně 

účastní daného sportu, při němţ touţí po dosahování vyšších úrovní dovedností. 
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3.4 Marketingový výzkum 

Pro provedení správných marketingových kroků je významným nástrojem správně 

provedený marketingový výzkum. Díky marketingovému výzkumu firmy získávají 

aktuální informace z obsluhovaného trhu. Informace získané z výzkumu se týkají cílové 

skupiny zákazníků, konkurence, podnikatelské příleţitosti či rizika. 

3.4.1 Definice marketingového výzkumu 

V definování marketingového výzkumu se významní autoři odborných publikací 

víceméně shodují. Definice marketingového výzkumu jsou následující. 

Podle AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (cit. 2016-06-30) je marketingový 

výzkum funkce, která propojuje zákazníky, spotřebitele a veřejnost s firmou díky 

informacím. Informace jsou pouţívány pro monitoring marketingového výkonu, lepší 

porozumění marketingového procesu, identifikování a definování marketingových 

příleţitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit. 

Marketingový výzkum podle SMITH, ALBAUM (2005) je systematické a objektivní 

hledání a analýza informací, které jsou relevantní k identifikaci a řešení problémů 

na poli marketingu. 

Pohled na marketingový výzkum dle CLEMENTEHO (2004): 

,,Efektivní marketingové rozhodování vyžaduje shromažďování informací, které se 

vztahují na specifické situace na trhu nebo na specifický problém. Marketingový výzkum 

se týká procesu shromažďování, analýzy a předání této informace“ (s. 117).  

Cílem marketingového výzkumu dle KOTLERA, ARMSTRONGA (2004) je: 

,,Systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování informací, které 

jsou potřebné pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů“ (s. 227).  

Marketingový výzkum se skládá ze dvou etap. Jedná se o na sebe navazující etapy, 

které jsou zahrnuty v kaţdém marketingovém výzkumu. První etapou je etapa 

přípravná, ve které jsou realizovány kroky pro úspěšnost samotného výzkumu. 

Následující etapou je etapa přípravná, která zahrnuje kroky od sběru dat aţ po analýzu 

a prezentaci doporučení. 
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S marketingovým výzkumem jsou pojeny vysoké náklady na jeho realizaci. V případě 

nedůslednosti vznikají pro zadavatele výzkumu dodatečné neţádoucí náklady. Z toho 

důvodu je nutné usilovat o zodpovědný přístup k celému procesu. 

Stručnější prezentace, která vymezuje marketingový výzkum trhu dle 

ZAMAZALOVÉ a kol. (2010) je následující: 

1. sběr informací; 

2. analýza informací s cílem nalézt příčiny současného stavu a určit vlivy, které na trh 

působí; 

3. zobecnění informací o trhu produktů (předmětů, sluţeb, ideí) slouţících 

k marketingovému rozhodování. 

Čeští autoři KOZEL, MYNÁŘOVÁ, SVOBODOVÁ (2011) definují etapy 

marketingového výzkumu podrobněji: 

Obrázek č. 4.: Etapy marketingového výzkumu  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Proces marketingového výzkumu dle KOZLA a kol. (2006) koresponduje s výše 

uvedenými autory, aţ na jisté rozdíly v interpretaci a formulaci kroků marketingového 

výzkumu.  

Formulace a interpretace kroků procesu marketingového výzkumu: 

- Definování problému, cíle: 

V tomto kroku definujeme a formulujeme výzkumný problém. Správně 

definovaný problém a cíl výzkumu vede jednak k úspoře času, ale především 

k úspoře nákladů  

- Orientační analýza situace: 

Tímto krokem neformálně zjišťujeme další informace, které jsou dostupné 

k řešení daného problému. Následně je moţné definovat problém a určit, jaké 

další informace potřebujeme. 

- Plán výzkumného projektu: 

Tento krok je posledním krokem přípravné fáze. Plánem výzkumného projektu 

je umoţněno přejít k samotné realizaci výzkumu. 

- Sběr údajů: 

V této fázi sbíráme informace, které budou slouţit pro vytvoření základu pro 

naši další práci. Pro získávání informací bývá vyuţíváno kvalitativních 

a kvantitativních metod. 

- Zpracování a shromáţdění údajů: 

Zde zjišťujeme u námi získaných údajů variabilitu (přesnost) a reliabilitu 

(spolehlivost) před započetím analýzy. Tyto vlastnosti získaných údajů mohou 

ovlivnit další výzkumnou práci. 

- Analýza údajů 

Při analýze údajů je důleţité vědět, co ze zjištěných údajů vyplývá pro další 

práci. Získané údaje roztřiďujeme a klasifikujeme prostřednictvím statistických 

či jiných metod. 

- Interpretace výsledků výzkumu: 

U tohoto kroku navrhujeme konkrétní doporučení pomocí slovního vyjádření. 

-Závěrečná zpráva a její prezentace 

Jde o jedinou zhmotnělou věc, kterou výzkumem dostaneme. Je nutné, aby byla 

zpracována s přesností. Na závěrečné zprávě závisí celkové hodnocení zadavatele. 
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3.4.2 Dotazník  

Pro sběr primárních informací mohou být pouţity dva základní nástroje. Velmi 

vyuţívaným nástrojem je dotazník, jenţ je respondenty distribuován několika způsoby. 

Při tvorbě dotazníku je kladen důraz na konstrukci a tvorbu otázek. Před poskytnutím 

dotazníku respondentům je nezbytným krokem pilotáţ, během které se dotazník testuje 

na vzorku lidí pro odhalení a odstranění nedostatků. 

KOTLER (2001) se ve své knize zmiňuje o dotazníku: 

,,Dotazníky obsahují soubor otázek, na něž mají respondenti odpovídat. Pro svou 

pružnost jsou nejčastěji používaným nástrojem pro sběr primárních informací. Musejí 

však být velmi pečlivě připraveny, vyzkoušeny a zbaveny sebemenších nedostatků dříve, 

než jsou uplatněny v širokém měřítku“ (s. 125). 

Marketingoví výzkumníci se při tvorbě dotazníku musí vyvarovat chybám. 

Dle KOTLERA (2012) se dělají nejčastěji chyby v následujících oblastech: 

1. počet otázek - při příliš velkém počtu otázek ztrácí respondent pozornost a relativně 

důleţité otázky mu uniknou, 

2. účel otázek – na některé otázky nepotřebujeme znát odpovědět či na ně nelze 

odpovědět, 

3. forma otázky – poloţení otázky můţe ovlivnit odpověď respondenta, 

4. stylizace a pořadí – pokládat jednoduché, přímé a nezaujaté formulace otázek, 

5. návaznost – klást otázky v logické návaznosti, 

6. osobní otázky – klást aţ na závěr, aby respondent nezaujal defenzivní postoj, úvodní 

otázky mají vzbudit zájem a pozornost respondenta.  

Definice dle internetového slovníku BUSINESS DICTIONARY (cit. 2016-06-30), která 

objasňuje význam dotazníku: 

Seznam výzkumných nebo průzkumných otázek pokládaných tak, aby získali 

od respondenta specifické informace. Dotazník má čtyři základní cíle: 

1. nashromáţdit příslušné údaje, 

2. učinit data srovnatelná a přístupná k analýze, 

3. minimalizovat zaujatost ve formulaci a pokládání otázek, 

4. udělat otázky poutavé a pestré.  
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Dle PŘIBOVÉ a kol. (1996) lze postup tvorby dotazníku rozdělit analogicky 

s marketingovým výzkumem do následujících etap: 

Obrázek č. 5: Kroky tvorby dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dílčí kroky tvorby dotazníku vysvětlují PŘIBOVÁ a kol. (1996) následovně: 

1. první krok vychází z předchozích přípravných etap – ze stanoveného cíle, jde o to, 

na co se budeme ptát, 

2. druhý krok spočívá v určení způsobu dotazování, které můţe být písemné, osobní, 

elektronické nebo telefonické, 

3. třetí krok specifikuje, koho se budeme ptát - cílovou skupinu dotazovaných, 

rozlišujeme pět přístupů k výběru vzorku – slepý odhad, kvótní výběr, statistický 

přístup, nákladový přístup a výběr na základě úsudku a snadné dosaţitelnosti, 

4. čtvrtý krok pojednává o konstrukci otázek, při tvorbě otázek zvaţujeme, jakou 

funkci má daná otázka v dotazníku a jakým způsobem ji poloţit, aby odpověď 

přinesla potřebnou informaci, 

5. pátý krok přináší pohled na celkovou konstrukci dotazníku, která by měla mít 

logickou strukturu a dynamiku, aby pomohla udrţet zájem respondenta 

6. závěrečným krokem je nezbytná pilotáţ pro otestování srozumitelnosti 

a jednoznačnosti otázek na malém vzorku respondentů, aby se minimalizovalo 

riziko nepochopení dotazníku.  
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4 METODIKA PRÁCE 

Nejprve bylo nutné stanovit cíl výzkumu, který byl prováděn. Cílem výzkumu bylo 

zjistit individuální názory, pochvaly a připomínky na jednotlivé části Harmony 

Wellness clubu. Bylo zjišťováno, které faktory na člena HWC působí pozitivně a které 

negativně. Hlavními zkoumanými faktory jsou vliv personálu, vliv prostředí a spektrum 

poskytovaných sluţeb. 

Druhým zdrojem informací bylo osobní interview se sportovní manaţerkou klubu. 

Jehoţ cílem bylo zjistit, jaké kroky k zákazníkovi klub uskutečňuje. Co klub vykonává 

navíc, aby bylo výhodné a zajímavé být členem, nikoliv jednorázovým návštěvníkem. 

4.1 Důvod průzkumu a popis problematiky 

Počet členů Harmony Wellness clubu má rok od roku klesající tendenci. Tato 

skutečnost vedla k tomu, aby bylo zjištěno, zda současní klienti jsou se situací zařízení 

spokojeni, nebo existují důvody, jeţ by vedly k jejich nespokojenosti. 

4.2 Výběr metody sběru dat a typu výzkumu 

Pro sběr dat byla zvolena metoda písemného dotazování. Písemný dotazník byl doplněn 

o průvodní dopis, ve kterém je dotazovaný seznámen s důvodem výzkumu a důleţitostí 

jeho názoru. Pro motivaci k vyplnění dotazníku byly záměrně vyuţity odměny 

za vyplnění, jejichţ výběr klienty je dále navrţen pro marketingové vyuţití. 

Pro dosaţení cíle práce bylo potřeba zjistit potřeby, přání a připomínky klientů 

otevřenými otázkami „Co“, „Proč“ a „Z jakého důvodu“. 

4.3 Výběr respondentů 

Cílem výzkumu bylo zjistit primárně názory klientů klubu před jednorázovými 

návštěvníky. Osloveni byli tedy především klienti.  

Pokusili jsme se vzbudit zájem o poskytnutí názorů u většiny aktivních členů, coţ je 

základna zhruba 350 členů.  
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4.4 Tvorba dotazníku 

Před tvorbou dotazníku bylo potřeba stanovit několik cílů. 

Za prvé délku dotazníku, jehoţ samotné otázky by neměly přesahovat více neţ 2 strany 

A4. Jelikoţ se jednalo především o otevřené otázky, bylo nutné ponechat dostatek 

prostoru. V případě velkého mnoţství otázek by tak dotazník zabíral mnoho listů, coţ 

z psychologického hlediska nepůsobí na dotazovaného jako jednoduché k vyplnění. 

Za druhé bylo myšleno na logickou následnost otázek. Klient je tázán na jednotlivé části 

klubu, jako by jím postupně procházel. Tím bylo cíleno na vyvolání pocitu klienta, 

ţe prochází klubem a vybavuje si veškerá svá přání, připomínky a radosti.  

Za třetí bylo cílem, aby dotazník měl co největší hodnotu vyuţití i v budoucnu. 

V dotazníku jsou zjišťovány nejen názory na dané části klubu, ale mimo jiné se snaţíme 

poznat klienta co nejvíce osobně pro potřeby klubu. 

4.5 Pilotáž 

Před oslovením samotných klientů bylo nutné provézt pilotáţ, aby byla ověřena 

srozumitelnost, konstrukce a validita pokládaných otázek. 

Pilotáţ byla provedena s pěti členy personálu a pěti náhodnými členy klubu. Se všemi 

dotazovanými proběhla zpětná konzultace, aby bylo zjištěno, jak rozumějí a vnímají 

poloţené otázky. Zároveň bylo konzultováno doplnění či ubrání dotazů dle mínění 

personálu. 

Pilotní průzkum ověřil srozumitelnost a validitu poloţených otázek. 

4.6 Průběh dotazování 

Dotazník byl poskytnut v tištěné podobě, případně zasílán na přání členů v elektronické 

podobě na email. 

Členové byli oslovováni recepčními klubu. Recepční dostaly za úkol oslovit 

a nabídnout klientovi při příchodu či odchodu z klubu dotazník s ţádostí o sdělení jeho 

názorů pro zkvalitnění poskytovaných sluţeb. Následně mu sdělily termín pro 

odevzdání a připomněly odměnu za vyplnění dotazníku.  
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Dále byly dotazníky umístěny do šaten, kde si klienti mohli vzít dotazník z vlastního 

rozhodnutí. 

Dotazníky byly sbírány od 1. května 2015 do 30. června 2015. Z počátku byl stanoven 

termín ukončení výzkumu, aby nedocházelo k tomu, ţe si klienti dotazníky doma odloţí 

„na později“.  

Při odevzdávání dotazníku byli klienti dotázáni na výběr odměny za vyplnění. Tyto 

údaje byly zaznamenány do připravené tabulky, aby mohly poslouţit k dalším 

marketingovým krokům. 

4.7 Vyhodnocování dotazníků 

Pro vyhodnocení dotazníků bylo nejprve nutné přehledně shromáţdit sebraná data. 

K zaznamenání a analýze dat byl vyuţit Microsft Office Excel, pomocí jehoţ bylo 

moţno následně pracovat se zaznamenanými údaji. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Zdrojem pro vypracování analytické části jsou vybrané dotazníky, které byly volně 

k dispozici členům klubu po dobu jednoho měsíce, dotazník vyplněný obchodní 

a sportovní manaţerkou klubu, údaje ohledně návštěvnosti klubu získané od vedení.  

5.1 Představení klubu 

Harmony Wellness club je sportovně relaxační zařízení, přímo v centru města Písku, 

rozkládající se na ploše více jak 1300 m
2
. Sportovně relaxační komplex je rozloţen 

na třech poschodích, který je rozdělen do pěti různých sportovních oddělení.  

Jedná se o: 

- sál pro aerobní a anaerobní cvičení, určené pro skupinové lekce typu: jóga, 

pilates, spinning, trx a řady dalších, 

- kompletně vybavenou posilovnu a kardiozónu, včetně zóny pro protahování 

a funkční tréninky, 

- dva squashové kurty a umělou horolezeckou stěnu, 

- wellness zónu s vířivkou, parní komoru, saunu a odpočinkovou místnost 

s lehátky, 

- součástí komplexu je samozřejmě i zázemí v podobě šaten, recepce s posezením, 

masáţní místností, soláriem a dětským koutkem. 

Návštěvnost centra byla z velké části postavena na tzv. klubovém členství, avšak 

postupem času došlo k zpřístupnění centra i formou jednotlivých vstupů. Výhodou 

členství je moţnost neomezených návštěv všech nabízených aktivit. 

5.1.1 Vznik centra 

Myšlenka vzniku tohoto centra se zrodila při plánování developerského záměru 

výstavby polyfunkčního domu s padesáti byty a několika propojitelnými nebytovými 

jednotkami v přízemní a podzemní části domu. Z několika zvaţovaných variant, jak 

vzniklé prostory vyuţít, vyhodnotil investor vznik tohoto centra jako nejlepší variantu. 

Významnou roli v tomto rozhodnutí hrála neexistence takto komplexně vybaveného, 

konkurenčního sportovního zařízení podobného typu v širokém okolí města Písek, navíc 

přímo v centru města. Nejbliţší srovnatelná zařízení byla a stále je moţné nalézt 

nejblíţe ve 100 km vzdálené Praze nebo 50 km vzdálených Českých Budějovicích. 
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Provoz centra byl zahájen nejprve ve zkušebním reţimu začátkem roku 2008. Naplno se 

klub rozběhl od jara téhoţ roku po doladění stavebních a provozních záleţitostí. 

Projekt byl od začátku koncipován tak, ţe investor a zároveň dodavatel stavby vyhledá 

vhodného nájemce zařízení, a ten ho bude provozovat a platit investorovi nájem. 

Bohuţel, i přestoţe z počátku tento plán fungoval dobře, tak od jara 2010 byl nájemní 

vztah z důvodu neplnění nájemcovo závazků ukončen a zařízení je od té doby 

provozováno managementem investora. 

5.1.2 Personál klubu 

V současnosti zařízení zaměstnává 8 lidí na hlavní pracovní úvazek a řadu brigádníků 

v závislosti na sezónním období. Za chod zařízení jsou odpovědni výkonný a obchodně-

sportovní manaţer, kteří mají za náplň práce tvorbu obchodního plánu, administrativu, 

řešení provozních záleţitostí a řízení týmu recepčních, fitness instruktorů, cvičitelů 

skupinových lekcí a obchodních konzultantů. 

5.1.3 Nabídka služeb 

Harmony Wellness club nabízí nejširší spektrum sluţeb ve městě Písku a jeho širokém 

okolí. V celém klubu jsou pro členy, a z části pro veřejnost, k dispozici sluţby od 

poradenství, skupinová cvičení aţ po relaxaci. 

Skupinová cvičení jsou sestavena do týdenního rozvrhu, aby členové měli k dispozici 

pravidelný a přehledný rozpis, dle kterého se mohou snadno orientovat. Ve standardní 

nabídce jsou cvičení: alpinning, piloxing, TRX, zumba, aerobik, posilování, spinning, 

jumping, fitbox, bosu, pilates, powerjóga, chi-toning, flowin, a další druhy dle 

aktuálních trendů a oblíbených cvičení u klientů. 

Dále je k dispozici fitness zóna včetně moderních kladkových strojů od firmy Star Trac, 

rozsáhlá kardio zóna s televizory a prostorem pro strečink a rozcvičení. 

Klienti mohou také vyuţívat dvou squashových kurtů, jejichţ prostorů lze vyuţít pro 

stolní tenis či rekreační badminton. Vedle kurtů je průřezem tří pater horolezecká stěna, 

která je k dispozici včetně veškerého vybavení. 

V oblasti wellness zóny je pro návštěvníky v nabídce solárium splňující nejnovější 

normy EU, masáţe, sauna, pára a vířivka. Během cvičení mohou klienti vyuţít hlídaný 

dětský koutek a kavárnu, která je součástí recepce. 
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5.1.4 Vývoj počtu členů 

Graf č. 1 Počet členů v jednotlivých měsících 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu můţeme vypozorovat celkový pokles počtu členů od roku 2013. Počet členů má 

během roku klesající tendenci, coţ můţe být zapříčiněné novými členy, kteří dostali 

či zakoupili členství z důvodu novoročních předsevzetí na začátku roku. Za poslední tři 

roky klesl počet členů po měsících průměrně o devadesát členů. Výše zmíněný počet 

je udán počtem splacených faktur za dané období, můţe zde být zkreslující fakt 

zpoţděných plateb. Dále zde můţe dojít ke zkreslení, jelikoţ od roku 2015 klub zavedl 

systém jednorázových vstupů a navázal spolupráci s programem Multisport. V tabulce 

uvedený počet členů neodpovídá skutečnému počtu návštěvníků za daný měsíc.  

482 474 478 
452 447 442 426 421 415 400 410 403 415 403 413 405 403 390 386 376 370 388 373 361 368 366 360 346 343 333 327 332 353 360 355 

323 

0

100

200

300

400

500

600

Leden Únor
Březe

n
Duben

Květe

n

Červe

n

Červe

nec
Srpen Září Říjen

Listop

ad

Prosin

ec

2013 482 474 478 452 447 442 426 421 415 400 410 403

2014 415 403 413 405 403 390 386 376 370 388 373 361

2015 368 366 360 346 343 333 327 332 353 360 355 323



 

39 

 

5.2 Analýza a interpretace dat výzkumu 

V této kapitole je věnováno vyhodnocení výzkumu, kterého se zúčastnilo 

70 respondentů. Základním souborem bylo 350 členů zkoumaného klubu. Výběrový 

soubor činí 70 respondentů vybraných náhodným způsobem. 

5.2.1 Identifikační otázky 

Identifikační otázky zjišťovaly sloţení vzorku. Zjišťovaly pohlaví, věk, typ 

vyuţívaného vstupu, dobu po kterou navštěvuje respondent klub. 

Graf č. 1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf znázorňuje kompletní sloţení testovaného vzorku respondentů. Rozřazení 

vodorovné osy znázorňuje zastoupení respondentů ve věkových kategoriích dle délky 

členství (a= 6 měsíců a méně, b= měně neţ 1 rok, c= 1- 3 roky, d= 3 a více let). Barevné 

rozdělení sloupců typ závazku (a= člen, b= jednotlivé vstupy, c= firemní členství, 

d= Multisport). 

Pro jasné pochopení grafu je rozepsána věková kategorie 28–45 let. Respondentů v této 

věkové kategorii, bylo celkem dvacet šest. Z této skupiny bylo nejvíce respondentů 
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s členstvím delším tří let: čtyři členové muţského pohlaví, jedenáct členek, jedna 

návštěvnice s kartou Multisport, jedna ţena s firemním členstvím. 

Z grafu vyplývá, ţe největší zájem o sdělení názorů projevili dlouhodobí členi. 

Ve zkoumaném vzorku jsou (mimo 6 respondentů, kteří nevyplnili): 

- celkem 4 klienti (5,7 %), kteří navštěvují klub méně neţ 6 měsíců 

- celkem 9 klientů (12,9 %), kteří navštěvují klub méně neţ 1 rok 

- celkem 14 klientů (20,0 %), kteří navštěvují klub déle neţ 1 rok 

- celkem 36 klientů (51,4 %), kteří navštěvují klub déle neţ 3 roky. 

Respondenti byli převáţně členové – 87,2 %. Dalších 5 respondentů (7,14 %) 

nezodpovědělo. Zbylí 4 členové (5,71 %): 1 ţena Multisport, 1 ţena jednotlivé vstupy, 

1 muţ a 1ţena firemní členství. 

Identifikační charakteristika poukazuje, ţe respondenti jsou především členové. Tudíţ 

skupina, na kterou se tato bakalářská práce zaměřuje. 

5.2.2 Recepce 

Skupina podotázek zkoumající sluţby poskytované v oblasti recepce. 

Otázka č. 1 Jak na Vás působí prostředí Harmony Wellness klubu? 

Graf č. 2 Jak klienti vnímají prostředí klubu 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

První otázka zjišťovala, jak klienti obecně vnímají prostředí klubu. Z vybraných 

odpovědí vyplývá, ţe se klienti v prostředí klubu cítí příjemně. Dotazovaní byli 

nevyplnil 
6% 

příjemně 
84% 

nevnímám 
prostředí 

4% 

negativně 
6% 



 

41 

 

vyzváni, aby svou odpověď okomentovali. Respondenti, kteří na otázku odpověděli 

„příjemně“ nejčastěji uvádějí, ţe prostředí klubu je příjemné díky:  

- milým a příjemným recepčním; 

- komplexností nabízených cvičení; 

- modernímu prostředí s novými stroji; 

- aroma lampám, wellness aj. 

Na otázku, co se klientům v klubu nelíbí, respondenti uvádějí: 

- rušení lekcí při malém počtu účastníků; 

- chladný a neodvětraný sál č. 2; 

- chybějící klimatizace v letních měsících; 

- upadající exkluzivita klubu; 

- připomínky k úklidu. 

Pouze 4 respondenti uvedli, ţe prostředí vnímají negativně. Mezi důvody patřila 

uklízečka, která místo řádného úklidu vede raději debaty. 

Otázka č. 2 Vyhovuje Vám otevírací doba klubu? 

Graf č. 3 Přehled odpovědí k otázce č. 2 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem otázky bylo zjistit, zda je otevírací doba klubu pro klienty vyhovující. Tuto 

otázku ponechalo 71 % respondentů bez komentáře. Zbylých 29 % z tázaných zmiňuje 

jako důvod nespokojenosti: 

- zkrácené sobotní odpoledne; 

- krátká otevírací doba wellness po večerních lekcích; 

- letní změny otevírací doby wellness.  
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Otázka č. 3 Jak hodnotíte kvalitu a rychlost obsluhy na recepci? (známkujte jako 

ve škole 1-5) 

Tabulka č. 1 Počet hodnocení rychlosti a kvality obsluhy recepčních 

Kritérium/Hodnocení 1 2 3 4 5 Celkem 

Rychlost 61 7 1 1 0 70 

Kvalita 62 5 2 1 0 70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrné hodnocení rychlosti i kvality činní 1,17. Více neţ 50 % respondentů shledává 

recepční jako milé a ochotné. V šesti případech se vyskytuje srovnávání jedné recepční 

oproti zbylým recepčním, kterou někteří klienti upřednostňují a vyzdvihují. Klienti se 

také zmiňují, ţe chod recepce je naprosto v pořádku, ovšem pokud za barem není někdo 

nepovolaný. 

Toto zjištění je pro klub velmi důleţité a pozitivní, jelikoţ recepce je vizitkou klubu. 

Je místem, kde nový zákazník přichází poprvé do kontaktu s klubem a dlouhodobý 

přichází do styku při kaţdé návštěvě. 

Otázka č. 4 Co byste uvítali nového na baru? Co Vám zde chybí? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda je pro klienty v barové nabídce vše, co potřebují při 

své návštěvě. Zároveň byli vyzváni, aby sdělili, co jim v nabídce chybí. Touto otázkou 

bylo ověřeno, ţe klienti vědí o nabízeném sortimentu a nedoţadují se poloţek, které jiţ 

v nabídce jsou. 

Graf č. 4 Názor na skladbu nabízeného sortimentu na baru recepce 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Odpovědi na tuto otázku ukazují, ţe si klienti nestěţují na nedostatek či chybějící 

sortiment a jsou spokojeni se současnou nabídkou. Přesto se k této otázce vyjádřilo 15 

respondentů s návrhy na doplnění sortimentu. Mezi poţadavky se vyskytují tyto návrhy: 

- nabídka sezónního ovoce; 

- občerstvení v podobě zdravých obloţených chlebíčků; 

-  koktejly, ledová káva, night protein, více druhů fresh nápojů. 

Otázka č. 5 Využíváte prostoru recepce po cvičení k posezení? Pokud ne, chybí 

Vám zde něco? 

Otázka, mimo jiné, zjišťovala podněty na vylepšení této části. Čím by mohl být tento 

prostor doplněn, aby se klienti cítili příjemněji a vyuţívali prostoru více. Při vyšším 

vyuţívání by klub mohl dosahovat vyššího obratu trţeb z baru.  

Graf č. 5 Jak klienti vyuţívají prostor k posezení u recepce 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Klienti, kteří prostor recepce vyuţívají k posezení, si aţ na dvě výjimky nestěţují na 

ţádné nedostatky. Mezi připomínkami se vyskytlo, ţe klientovi schází něco k jídlu, 

nebo ţe není dostatečný klid kvůli hluku ze squashe. 

Ti, kteří uvedli, ţe prostoru k posezení vyuţívají občas, spíš ne či vůbec, jako důvod 

uvádějí nedostatek času. 
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5.2.3 Šatny 

Následující podskupina otázek zkoumala názory na poskytované sluţby v šatnách. 

Otázka č. 1 Jak byste oznámkovali čistotu prostorů“ (známkujte jako ve škole 1-5) 

Dotazy směřované k části šaten poukázaly na skutečnost, kterou vedení klubu dlouho 

ignorovalo a přehlíţelo. 

Graf č. 6 Hodnocení čistoty prostorů šaten 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Skutečnost, ţe 38 respondentů ze 70 dotazovaných hodnotí prostory šaten známkou 

3 a hůře, je opravdu alarmující. Průměrná známka pro prostory šaten je 2,71. 

Jedna z respondentek dokonce uvedla, ţe se kvůli stavu sprch přestala v klubu 

po cvičení sprchovat. Přestoţe se jedná o jediný takto extrémní názor, je nezbytné, aby 

se podmínky v této části klubu ihned zlepšily, a byla věnována pozornost 

dlouhodobému udrţení perfektního stavu. Tato situace nepůsobí jako dobrá vizitka pro 

klub, který chce být stále o krok před konkurencí a být mimořádný ve svém okolí. Nelze 

vystačit s tím, ţe prostředí klubu je moderní, pokud není věnována dostatečná péče 

k udrţování stavu.  

K této části klubu se připomínky 45 dotazovaných z 70 respondentů převáţně 

shodovaly a upozorňovaly na obdobné nedostatky.  
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Nedostatky, které respondenti zmiňovali: 

- zápach; 

- čistota, hygiena sprch (dle denní doby), nekvalitní sprchy, odtok sprch, 

nedoplňovaný nabízený sortiment (mýdlo aj.); 

- čistota skříněk, prach ve skříňkách, chybějící ramínka; 

- nedostatečný úklid celého prostoru šaten; 

- krátký interval čidla světla na WC; 

- čistota sálů; 

- chladno v zimních měsících. 

Při vyhodnocování dotazníku bylo přihlíţeno k filtračním otázkám, zda jsou 

nespokojeni pouze dlouhodobí či naopak noví klienti. Nespokojenost je zřejmá napříč 

celou klientelou. 

Nyní je na vedení klubu, aby zhodnotilo a prověřilo, zda osoba zodpovědná za úklid 

provádí svou práci nedostatečně, či je potřeba zvýšit frekvenci úklidu během vyšší 

vytíţenosti. Výše zmíněné nedostatky je vhodné odstranit co nejdříve. Při takto 

vnímaném prostředí je aţ zázrakem, ţe klienti stále drţí svou přízeň. 

Otázka č. 2 „Co byste uvítali / změnili v prostorách šaten? 

Otázka směřující na zjištění přání a připomínek klientů. Vyhodnocení této otázky 

neuvádí rozdělení muţů a ţen, jelikoţ obě skupiny klientů naráţí na stejné nedostatky. 

Klienti by uvítali: 

- kdyby byly k dispozici funkční fény, ideálně s vyšším výkonem, funkční 

váha; 

- včasné doplnění nabízeného sortimentu (krémy, mýdla, gely aj.); 

- okamţité nápravy poruch, oproti lepení papírků „mimo provoz“; 

- vytřít mezi večerními lekcemi, kdy je vyšší návštěvnost; 

- přestoţe je klub vybaven rekuperací vzduchu, klienti se doţadují odvětrávání 

vzduchu, uvítali by příjemnou vůni v této části klubu; 

- prodlouţení intervalu čidel světla na toaletách; 

- úklid skříněk, včetně doplnění často chybějících ramínek. 
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Výjimkou je poţadavek ţen, které apelují na část východu z šaten. Jedná se o problém 

ohledně mokré chodby, jelikoţ muţi cestou z wellness umokří část chodby, přes kterou 

ţeny musejí přecházet při odchodu. 

Na základě těchto odpovědí má vedení klubu k dispozici podněty, kterými mohou tuto 

část zařízení napravit, vylepšit a přiblíţit se tak představám klientů. Především 

se nejedná o ţádná individuální nesmyslná přání. Veškeré podněty jsou vhodnými 

připomínkami na zlepšení současných podmínek. 

5.2.4 Skupinová cvičení 

Podskupina otázek z této sekce měla za cíl poskytnout klientům prostor, aby mohli 

sdělit moţné nedostatky, které při lekcích vnímají, ale neodhodlají se, nebo nemají 

prostor k vyjádření. K této části se nevyjádřilo 18 respondentů, jelikoţ tuto sluţbu 

nevyuţívají. 

Otázka č. 1 Vyhovuje Vám rozložení lekcí v rozvrhu? 

Rozloţení lekcí v rozvrhu vyhovuje 72 % respondentům navštěvujícím skupinová 

cvičení. Všichni, kterým rozloţení lekcí v rozvrhu vyhovuje, navštěvují tři a více druhů 

lekcí. 

Rozloţení lekcí nevyhovuje 13 % dotazovaných. Ti navštěvují především cvičení joga, 

chi tonning nebo pilates. Uvítali by více lekcí v rozvrhu, pokud moţno v dřívějších 

odpoledních hodinách, dokud mají zaneprázdněné děti ve školách. 

Zbylí respondenti (14 %) se k této otázce nevyjádřili. 

Otázka č. 2 Chtěli byste něco vzkázat našemu lektorovi/lektorce k jeho hodině? 

U této otázky dostali respondenti moţnost vzkázat pochvalu či nějakou připomínku, 

kterou si během lekce nedovolí říct. Zároveň se zde zmínili k výkonům jednotlivých 

lektorů a poukázali na jejich přednosti či nedostatky. 

Lektorům bylo směřováno celkem 29 vzkazů. Všem lektorům se dostalo pozitivních 

vzkazů včetně děkování. Objevily se připomínky směřované ke 3 lektorům: 

- lektor A pozdní příchody na lekce, sleduje více sebe neţ klienty (3 krát); 

- lektor B nenosit mobil na lekce, přílišná monotónnost hudby (3 krát); 

- lektor C obměna hudby (4 krát).  
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Otázka č. 4 Které skupinové cvičení Vám u nás chybí? 

K této otázce neuvedlo odpověď 55 % ze všech dotazovaných. Respondenti, kteří se 

k této otázce vyjádřili, by uvítali: 

- různé formy cvičení Aerobic, 5 respondentů; 

- více lekcí jógy, 4 respondenti; 

- Stepy, 4 respondenti; 

- cvičení na míčích bosu, 4 respondenti; 

- Chi tonning, 4 respondenti; 

- různé druhy bojových sportů, 3 respondenti; 

- Crossfit, 3 respondenti; 

- více Pilates, 2 respondenti; 

- více Vibro-plate, 1 respondent; 

- více Jumpingu, 1 respondent; 

- více Fitboxu, 1 respondent. 

Z výše uvedených nejsou, ani nebyla, v nabídce klubu cvičení crossfit, bojové sporty, 

chi tonning. Některé ze zmiňovaných lekcí byly dříve v nabídce, ale pro nízkou účast 

došlo k jejich zrušení. Je tedy na zváţení managementu, které ze zmiňovaných lekcí by 

mohly být opět atraktivní. 
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Otázka č. 5 Uvítali byste ranní cvičení před prací v brzkých hodinách? Pokud ano, 

které cvičení a jaký by byl pro Vás ideální čas? 

Jelikoţ cvičení v ranních hodinách má pozitivní vliv na produktivitu člověka, naskytl se 

vhodný dotaz klientům, zda by měli zájem o lekce před prací. 

Graf č. 7 Názor na nabídku ranního cvičení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ano ranním lekcím řeklo celkem 23 respondentů. Nejméně 8 klientů by uvítalo cvičení 

od 7 hodin. Dalších 5 klientů neuvedlo konkrétní hodinu. Vyskytují se návrhy 

jednotlivců na konkrétní cvičení. Veškerá klienty navrhovaná cvičení jsou aerobního 

typu.  

Někteří respondenti uvádějí v 8 hodin a později, ale to uţ je standartní nabídkou klubu. 
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5.2.5 Posilovna / kardio zóna 

Následující čtyři podotázky zjišťovaly názory klientů na prostředí posilovny, na obsluhu 

posilovny, která je denně přítomna. Na závěr byl věnován prostor pro přání 

a připomínky. 

Otázka č. 1 Co se Vám v této části klubu líbí/nelíbí? 

Tabulka č. 2 Přehled reakcí na otázky k posilovně 

Typ reakce nevyjádřil vyjádřil nenavštěvuje Celkový součet 

Počet reakcí 21 27 22 70 

Zdroj: vlastní zpracování 

K této otázce se vyjádřilo 27 respondentů z celkových 48, kteří navštěvují posilovnu. 

Spokojeno s touto částí klubu je 13 respondentů, zbylých 14 reagujících se zmiňuje o: 

- posilovacích strojích příliš u sebe, 4 respondenti; 

- nepořádku v cvičebních pomůckách po ostatních, 4 respondenti; 

- chybějících těţších činkách, rotačním břišním stroji, 3 respondenti; 

- opakující se hudbě a neoblíbeném TV programu Óčko, 3 respondenti.  

Otázka č. 2 Využíváte služeb trenéra na posilovně? 

Tabulka č. 3 Přehled odpovědí k otázce č. 2 

Pohlaví / odpověď nevyjádřil NE ANO nenavštěvuje Celkový součet 

muţ 1 7 1 3 12 

ţena 2 24 13 19 58 

Celkový součet 3 31 14 22 70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka zjišťovala vyuţití trenéra na posilovně, který funguje v dopoledních 

a odpoledních směnách. Trenér zde má být k dispozici cvičícím a nově příchozím, aby 

jim poskytl základní informace o strojích a správném provedení cviků, obslouţil na baru 

a propagoval sluţbu osobních tréninků. Více neţ 64 % reagujících nevyuţívá sluţeb 

trenéra na posilovně. Následující otázkou jsme zjistili dva z moţných důvodů, proč 

je sluţeb trenéra tak málo vyuţíváno, přesto ţe je zde pro klienty zdarma k dispozici. 
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Otázka č. 3 Pokud jste žádali trenéra o radu, poradil Vám? 

Na tuto otázku se v ţádné odpovědi neobjevilo, ţe by trenér klientovi neporadil. 

Ti, kteří k této části otázek odpovídali „ANO“, uvedli, ţe jim trenér vţdy poradil. 

Tabulka č. 4 Přehled odpovědí k otázce č. 3 

Pohlaví / odpověď nevyjádřil ANO nežádal připomínky nenavštěvuje Celkový součet 

muţ 5 4 0 0 3 12 

ţena 10 22 4 2 19 58 

Celkový součet 15 26 4 2 22 70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Klienti, kteří sluţeb trenéra neţádali, nevědí, do jaké míry mohou poţádat o radu při 

cvičení zadarmo. Další 2 klienti upozorňují na skutečnost, kdy se trenér při směně 

na posilovně věnuje osobním tréninkům a není nápomocný všem. 

Otázka č. 4 Máte nějaká přání či připomínky k této části klubu? 

Tabulka č. 5 Přehled odpovědí k otázce č. 4 

Odpověď / dle pohlaví muž žena Celkový součet 

nevyjádřil 2 13 15 

nemá přání ani připomínky 3 12 15 

proaktivní přístup trenérů 2 5 7 

čerstvější vzduch 1 4 5 

klimatizace 1 2 3 

pečlivější úklid 1 1 2 

voda k dispozici během zavřeného baru 12-15 1  1 

stíţnost na hygienu trenéra  1 1 

seřídit stroje  1 1 

chladno v zimě  1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku aktivně reagovalo 36 respondentů. Z toho 15 respondentů (42 %) uvádí, 

ţe k této části klubu nemají ţádné připomínky a vše je v pořádku. Zbylých 

21 respondentů (48 %) zmiňuje připomínky, které jsou uvedené tabulce č. 5. 

Nejčastější připomínka byla k aktivitě trenérů, kteří mají směnu na posilovně. Klienti 

nevědí, do jaké míry mohou trenéry sami oslovit, a tak by uvítali jejich proaktivní 

přístup oproti sezení za počítačem. 

Celkem 8 respondentů se vyjadřuje ke špatnému vzduchu, zvláště pak v letních 

měsících, kdy by 3 tázaní uvítali klimatizaci.  
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5.2.6 Wellness zóna 

K této části otázek se 18 klientů vyjádřilo, ţe ji nenavštěvují. Níţe uvedené odpovědi 

jsou souhrnem odpovědí 51 respondentů. 

Otázka č. 1 Oznámkujte prostředí wellness zóny. (známkujte jako ve škole 1-5) 

Cílem otázky bylo zjistit, jak klienti vnímají prostředí wellness zóny, a co je vedlo 

k danému ohodnocení. 

Graf č. 8 Hodnocení prostředí wellness zóny 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrné hodnocení prostředí wellness zóny od respondentů, kteří ji navštěvují 

je známka 2,22. Poznámky klientů k hodnocení shrnuje tabulka níţe. 

Tabulka č. 6 Přehled poznámek k otázce č.1 

Připomínky: muž žena Celkový 

součet 

Nedostatečný úklid, nepříjemný pach, mokrá kluzká podlaha 1 14 15 

Chladno 2 5 7 

Chybějící aroma v páře 3 3 6 

Absence vody v barelu na pití 2 4 5 

Často porouchané sprchy aj. 1 2 3 

Zdlouhavé opravy 2 2 5 

Ztrácejí se časopisy  1 1 

Chybí hudba 1  1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejčastější připomínky se vztahovaly opět k čistotě a teplotě prostorů. Někteří klienti 

připomínají dlouhodobě chybějící aroma v páře, které bylo dříve obměňované, a přes 

dva roky chybějící hudbu. Opět se zde vyskytuje poznámka k rychlostem oprav 

a funkčním nedostatkům vybavení. Naráţejí na fakt, ţe v případě poruch je nejdříve 

vyroben popisek mimo provoz a aţ po dlouhé době dochází k nápravě. 
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Otázka č. 2 Líbí se Vám současné prostředí odpočívárny? 

Otázka zjišťovala názor klientů na přestavbu a rozšíření odpočívací zóny.  

Tabulka č. 7 Přehled odpovědí na otázku č. 2 

Odpověď / dle pohlaví muž žena Celkový součet 

líbí 3 18 21 

nevyjádřil  10 10 

chladno 3 5 8 

klouţe podlaha 
 

4 3 

neútulné prostředí 
 

3 3 

nevyhovující lehátka  3 3 

příliš světla 2 
 

2 

málo lehátek 1 
 

1 

Zdroj: vlastní zpracování 

K této otázce zapsalo odpověď 42 respondentů, 50 % respondentů uvedlo, ţe se jim 

nové prostředí líbí a vše je v pořádku. U dalších 50 % respondentů se objevilo několik 

připomínek. Nejčastější připomínka se týká teploty prostorů odpočívárny, která je dle 

respondentů nízká. Další připomínky se týkají prostředí, které dle jejich názoru není 

útulné. Další zmínky směřují k lehátkům, která nejsou dle 3 klientů pohodlná 

a praktická. 

Výše zmíněné připomínky v tabulce jsou subjektivní. Připomínky netýkající se závad je 

potřeba brát s rezervou, jelikoţ právě těm, kterým se prostředí líbí a ostatním, kteří 

neuvádějí ţádnou odpověď, můţe teplota a uspořádání prostorů naprosto vyhovovat. 

Otázka č. 3 Chtěli byste si objednávat do odpočívárny pití nebo občerstvení? 

K této otázce se 14 respondentů nevyjádřilo a dalších 18 uvedlo, ţe tuto část klubu 

nenavštěvuje. Odpovědi včetně uvedených komentářů znázorňuje tabulka na následující 

straně. 

Tabulka č. 8 Přehled odpovědí k otázce č. 3 

Odpověď / dle pohlaví muž žena Celkový součet 

NE 3 21 24 

není nutné  
8 8 

ušpinění se  
1 1 

ANO 4 9 13 

dobrý nápad  
1 1 

fresh drink 1 1 1 

nealko drink  
1 1 

ovoce 3 6 4 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z reagujících 37 respondentů by 35 % uvítalo drobné občerstvení. Uvítali by především 

občerstvení v podobě ovoce, které je skvělým osvěţením a doplněním vitamínů při 

saunování aj. Nabídku občerstvení nevyţaduje 24 (75 %) respondentů z 37. Z toho 

8 respondentů uvádí, ţe to není nutné. Můţeme tedy usoudit, ţe v případě nabídky by jí 

vyuţili. 

Otázka č. 4 Vaše přání a připomínky k této části klubu? 

K této otázce nezapsalo odpověď 35 respondentů. Bylo zaznamenáno 17 odpovědí: 

- aby návštěvníci dodrţovali pravidla saunování, 5 respondentů; 

- zajistit sluţbu či dohled na dodrţování pravidel, 4 respondenti; 

- přidat věšáky či poličky pro odloţení věcí, 3 respondenti; 

- aroma do celého wellness, 3 respondenti; 

- navrátit hudbu, 2 respondenti. 

První dvě odpovědi naráţejí na situace, kdy návštěvníci neznají či nedbají pravidel. 

Vznikají tak situace, kdy návštěvníci jdou přímo z vířivé vany v mokrých plavkách do 

sauny a zvlhčují a znečišťují vzduch. V další odpovědi klienti upozorňují na moment, 

kdy při větší návštěvnosti nestačí odkládací či závěsné plochy. V předchozích otázkách 

se klienti zmiňují o občasném nepříjemném vzduchu ve wellness, klienti by uvítali 

například řešení aroma svícemi, které by zajistilo provonění celého prostoru, a za 

doprovodu hudby v pozadí opět vytvořilo příjemné místo k relaxaci. 

5.2.7 Volné otázky 

Volná otázka č. 1 

První otázka zjišťovala zájem o doplňkové kurzy pro klienty. Zmíněné jako příklady 

byly kurzy sebeobrany, letní příprava na lyţe, zimní příprava na kolo. 

Graf č. 9 Zájem o doplňkové kurzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z odpovědí se ukázalo, ţe tyto kurzy by oslovily určitou klientelu, a zpestřily tak 

nabídku v průběhu roku. Je zde potenciál alespoň 25 klientů k otevření některého 

z kurzů a přizvání nečlenů za stanovený poplatek. Konkrétně 21 klientů (16 ţen 

a 5 muţů) by uvítalo kurz sebeobrany. 

Volná otázka č. 2 

Druhá otázka zjišťovala, s jakým cílem či důvodem klienti do klubu chodí. Odpovědi na 

tuto otázku mohou být vyuţity pro zacílení nabídky doplňkových sluţeb či produktů. 

Je-li znám motiv, můţe tak být lépe klientovi nabídnuto, co vyhledává. 

Graf č. 10 Přehled odpovědí na druhou otázku dle věkových kategorií 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 Doplňující tabulka k grafu č.10 

Důvod / dle pohlaví muži ženy Celkem 

Udrţovat kondici 6 31 37 

Zhubnout 1 17 18 

Zdravotní problémy 1 8 9 

Jiný 2 10 12 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejčastějším důvodem návštěv je udrţení kondice. Z grafu můţeme vidět, ţe se jedná 

o nejčastější důvod všech věkových kategorií. Důvod udrţení kondice dominuje 

u věkové kategorie 28–45 let. Teoretické část práce se zmiňuje o generaci wellness, 

která dnes uţ nechce trpět, ale cítit se dobře. 

Mezi dalšími důvody klienti uvádějí: odreagování, vypadat dobře, radost, odpočinek, 

společnost a nabrání svalovou hmotu.  

Volná otázka č. 3 

Třetí otázka zjišťovala, jakým sportům a koníčkům se klienti věnují mimo klub. Jedná 

se o další charakteristiku klienta, díky které ho lépe poznáme a budeme vědět jak, kdy, 

kde a s čím na něj cílit. Také mohou být osloveni místní prodejci daného vybavení 

s nabídkou prostoru pro reklamu či navázání spolupráce. 

Tabulka č. 10 Přehled odpovědí k třetí otázce 

Odpověď/ dle pohlaví muž žena celkem 

Kolo 6 35 41 

Lyţe 1 12 13 

Běh 1 10 11 

Turistika 1 8 9 

Brusle 
 

7 7 

Volejbal  
 

4 4 

Plavání 
 

4 4 

Běţky 
 

3 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále po dvou hlasech získaly sporty: tenis, lezení, chůze, děti. Po jednom hlase získaly 

sporty: tanec, nordic walking, moto. 

Klienti potvrdili rostoucím trend cyklistiky. Bylo zjištěno, ţe přes 77 % klientů 

se věnuje aktivnímu odpočinku i mimo klub. Díky těmto informacím můţe klub zpestřit 

nabídku doprovodných sluţeb nebo tematičtěji nabízet produkty.  
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Volná otázka č. 4 

Závěrečná otázka vyzývala klienty, aby sdělili svá přání, která by jim při splnění udělala 

radost. Níţe je uvedený seznam přání: 

- zvýhodnění členové dlouhodobí, 

nikoliv krátkodobí, 4 respondenti; 

- ručníky, zámky pro členy, 3 

respondenti; 

- kurz slušného chování pro lektory, 

2 respondenti; 

- otevírací doba do 22 hod, 2 

respondenti; 

- navrátit klubu úroveň, která klesá; 

- 1 krát týdně drink zdarma; 

- sobotní večerní lekce; 

- bonus masáţ; 

- niţší měsíční poplatek; 

- ucelený program hubnutí pohyb 

strava mysl; 

- volně dostupná voda; 

- ţádné mobily do tělocvičny, ruší 

ostatní; 

- hodiny vedené muţem; 

- rozumnější vstupy pro hosta; 

- čisto. 

Některá přání upozorňují na změny, které v klubu nastaly. První přání ze seznamu 

naráţí na nešťastné rozhodnutí vedení klubu, kdy například měsíční poplatek 

za krátkodobé letní členství je niţší neţ u ročního členství. Toto znevýhodnění můţe 

mnohé klienty odradit a zamyslet se nad výhodností dlouhodobého členství, které 

si platí. 

V přáních se vyskytují zajímavé podněty ke zváţení, které by mohly zajistit zpestření 

klubu, jako je například vedení lekcí muţem. Dále se vyskytují nápady bonusů, které 

by mohly být zajímavým podnětem pro jednorázové odměny. 
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5.3 Analýza a interpretace výzkumu – osobní rozhovor 

5.3.1 Systém odměn pro zákazníky 

Otázka č. 1 – Má klub zavedený systém odměn pro stálé zákazníky? 

Členové mají k dispozici skupinu slev k našim partnerům. Jedná se o lokální partnery 

z oblasti sportovního vybavení, restauračních zařízení aj. 

Odměny a starost o klienty je v rukou personálu, který uzavírá s klienty smlouvy. Ten 

si má své klienty hlídat a pečovat o ně. Měl by jim být kontaktní osobou v případě 

jakýchkoliv potřeb či potíţí. 

Klub nemá zavedený ţádný přehledný systém, kterého by vyuţíval. Péče o klienty 

je v rukou personálu, ale nejsou stanoveny ţádné kroky, pokyny, zodpovědnost, ani 

dohled na plnění. 

5.3.2 Systém průběžné péče o zákazníky 

Otázka č. 2 – Je od klientů získávána průběžně zpětná vazba na poskytované 

služby, či v případě ukončení jejich členství poptáván důvod? 

Doposud nebyl prováděn ţádný z obdobných výzkumů, kdy bychom podobnou formou 

oslovili klienty o sdělení jejich názorů. Zpětnou vazbu od některých klientů získávají 

přímo recepční, které by si reakce klientů měli poznamenat a předat vedení klubu. 

Někteří klienti sami od sebe oznamují důvody, kdyţ ukončují své členství. Důvody 

bývají stěhování a jiné osobní důvody. Klient nebývá kontaktován o sdělení důvodu, 

pokud se odhlásí a přestane klub navštěvovat. 

5.3.3 Celoroční doplňující program pro klienty  

Otázka č. 3 – Jaké doplňující aktivity jsou v průběhu roku pro klienty vytvářeny? 

Během státních svátků či významných událostí se pořádají posezení s klienty 

s tematickými doprovodnými aktivitami, například vánoční pletení věnců, zdobení 

velikonočních ozdob aj. Dále se pořádají tematické skupinové lekce pro zpestření 

a vytrţení ze stereotypu, příkladem můţe být „pyţamová party, disko tance“ aj. 

Jednorázově se v klubu konal squashový turnaj, který se ale znovu nepořádal.  
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5.3.4 Motivační systém pro zaměstnance 

Otázka č. 4 – Je vytvořen motivační systém pro zaměstnance? 

Zaměstnanci získávají provizi z kaţdého uzavřeného členství na jejich jméno. Dále 

mohou v průběhu celého roku vyuţívat klub ve svém osobním volnu a mají 

zaměstnaneckou slevu na vybraný sortiment na baru. 

Zmíněné odměny jsou brány jako samozřejmost. Není zde vytvořen rozsáhlejší systém 

odměn, kterým by byl personál motivován v průběhu roku. Zaměstnanec se s odměnami 

seznámí během svého působení. Není mu to prezentováno jako bonus, který za svou 

práci můţe získat. 
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6  SYNTETICKÁ ČÁST 

Z dotazníkového šetření bylo získáno mnoho podnětů k zamyšlení o jednotlivých 

částech klubu. Podněty se týkají personálního, materiálního i servisního rázu. Mnohé 

podněty a připomínky nejsou směřovány přímo k nabízenému produktu, ale ke sluţbám 

a servisu s ním spojeným. 

Osobním rozhovorem byl získán nástin současné péče o klienty, včetně dodatečné 

otázky k péči o personál. 

6.1 Návrhy k jednotlivým částem klubu 

Dotazníkové šetření provázelo klienta klubem postupně po jednotlivých částech, jakoby 

klub právě navštěvoval. Tato kapitola postupně zmiňuje návrhy k jednotlivým částem. 

6.1.1 Recepce klubu 

U této části klubu můţe být vycházeno z jejího pozitivního vnímání. Kromě jedné 

výjimky se v odpovědích nevyskytovaly negativní připomínky. Naopak bylo od klientů 

získáno několik zajímavých podnětů. 

Zpestření a doplnění nabízeného sortimentu na základě poptávky. Jako vhodné se jeví 

doplnit sortiment doplňků stravy o zdravou formu občerstvení. Z počátku bude vhodné, 

aby se otestovala poptávka po různých druzích obloţených bulek, ovoce a ovocných 

koktejlů. Na základě odezvy od klientů upravit a rozšířit postupně nabídku sortimentu 

na baru. 

Velká část respondentů při návštěvě klubu nevyuţívá posezení u recepce, protoţe jsou 

zaneprázdněni a nemají čas si sednout. Aby byli nabídkou osloveni tito klienti, mohlo 

by být vyzkoušeno zacílení formou nevnucujících se sloganů, článků, které by naráţely 

na dnešní uspěchanou dobu. Pokud bude vypozorována změna, bude dosaţeno změny 

u zaneprázdněného klienta, aby se pozastavil a oddychl si. Ideální se jeví dosaţení 

takového stavu, kdy by klienti vnímali klub jako místo, kde se při návštěvě odtrhnou od 

kaţdodenní reality a zapomenou na časový shon. 
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6.1.2 Šatny 

Tázáním se na šatny bylo u klientů naraţeno do bolestivého místa. Je potřeba, aby 

se vedení pozastavilo nad veškerými připomínkami klientů. Aby viděli důkaz, jak 

se klienti cítí. 

Zde je nutné, aby došlo ke kompletní nápravě ze strany provozovatele. Prvním krokem 

by mělo být pozastavení nad vzniklými problémy a vyvození závěru, jak je moţné, 

ţe došlo k takovému stavu. Poté vytvoření náleţitých kroků k odstranění stíţností. 

Aby se obdobná situace v budoucnu neopakovala, je doporučeno: 

- určit odpovědnou osobu za čistotu celého klubu; 

- nastavit lepší systém úklidu v průběhu dne; 

- vyuţít málo vytíţeného trenéra, který má směnu, aby klub pravidelně 

v intervalech procházel a dohlíţel na čistotu prostorů, případně zajistil 

okamţitou nápravu; 

- informovat lektory o vzniklém stavu, poţádat je o dohlíţení na stav prostorů 

a upozornit odpovědnou osobu na případné nedostatky; 

- aby vedení naslouchalo a reagovalo na stíţnosti od klientů i personálu. 

6.1.3 Skupinová cvičení 

S nabídkou skupinových lekcí je 72 % klientů spokojeno. Klub si na rozloţení lekcí 

dává velmi záleţet a pruţně reaguje na novinky. Nabídka lekcí odpovídá vytíţení 

a zájmu ze strany klientů. Je ovšem nemoţné, aby rozloţení skupinových lekcí 

vyhovovalo vţdy a všem. 

Získány byly zajímavé vzkazy individuálně adresované lektorům skupinových lekcí. 

Jednotlivé vzkazy by měli být ukázány daným lektorům, aby viděli, ţe si jich členové 

váţí za odváděnou práci. V případě námitek budou moci sami vyhodnotit, co mohou 

ze své strany udělat příště lépe. Dále je navrhováno lektorům, aby se průběţně po svých 

lekcích klientů ptali a vyzývali k reakcím. Navázali a udrţovali s nimi profesionální 

přátelský vztah. Tak docílí toho, ţe klienti budou cítit, ţe na jejich spokojenosti záleţí. 

Pozitivní reakce sklidil i návrh ranních lekcí „před prací“. Pokud je v kapacitách vedení, 

aby zajistil ranní lekce, mohlo by vytíţit nevyuţité prostory klubu v ranních hodinách 

a propagovat tuto nabídku formou jednorázových vstupů či speciálních „ranních 
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permanentek“ i nečlenům. Na základě ohlasů a zájmu vyhodnotí úspěšnost ranních 

lekcí. 

6.1.4 Posilovna / kardio zóna 

Pro vylepšení této části by klienti uvítali především proaktivitu trenérů, větší pořádek 

v nářadí a náčiní, pestřejší hudební vloţku. 

Abych mohlo být vyţadováno od návštěvníků „fair play“ a čistotné chování, musí 

existovat dokument, na který se můţeme odvolávat. Vyvěšením pravidel by se mnohé 

vyřešilo. Z počátku bude potřeba spolupráce trenéra na směně, který bude dohlíţet 

na zavedení principů k dodrţování pořádku. Sám by měl jít příkladem ve svém volném 

čase. 

Návrh na „7 zlatých pravidel posilovny“: 

1. Střídejte nářadí 

Oblíbili jste si některý stroj? Rádi vám ho pomůţeme pořídit k Vám domů, kde 

na něm můţete trávit hodiny. Zde se o něj prosím podělte i s ostatními, kteří by 

si na něm chtěli zacvičit. 

2. Komunikujte navzájem 

Nejste si jistí, zda někdo jiný na některém stroji uţ skončil? Stačí se zeptat 

a domluvit. Předbíhání ve frontě se také neodpouští, tak ať někoho nenaštvete! 

3. Hledání nářadí a náčiní 

V prostorách fitness najdete stojany na činky, vyuţívejte jich! Odnesete-li 

si činku, abyste s ní odcvičili svůj trénink, doneste ji v rámci tréninku i zpátky. 

Je příjemné hledat vybavení tam, kde má své místo. 

4. Elegance na prvním místě 

Zapomněli jste si cvičící úbor od naposledy v tašce? Necvičte v něm znovu, uţ 

má odcvičeno z minula! 

5. Telefon v posilovně 

Rádi si povídáte? Pozvěte svého známého k nám do klubu. Můţete s ním vyřešit 

nutné na recepci u kávy, nebo jej rovnou vezměte do posilovny! Bzučení 

a křičení do telefonu nás ruší z koncentrace na cvičení, děkujeme! 

6. Zahazování činek 

Věříme, ţe máte tolik sil, abyste činku bez rány poloţili. Neradi bychom, aby 

Vám spadla střecha na hlavu. 
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7. Opouštíte stroj? 

Stačí jen trochu a můţete si jít zaslouţeně odpočinout! Před opuštěním stroje 

pouţijte Váš ručník nebo ubrousky, které jsou v posilovně k dispozici. My Vám 

věříme, ţe v posilovně dřete. Zbytkový pot na stroji pro nás ani ostatní není 

důkazem! 

Respondenti se dále zmiňovali o nepříliš aktivním trenérovi při směně, který většinu 

času prosedí za PC. Někteří klienti by sluţeb trenéra rádi vyuţili, ale nevědí, do jaké 

míry jsou jeho rady zadarmo. Aby byl zapojen přítomný trenér a byly nabídnuty jeho 

sluţby klientům, je navrţeno stanovení následujících bodů: 

- trenér pečlivě sleduje dění na posilovně; 

- vidí-li nově příchozího, seznámí ho s posilovnou a nabídne se k dispozici 

v případě potřeby; 

- vidí-li klienta provádět cvik špatně, osloví ho a asertivně nabídne správné 

provedení; 

- s provedením jednotlivých cviků je trenér k dispozici zadarmo; 

- ţádá-li klient diagnózu či osobní tréninky, nabídne objednání osobních 

tréninků za stanovený poplatek; 

- trenér při směně nevede osobní tréninky a je k dispozici všem v posilovně; 

- není-li vyţadováno sluţeb, trenér se zamýšlí, připravuje a vede doplňkové 

aktivity pro zpestření dění v oblasti posilovny; 

- připravit, představit, vyvěsit 1 originální cvik v posilovně týdně, včetně 

detailního popisu zapojení svalů, funkce na organizmus. 

6.1.5 Wellness 

Úvodní otázka zjistila vnímání návštěvníků wellness zóny. Ze zjištěného vyplývá 

obdobný problém jako v jiných částech klubu. Vyskytují se opětovné naráţky 

na nespokojenost s čistotou, úklidem a opravami. Je doporučen stejný postup, který 

je navrţen v kapitole 6.1.2 Šatny, vycházející z určení odpovědnosti, aby se vyhnulo 

neţádoucím nedostatkům jinak krásných prostorů. 

Pro zpříjemnění pobytu ve wellness, které je momentálně bez obsluhy, bylo zjišťováno, 

zda by klienti uvítali moţnost objednávání pití a drobného občerstvení. Nevyskytla se 

jednoznačná převaha ANO, ani jasný odporem. Nicméně jsou klienti, kteří by tuto 
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sluţbu vyuţili. Ti by měli být individuální nabídkou osloveni. Vznikla zde otázka, jak 

tuto sluţbu zařadit, kdyţ zde není bar ani stálá obsluha. 

Navrţeny jsou 2 moţné varianty: 

1. varianta bez vyuţití personálu 

2. varianta s vyuţitím personálu 

První varianta zaloţená na důvěře, by otestovala zájem o produkty, aniţ by byl klient 

nucen objednávat. Produkt by vyuţil jen na základě vlastní vůle. Nabízí se řešení 

umístěním klientům volně dostupné chladničky do prostorů odpočívárny, ze které by si 

mohli vzít uzavřený nápoj či balené ovoce. Nabízejí se 2 varianty řešení evidence 

a platby: 

Varianta 1: 

a) vyuţitím moderních technologíí, tzn. pomocí čipu a tabletu, odběr by se 

automaticky zaevidoval do pokladního systému, nevýhoda nutnosti mít s sebou 

kartu či čip; 

b) vyuţitím důvěry v klienty, tzn. klient by byl informační tabulkou vyzván, aby 

při odchodu z klubu oznámil svou konzumaci recepční. Ceník viditelně 

vystaven. Návrh na sdělení: „Nabídněte si z naší dnešní nabídky občerstvení, při 

odchodu z klubu prosím informujte recepční. Děkujeme, Váš tým Harmony 

Wellness“. Dále jsou navrţeny pravidelné kontroly personálem, které budou mít 

za úkol nejen dohlédnout na pořádek, ale také zkontrolovat dostupnost 

nabízeného sortimentu.  

Pro obě varianty je vhodné zavedení pravidelné kontroly, která bude mít za úkol nejen 

dohlédnout na pořádek, ale také zkontrolovat dostupnost nabízeného sortimentu.  

Varianta 2: 

Jelikoţ se tato část potýká s nedodrţováním pravidel (i přes veškeré informativní 

tabule o řádu wellness na viditelných místech), nedostatečným průběţným 

stíráním mokré podlahy aj., mohla by tyto problémy vyřešit pravidelná kontrola 

personálem. Zároveň by od zákazníků přijmul objednávky na pití a občerstvení, 

následně zanesl. Objednávky by zadal na jméno klientů na recepci klubu. 

Výhodou druhé varianty je kontrola a přehled nad konzumací klientů. Nevýhoda 

této varianty oproti předchozí spočívá v její časové dostupnosti. Klient by musel 
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čekat, neţ proběhne celý proces kontroly, objednání, donesení. Nevyuţili 

bychom okamţité dostupné nabídky, která by pozitivně působila na vyvolání 

potřeby a chuti u klienta. 

Navrhujeme vyuţití první varianty b. Klientům bychom tak dali najevo, ţe mají naši 

důvěru a ţe si jich natolik váţíme. Podpořili bychom tím myšlenku důvěry v rámci 

klubu, a zároveň nabídli permanentní nabídku občerstvení. 

6.2 Interakce klubu se zákazníkem 

Z celého průzkumu se nabízí myšlenka, ţe chybí komunikační kanál mezi klienty 

a vedením klubu. Klienti mají podněty i připomínky k samotnému chodu, ale vedení 

je buďto nezjišťuje, přehlíţí nebo nebere v úvahu. 

6.2.1 Komunikační impulz směrem ke klientům 

Mělo by být usilováno o důkladnější zaměření na interakci s klientem. Dát mu moţnost 

průběţně se vyjadřovat k nabízeným sluţbám a chodu klubu. Aby ale nedošlo 

ke kontraproduktivnímu kroku, je nezbytné, aby na námitky byla ze strany 

provozovatele bezprostřední reakce. Ideálně okamţitá v podobě nápravy, omluvy, 

změny či vylepšení. Jelikoţ pokud by klient nedostával zpětnou vazbu, ztratil by zájem 

o podílení se o své názory. Abychom vytvořili komunikační impulz a kanál s klientem, 

klub bude vybízet klienty ke sdělení názorů: 

- viditelně odkazovat na formulář na internetových stránkách; 

- nainstaluje schránku „STÍŢNOSTÍ a PŘÁNÍ“ v prostorách šaten, viditelnou 

při odchodu, aby klient mohl okamţitě upozornit či pochválit; 

- zábavnou formou na nástěnce klubu pokládat otázku měsíce, zároveň 

slosováním soutěţit o tematické odměny; 

- oslovovat klienty, kteří přestanou navštěvovat klub. 

Vedení klubu určí osobu zodpovědnou za tuto činnost, která bude po kaţdém dni 

případná sdělení kontrolovat. Dle závaţnosti sdělení informuje vedení klubu. 

Kompetentní osoby vyhodnotí závaţnost sdělení a zajistí v rámci moţností okamţitou 

nápravu. Vedení díky tomuto opatření získá okamţité upozornění na moţnou závadu 

či znepokojeného klienta. Bude-li reakce ze strany klubu okamţitá a viditelná, nestihne 

se daný problém rozkřiknout a klient uvidí, ţe se klub „hýbe“ pro něj. 
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Aby nebylo upozorňováno jen na stíţnosti, a byla podpořena přirozená lidská 

soutěţivost, klienti budou vyzíváni na nástěnce „otázkou měsíce“. Například: 

- Který trenér Vás v tomto měsíci nejvíce utahal? Nejčastějšímu trenérovi 

dáme za odměnu 100 kliků a zveřejníme na Facebook, jak se s tím popral! 

- Napráskejte, kdo se tento měsíc nejvíce flákal a nechodil cvičit! Příště na něj 

dohlédneme. 

- Chtěli byste Vaší oblíbenou píseň na Vaší lekci? Napište nám a zkuste štěstí, 

třeba ji náš lektor zařadí do svého repertoáru! 

Na závěr kaţdého měsíce bude vylosován jeden klient o odměnu typu: 

- sleva na konzumaci; 

- vstupné pro známého; 

- sleva na masáţ aj. 

Těmito vzkazy budou klienti pobízeni, aby se podíleli na fungování klubu. Nicméně 

v případě úspěchu u klientů lze tuto formu kreativně pouţít více směry. Jednak pro 

získání aktuálně potřebných informací k chodu klubu, nebo například k podpoře prodeje 

sluţeb a produktů na baru. 

6.2.2 Výzvy pro klienty 

Výzvami bude usilováno o neustálé dění v klubu, abychom podpořili lidskou 

soutěţivost, motivovali k návštěvám a podpořili komunikaci mezi klienty. Pro přípravu 

doprovodných aktivit navrhujeme zapojení nejen managementu, ale i trenérů a lektorů. 

Trenéři při směně na posilovně mají k dispozici PC i volný čas, a tak je vhodné 

zaúkolovat je činnostmi, které budou uţitečné. Nabízíme zde několik doprovodných 

aktivit, které mohou být realizovány a být inspirací pro další kroky: 

- Vyhlašovat 1 krát měsíčně výzvy typu: 

o Zvládnete navštívit 20 lekcí za měsíc? 

o Hledáme hráče s nejvyšším rozdílem získaných squashových bodů; 

o podobné aktivity motivující k návštěvě a pohybu. 

- Vyhlašovat 1krát měsíčně výzvy na posilovně: 

o Dosáhnete nejlepšího času na 1000 m na veslařském trenaţéru? 

o Spálíte 8000 kalorií na běţeckém trenaţéru během následujícího 

měsíce? 

o nejčastější návštěvník měsíce. 
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K motivování a podpoření soutěţivosti navrhujeme pro výzvy na posilovně nainstalovat 

tabuli pro průběţné zapisování výsledků. K účasti ve výzvách budou klienti motivováni 

odměnami. V jednotlivých výzvách po ukončení bude vyhlášen vítěz v kategoriích dle 

přihlášených. Navrhované typy odměn:  

- 1 krát týdně fitness drink zdarma po dobu následujícího měsíce; 

- poukaz na konzumaci v hodnotě; 

- 3 vstupy pro známého; 

- sleva na členství pro známého aj. 

Během probíhání výzvy bude pro účastníky po celou dobu zvýhodněn tematicky 

vybraný sortiment z baru. 

6.2.3 Projevení vděku klientům 

Klientům, kteří si pravidelně platí členství, by mělo být pravidelně připomínáno, 

ţe klubu na nich záleţí. Ideálně praktikami, které jsou osobní, nápadné, upřímné 

a relevantní.  

- Poděkování 

Poděkováním zákazníkovi ručně psaným děkovným dopisem ukáţeme, ţe jsme si přímo 

pro něho našli čas. Nebude se jednat o automatické emaily, kterých chodí do pošty 

desítky denně. Je téměř 100 % jistota, ţe si klient dopis sám otevře a přečte na rozdíl 

od emailu. 

Děkovné sdělení by mělo být výstiţné, krátké a osobní. Poděkovat klientovi můţeme 

při jakékoliv vhodné příleţitosti, můţe to být po určité době, kdy je členem. Spolu 

s dopisem můţeme zaslat drobnou pozornost v podobě volných vstupů apod. 

- Pomoc naučení se něčemu novému 

Hovoříme-li o sportovním centru, bylo by vhodné mimo standartní nabídku lekcí 

pořádat pravidelné akce, na kterých budou pozvání experti přes výţivu, cvičení či jiné 

tematicky propojené odvětví. Spojené například s ochutnávkou vzorků drinků 

či doplňků výţivy.  

Čím více budou zákazníci vzdělaní, tím více si uvědomí přínosy cvičení, kvalitní výţivy 

a stanou se pro klub hodnotnějšími nakupujícími. 
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- Překvapit klienty 

Připravovat pro klienty náhodná, ale důsledně plánovaná překvapení. Ohromit 

vybraného zákazníka nadstandartními sluţbami můţe vést k příjemnému překvapení 

a záţitku dne. Poskytneme-li zákazníkovi nečekaně nadstandartní rámec sluţeb, 

například v podobě masáţe po cvičení, podpoříme tím nejen jeho loajalitu. Vybraný 

šťastlivec bude mít záţitek, o který se mile rád podělí se svými známými a rodinou. 

- Nabídnout pozvání 

Partnerům klubu můţeme projevit vděk například tím, ţe je či jejich zaměstnance 

pozveme zdarma na zkušební hodinu nové lekce či kurzu. Zajistíme tím prvotní 

obsazenost, partnerům poskytneme sluţbu a podpoříme šíření informace o novinkách. 

- Odměnit aktivitu na sociální síti 

Pro zvýšení aktivity a návštěvnosti sociální sítě, můţeme téţ vyuţít formu odměn. 

Na sociální síti můţeme náhodně vybírat členy i nečleny za jejich aktivitu. Následně 

veřejně ohlásit vítěze i výhru. Pro nečleny mohou být výhry formou volných vstupů, pro 

členy poukazy na nadstandartní sluţby. 

Touto formou poděkování bude zajištěna propagace při minimálních nákladech, získáni 

noví návštěvníci a odměněni věrní členové. 

- Veřejné poděkování 

V klubu se vyskytlo jiţ několik dobročinných akcí, kdy se například vybíral příspěvek 

na léčbu syna klientky. Veškeré podobné činy klientů si zasluhují nejen osobní 

poděkování. Napsat děkovný vzkaz zákazníkům na sociálních sítích. Příspěvek by měl 

být výstiţný a vykouzlit úsměv. 

- Reakce na zpětnou vazbu 

Bude-li od klientů vyţadována zpětná vazba na chod klubu, mělo by jim být 

poděkováno, a poté dáno najevo, ţe jejich názorů bylo vyuţito ke zlepšení 

poskytovaných sluţeb. Zákazníkům tím management klubu ukáţe, ţe je poslouchá 

a vytvoří tím otevřený komunikační kanál pro stíţnosti i pochvaly. 

Zákazníkům lze poděkovat mnoho dalšími způsoby, stačí vyhledávat jakékoliv 

příleţitosti, a kreativně jich vyuţít. 
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6.2.4 Cílená nabídka 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe klienti se i mimo klub věnují různým koníčkům. Nyní je jiţ 

známo, které to převáţně jsou: kolo, lyţe, běh a další. 

V dotazníku bylo zároveň zjišťováno, zda by klienti měli zájem o předsezónní kurzy 

typu příprava na lyţe, příprava na kolo aj. 

Chce-li management, aby klienti byli věrní po celý rok, měl by jim nabízet po celý rok 

zpestřující aktivity. Lidé chtějí nabídky, které nabízejí proţitek. Jejich pozornost 

upoutají produkty nabízející výhody a proţitek. Nabízí se zde moţnost, oslovit klienty 

a jejich přátele předsezónními kurzy, které by je připravovaly na jejich letní či zimní 

koníčky. 

Příkladem můţe být kurz přípravy na kolo. Navrhujeme oslovit trenéra cyklistiky 

či závodníka s trenérskou licencí, aby připravil program zimní přípravy cyklisty 

podobou dlouhodobého kurzu. Program by měl být zaměřený na hobby jezdce. S cílem 

nabídnout klientům a veřejnosti záţitek, zúčastnit se profesionální přípravy. Zákazníci 

by tak měli moţnost, na vlastní kůţi vyzkoušet, jak se připravují závodníci. Kurz by měl 

být zaměřen komplexně, aby klienti získali co nejrozsáhlejší vědomosti ohledně stravy, 

techniky, kondiční přípravy a dalších atributů obsáhlých ve sportovním tréninku. 

Následně se poučit z úspěchů a chyb, a na podobné způsoby připravit kurzy dle sezóny. 

Různorodé předsezónní kurzy by mohly zaujmout klienty klubu i širokou veřejnost. 

Bude-li dbáno na pečlivou přípravu a atraktivní propagaci kurzu. Jedná se o jednu 

z variant, jak různými druhy sportů zpestřit celoroční dění v klubu, a přinést nevšední 

záţitky. 

6.2.5 Systém péče o zákazníka 

Navrhujeme zavedení systému v péči o zákazníka, kterou budou obchodníci/lektoři 

následovat po uzavření členství s klientem. Návrh postupných kroků: 

1. po 3 návštěvách telefonicky či osobně kontaktovat člena, zjistit, jak je s klubem 

spokojen, zda je vše v pořádku; 

2. nastane-li nepravidelná pauza v návštěvách, zjistit, zda je vše v pořádku, pozvat 

ho k návštěvě, pozitivně namotivovat; 
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3. průběţně sledovat jakých sluţeb vyuţívá, nastane-li přerušení, v následujícím 

kroku zjistit důvod; 

4. po druhém měsíci kontaktovat klienta, zjistit, jak je spokojen, zda potřebuje 

s něčím poradit či pomoct, nabídnout a seznámit s chystanými kurzy, sluţbu 

osobního trenéra; 

5. po kaţdých šesti měsících klientovi zaslat poštou 3 volné vstupy pro známého, 

a) před vyuţitím volného vstupu klient musí zavolat a objednat, aby se mu při 

samostatné návštěvě mohl věnovat personál klubu; 

b) po návštěvě poţádat o vyplnění krátkého dotazníku; 

c) nabídnout zvýhodněného členství bez placení registrace; 

6. abychom klientovi ukázali, ţe být členem se vyplatí, zvyšovat odměny: 

a) po 1 roce 3 vstupy + poukaz na 30 minut v soláriu; 

b) po 2 letech 3 vstupy + poukaz 50 % slevy na masáţ; 

c) po 3 letech 3 vstupy + měsíc zdarma pro známého, následně nabídnout 

zvýhodněné členství při pokračování; 

d) po 4 letech 3 vstupy + poukaz na konzumaci na baru 

e) atd. odměny stále zvyšovat 

f) po vyuţití jednotlivých kuponů sledovat, zda klient vyzkoušel novou sluţbu 

a následně ji začal vyuţívat, či došlo pouze k jednorázovému vyuţití 

g) dojde-li k nepravidelnému přerušení návštěv, kontaktovat klienta, zda je vše 

v pořádku, případně nabídnout společné řešení problému. 

Nastavením a dodrţením systému péče o zákazníka, jde o vytvoření takového pouta, 

aby klient neváhal kdykoliv zavolat v případě potřeby. Bude-li klient pravidelně 

kontaktován, pozitivněji přijme nabídku, neţ kdyby byl informován pouze reklamními 

sděleními.  
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7 DISKUSE 

Pro splnění cíle této bakalářské práce byl realizován marketingový výzkum formou 

písemného dotazování. Cílem bylo oslovit co nejvíce klientů, aby byly získány 

různorodé pohledy na fungování klubu a poskytované sluţby. Bylo rozhodnuto oslovení 

klienta tištěným dotazníkem osobně při návštěvě. Personál sdělil důleţitost zákazníkova 

názoru a k vyplnění motivoval vybranými odměnami. Aby bylo vyvarováno 

neosobnímu online zaslání, které můţe být zařazeno do nevyţádané pošty nebo se ztratit 

v mnoţství denně příchozích emailů. Takto bylo osloveno celkem 70 klientů, kteří 

sdělili své názory. 

Nevýhoda písemného dotazování spočívá v nepřítomnosti tazatele, a tak bylo před 

samotným spuštěním výzkumu ţádoucí provést verifikaci dotazníku formou pilotáţe. 

Tím byly odhaleny chyby v nejasné formulaci, zaměřeny kladené otázky na diskutovaná 

témata a získány vhodné podněty k ověření. 

Marketingový výzkum zjišťoval názory klientů k jednotlivým částem klubu, díky 

kterým byla získána kritika celého komplexu. Objevily se nejkritičtější body, které 

narušují spokojenost klientů. Součástí výzkumu byly dotazy pro ověření zájmu o moţné 

varianty k rozšíření nabízených sluţeb. Díky nímţ byly získány komentované reakce, 

které ujasnily potřeby zákazníků a výši případného zájmu. 

Výsledky provedeného marketingového výzkumu mohou být zkresleny skladbou 

respondentů vzorku. Převáţná většina, respektive 82 % respondentů, byly ţeny. Při 

provádění budoucích výzkumů bude usilováno o získání názorů a podnětů od opačného 

pohlaví, ale i tak jsou výsledky povaţovány za přínosné. Tento první výzkum měl za 

hlavní cíl odhalit nedostatky, které ovlivňují návštěvníky při jejich návštěvě a které 

mohou reprodukovat mimo klub. Proto jsou výsledky brány za přínosné. 

K jednotlivým zkoumaným oblastem se objevily subjektivní názory, z kterých nelze 

vyvodit objektivní hodnocení. Jelikoţ se jednalo o prvotní průzkum, teprve bylo 

zjišťováno, jaké moţné faktory mohou klientům vadit. Příkladem můţe být 

nevyhovující teplota prostředí odpočívací zóny ve wellness. Pro příští výzkum budou 

klienti tázáni na zmíněné rušivé faktory pro vyvození objektivního hodnocení. 

Proces vyhodnocování sebraných dat ztíţilo široké spektrum odpovědí na otevřené 

otázky. Výzkum byl zaloţen převáţně na otevřených otázkách záměrně, aby získal 
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přesné důvody hodnocení. Kdyby bylo rozhodnuto pro hodnocení pouze sémantickým 

diferenciálem, byl by získán přehled, ale chyběli by doloţené přesné důvody. 

Marketingový výzkum je povaţován za uţitečný, jelikoţ pomohl odhalit velké mnoţství 

rušivých faktorů, které ovlivňují návštěvníky při vyuţívání sluţeb.   
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce měla za cíl provést a vyhodnotit primární průzkum zkoumající 

zákazníkův pohled na klub, analyzovat současný stav systému péče o klienty, a na 

základě získaných informací přinést návrhy a doporučení na zlepšení. Práce byla 

zaměřená na vyuţití teoretických poznatků z odborných publikací zabývajících se teorií 

vztahů a péče o zákazníky. 

Výzkum poukázal na skutečnost, jak je vedením klubu dlouhodobě přehlíţen stav 

vnitřního prostředí. Bylo upozorněno na důleţitost tázání se přímo zákazníka, abychom 

odkryli pravdu, která je mnohdy přehlíţena. Na základě dotazníkového šetření byly 

získány důleţité informace k provozu zařízení, aby bylo předcházeno neodůvodněným 

a neţádoucím krokům. Byly odhaleny příleţitosti a závaţné nedostatky jednotlivých 

částí klubu, se kterými se klienti setkávají při kaţdé návštěvě. Díky těmto informacím 

bylo moţné navrhnout primární kroky, které by mohly vést k okamţitému zlepšení 

situace. 

Byl analyzován současný systém péče o zákazníky, aby byly odkryty příleţitosti pro 

zlepšení. Osobním rozhovorem bylo upozorněno na skutečnost, ţe dosavadní péče 

o klienty není dostatečně pestrá, a existují mnohé oblasti ke zlepšení. Na základě 

zjištěného je kladen důraz na zvýšení interakce se zákazníkem. Byla nabídnuta moţná 

řešení pomocí komunikačních impulzů, návrhů na zavedení výzev pro klienty, způsoby 

projevení vděku zákazníkům a kroky systematického udrţování kontaktu. Vzhledem 

k tomu, ţe nyní není pevně stanovený systém péče a dohled na něj, jsou zmíněny 

jednotlivé body od registrace klienta, přes průběh, aţ po ukončení členství, které 

by dodrţováním mohly vést k důslednější péči o klienta.  

Práce by mohla být rozšířena o zkoumání a implementaci propracovaných CRM 

koncepcí. Pomocí níţ by management klubu vyuţíval kompletních a aktuálních 

informací o zákaznících, lépe zacílil nabídku produktů a sluţeb, a efektivně se staral 

o své klienty. Potenciál zavedení CRM systému plyne ze situace, kdy je nových 

zákazníků stále méně, a tak je potřeba přesunout pozornost na udrţení stávajících 

klientů a na vytváření hodnotných a dlouhotrvajících vztahů. 

Návrhy a doporučení v bakalářské práci budou mít inspirativní přínos danému klubu.  
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Seznam příloh: 

Příloha 1 – Dotazník spokojenosti pro klienty klubu 
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Příloha 3 – Oslovení ztracených zákazníků 

Příloha 4 – Otázky dotazníku pro ztraceného zákazníka 
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Příloha 1 – Dotazník spokojenosti 

Strana 1: 

 

Strana 2: 
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Strana 3: 

 

Příloha 2 – Osobní rozhovor 

1) Má klub zavedený systém odměn pro stálé zákazníky? 

Pokud ano, jaké to jsou odměny? 

Je zaveden systém pro plnění a oznamování odměn? 

2) Je od klientů získávána průběžně zpětná vazba na poskytované služby? 

Pokud klient ukončí členství, je poţádán o sdělení názoru? 

3) Jaké doplňující aktivity jsou v průběhu roku pro klienty vytvářeny? 

Jsou pořádány nějaké pravidelné turnaje? 

4) Je vytvořen motivační systém pro zaměstnance? 

Jaké odměny můţe zaměstnanec získat? 

Jak se o nich zaměstnanec dozví? 
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Příloha 3 – Oslovení ztracených zákazníků 

Váţená paní, váţený pane, 

velice si váţíme toho, ţe jste v předešlých letech vyuţívali sluţby našeho klubu 

a obracíme se na Vás s následující prosbou - v odkazu najdete anonymní dotazník, jehoţ 

vyplnění Vám zabere méně neţ 5 minut a můţete zde zhodnotit Vaše zkušenosti 

s clubem. 

http://goo.gl/forms/uEkC1TYmD9 

Jako odměnu za čas, který jste nám věnovali, Vám nabízíme volný vstup do klubu 

pro Vás, Vašeho partnera či známého. Odměnu získáte, kdyţ nám po vyplnění 

dotazníku odpovíte na tento e-mail. 

Jestliţe by Vás v budoucnu nabídka klubu oslovila a rozhodli jste se stát znovu jeho 

členem, nabízíme Vám obnovení členství bez registračního poplatku ve výši 1 000,- Kč. 

S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne 

Team sportovního clubu 

Příloha 4 – Otázky dotazníku pro ztraceného zákazníka 

1) Co Vás v klubu potěšilo nebo naopak zklamalo?  

2) Jak se k Vám choval personál?  

3) Jaký byl Váš důvod odchodu?  

4) Jak dlouho jste byl/a u nás členem?  

5) Co byste nám vzkázal/a, abychom byli lepší neţ naposledy? 

 


