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Abstrakt 

Název:    

Kvalita sportovních služeb v  institucích určených pro děti ve věku 3  – 6  let 

(předškolní vzdělání) 

Cíle:    

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu a spokojenost rodičů se 

sportovními službami poskytované v institucích pro děti předškolního věku a  navrhnout 

její zlepšení. 

Metody:    

Marketingový výzkum proběhl pomocí modifikovaného dotazníku SERVQUAL, jehož 

forma byla písemná. Tento dotazník byl předán učitelkám jednotlivých tříd, které je 

posléze daly rodičům k vyplnění. 

Výsledky:  

Z výsledků této práce plyne, že ani jedna ze dvou školek neposkytuje služby, se kterými 

by byli rodiče plně spokojeni. Avšak se ani nedá říci, že jsou nespokojeni. Po srovnání 

obou školek, vyšlo, že si lépe vede Holešovická školka než školka na Spořilově. 

Největší problém v obou institucích bylo hmotné zajištění, které bylo ovlivněno 

především lokací budovy školky a místností pro pohybové aktivity. Naopak nejlépe 

dopadla spolehlivost obou školek. 

Klíčová slova:  

Marketingový výzkum, dotazník, mateřské školy, SERVQUAL 



 

 

Abstract 

Title:           

Quality sports services in institutions intended for children aged 3-6 years (preschool 

education) 

Objectives:  

The main objective of this bachelor thesis is to determine the quality and satisfaction of 

parents with sports services provided in institutions for preschool children and proposals 

for its improvement. 

Methods:   

Marketing research was carried out using a modified SERVQUAL questionnaire in the 

written form. This questionnaire was given to the teachers of each class in the 

kindergartens and then was passed to the parents of children. 

Results:       

The results of this thesis show that neither of the two nurseries does provide services 

with which the parents were fully satisfied. After the comparison of the two nursery 

schools, the kindergarten in Holešovice came out with better results than the institution 

in Spořilov. The biggest problem was attribute of tangibles that was mainly due to the 

location of the both kindergarten buildings and premises for physical activity. 

Conversely, the attribute of reliability received best rating. 

Keywords:  

Marketing research, questionnaire, kindergarten, SERVQUAL 
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1. ÚVOD  

V konkurenčním prostředí je kvalita výrobků a služeb jednou z nejdůležitějších 

vlastností. Ale jak určit kvalitní produkt? Toto je velmi úzce spjato s nároky 

spotřebitelů, kteří jsou díky vysoké informovanosti mnohem kritičtější a také méně 

důvěřiví. Pro organizace poskytující služby je tedy důležité získat si jejich přízeň nejen 

pomocí kvalitních produktů. Získat povědomí o tom, jak je společnost a její služby 

viděna očima svých zákazníku, je cennou zkušeností, která může přispět nejenom ke 

zlepšování vztahů se zákazníky, ale i k efektivnější činnosti organizace jako celku. 

S rostoucí kvalitou mohou organizace získat loajalitu zákazníků, kteří budou mít 

tendenci službu nadále využívat, ale také doporučovat, což může vést k navýšení zisků a 

prosperity. 

Důvod zpracování bakalářské práce na toto téma byl fakt, že k měření spokojenosti 

v  oblasti sportu dochází zřídka, ještě vzácnější je výskyt hodnocení sportovních služeb 

pro děti. Pohybové aktivity a sportovní služby pro předškolní děti jsou velmi důležité, 

nejen pro první kontakt se sportem jako takovým, ale především pro zajištění správného 

motorického vývoje a předcházení obezity či svalové atrofie. Informací, zdali mají 

v mateřských školách dostatek pohybu a zdali dodržují správnou životosprávu, ale není 

mnoho.  

V České republice jsou rodiče, co se týče těchto institucí, nespokojeni se stravou a 

s omezeným sportovním a pohybovým vyžitím. Pomocí mé práce, bych chtěla 

poukázat, kde jsou největší nedostatky, které by bylo možné napravit. 

Pro tento výzkum bude využita nejčastěji se vyskytující metoda pro měření kvality 

služeb SERVQUAL. Pomocí modifikovaného dotazníku se rodiče mohou zamyslet, jak 

by měla ideální mateřská škola podle jejich představ vypadat a co škola doopravdy 

nabízí.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Před samotným výzkumem je třeba vymezit několik základních pojmů, se kterými bude 

pracováno, a uvést je do vzájemných souvislostí. 

2.1 Předškolní věk dítěte 

V předškolním věku se začíná utvářet osobnost dítěte s charakteristickými rysy v 

chování. Pro pozitivní rozvoj dítěte po všech stránkách je potřeba respektovat jeho 

individualitu a umožnit mu dostatek prostoru a podnětů k jeho rozvoji. 

2.1.1 Pohyb dětí předškolního věku 

V předškolním věku dochází k fyzickému růstu dítěte a rozvoji jeho pohybových 

schopností a funkcí. 

Potřeba pohybu je člověku vrozená a v dětském věku velmi intenzivní. Pro dětský věk 

je přirozený spontánní pohyb. Pohybovou činností se organismus přirozeně brání 

deformaci páteře. Při přiměřeném a přirozeném pohybu dochází k vytvoření svalového 

korzetu. Je velká chyba tento spontánní pohyb omezovat, případně dítě trestat tím. 

Dostatek tohoto pohybu je tedy důležité a máme k němu dítě vhodně motivovat (Mužík 

a spol., 2010).  

S přibývajícím věkem se mění spontánní pohyby a hry v činnost řízenou. Na konci 

předškolního věku – přibližně ve věku šesti let – zvládá dítě většinu základních pohybů 

a začínají se objevovat předpoklady pro činnosti specifické – např. lyžování, plavání, aj. 

Pokud se tělesná výchova v předškolním věku zanedbává, pak jsou nápravy v 

pozdějších letech velmi obtížné (Mužík a spol., 2010). 

2.1.2 Vývoj pohybových schopností dětí 

Pohyb je v předškolním věku u dítěte jednou ze základních potřeb a je i důležitým 

prostředkem při objevování světa. Pohybové činnosti procházejí u dítěte vývojem, 

tříleté dítě potřebuje jistotu při pohybu, dělá kratší kroky a nohy klade v širší stopě, 

často zakopne, reakce na pokyny je ještě pomalá. Ke konci předškolního období je na 

dítěti patrná výrazná tělesná změna. Mění se proporce, končetiny se prodlužují, dozrává 

centrální nervová soustava a dítě už je schopno přesněji řídit svůj pohyb. Dochází ke 
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zdokonalování pohybů, lepší koordinaci a jistotě při jejich vykonávání (Vágnerová, 

2012).  

Úzkou vazbu s pohybovými činnostmi mají i činnosti samoobslužné a vytváření 

hygienických návyků, které si dítě procvičuje při mytí rukou, správném používání 

ručníku. Děti jsou vedeni k samostatnému oblékání, obouvání, úklidu hraček a péči o 

ně, k ukládání oblečení, samostatnosti při stolování. Cílem samoobslužných činností je, 

aby se dítě naučilo základům kulturně hygienických dovedností. Je důležité, aby dítě 

získalo tyto informace, jež poskytují celoživotní návyk ke zdravému životnímu stylu a 

také je velmi důležité podporovat děti v samostatnosti a dávat jim prostor, aby byly 

soběstačné (Vágnerová, 2012). 

2.2 Produkt 

Pohybujeme se v oblasti nabízení služeb, které musí někdo utvářet. Pokud někdo 

používá práci a předává to dál, jedná se o produkt. Důležité je klasifikovat, co tedy 

produkt je. 

Čáslavová (2009) ve své knize uvádí, že produkt je v centru marketingového mixu, 

podle kterého se zákazník rozhoduje o uskutečnění nákupu. Pomocí produktu vyjadřuje 

zákazník své potřeby a požadavky. Výrobkem v oblasti marketingu mohou být služby 

(například dovolená, koncert, atp.), dále to mohou být myšlenky, místa, organizace a 

dokonce i osoby. Kotler (2007) uvádí definici: „Výrobek je cokoli, co lze na trhu 

nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit nějaké 

přání nebo potřebu.“ 

2.2.1 Úrovně produktu 

Kotler (2007) pracuje s pěti úrovněmi produktu a těmi jsou: 

 Obecná prospěšnost -  samotná výhoda či užitek, který představuje; 

 Základní produkt – konkrétně použitelný výrobek nebo služba pro zákazníka  

 Očekávaný produkt – soubor vlastností, které jsou od produktu očekávány;  

 Rozšířený produkt – dodatečné služby a užitky odlišující produkt od 

konkurence; 

 Potenciální produkt - změny, proměny a možné rozšíření produktu v budoucnu. 
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2.2.2 Sportovní produkt 

S obecným vymezením takového produktu se setkáváme v publikaci od Čáslavové 

(2009), kde uvádí, že produkt lze považovat všechny hmotné i nehmotné statky, které 

jsou nabízeny k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné 

výchovy a sportu. 

Sportovní průmysl Pitts a kol. (1994) rozděluje na jednotlivé segmenty, které jsou 

založené na produktech a zákaznících. 

 Průmyslový segment výkonnostního sportu – produkt je zde nabízen jako vlastní 

účast na sportovním výkonu nebo jako divácký produkt; 

 Průmyslový segment sportovní produkce – jde o produkty, které jsou zapotřebí 

při vytváření kvality ve sportu, zahrnuje jak výbavu, tak samotnou tvorbu 

výkonu; 

 Průmyslový segment propagace sportu – tyto produkty se používají jako 

nástroje pro propagaci sportu (sponzoring, média…) 

2.3 Služba 

Současná doba je charakteristická fenomenálním růstem služeb v  celém světě. Lidé 

mají víc peněz a  volného času a  na trhu se objevují stále složitější výrobky, které 

služby potřebují a vyžadují. Počátkem 80. let minulého století se ve světě objevuje 

pojem „deindustrializace ekonomiky“, který fakticky znamená, že tempo růstu sféry 

služeb je rychlejší než tempo růstu průmyslové výroby. Služby mohou být poskytovány 

jednotlivci, firmami, organizacemi ziskovými i  neziskovými a  státem. Nejširší 

portfolio služeb nabízí svým zákazníkům soukromý sektor.
 
 

Už v  18. století byla snaha vymezit pojem služba, ale definována byla až ve 20. století. 

Nejstarší definice je do autora W. J. Stanton, který definuje službu jako činnost, která 

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

které nejsou nezbytně spojené s  prodejem produktů nebo jiných služeb. Později uvedl 

C. Grönroos službu jako činnost nebo skupinu činností více či méně nehmotné povahy, 

které obvykle mají své místo v  interakci mezi klientem a  poskytovatelem služby nebo 

klientem a  fyzickým prostředím služby. Služby jsou dodávány jako řešení problémů 

zákazníka (Vaštíková, 2014).  
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V  současné době nejlépe vystihuje a  je nejvíce používaná definice od Kotlera (2007): 

„Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, 

je zásadě nehmotná a  nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s  hmotným produktem.“ 

2.3.1 Vlastnosti služeb 

Služby se dají od hmotných výrobků odlišit pomocí specifických vlastností. Nejběžnější 

charakteristiky uvádí Vaštíková (2014) a  Janečková (2001) – nehmotnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost (heterogenita), pomíjivost (zničitelnost) a  absence 

vlastnictví. 

Nehmotnost je vlastnost nejcharakterističtější. Zákazník nemůže službu vidět, cítit nebo 

nějak chytit, na rozdíl od hmotných výrobků. Služba musí být nejdříve provedena a  pak 

může klient hodnotit výsledek. Důsledkem nehmotnosti je, že zákazník obtížně hodnotí 

konkurující si služby, obává se rizika při nákupu služby, klade důraz na osobní zdroje 

informací a  jako základ pro hodnocení kvality služby používá cenu. 

Neoddělitelnost znamená, že služba nemůže být prováděna bez poskytovatele. Hmotný 

produkt můžeme vyrobit, skladovat a  využívat později než když si výrobek zakoupíme. 

Služba musí být ve většině případů vykonávaná v  daném čase a  místě. Zákazník je 

tedy spolu producentem služby, často se podílí na vytváření služby spolu s  ostatními 

zákazníky a  u  velkého množství služeb musí cestovat na místo produkce služby. 

Proměnlivost souvisí se standardem kvality a  jeho nestálostí. Služby závisejí na tom, 

kdo je poskytuje, kdy je poskytuje a  kde je poskytuje, proto není zaručené, že budou 

služby provedeny stejně a  se stejnou kvalitou. Důsledky proměnlivosti jsou, že 

zákazník nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, obtížně si vybírá mezi 

konkurujícími si produkty a  musí se často podrobit pravidlům pro poskytování služby, 

tak aby byla zachována konzistence její kvality. 

Pomíjivost souvisí s  nehmotností. Služby nelze uskladňovat, uchovávat a  znovu 

později prodávat, když se zvětší poptávka. Obtížně se služba reklamuje, zákazník může 

být konfrontován jak s  nadbytečnou, tak nenaplněnou kapacitou. 

Absence vlastnictví neboli nemožnost vlastnit službu znamená, že směnou za své peníze 

zákazník nedostává žádné zboží, které by bylo v  jeho vlastnictví, pouze si kupuje právo 
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na to využívat danou službu. Důsledky tedy jsou vlastnění pouze práva na poskytnutí 

služby a  službu mu přinášejí krátké (přímé) distribuční kanály. 

2.3.2 Klasifikace služeb 

Složka, kterou tvoří služba, může být menší či větší důležitou součástí celkové nabídky. 

Rozlišujeme pět nabízených kategorií (Kotler, 2007): 

Ryze hmotné zboží – Nabídka je tvořena hmotnými statky jako např. mýdlo, zubní pasta 

či sůl. Produkt není doprovázen žádnou službou. 

Hmotné s  doprovodnými službami – Jedná se o  hmotný statek, který je doprovázený 

jednou nebo více službami. Čím je produkt technologicky vyspělejší, tím je jeho prodej 

závislejší na kvalitě a  dostupnosti doprovázejících zákaznických služeb. Servis je 

obvykle důležitý u  automobilů, informačních technologií a  mobilních telefonů. 

Hybridní – Nabídka produktu je složena stejným dílem ze zboží i  služby. Například 

lidé navštěvují restaurace kvůli jídlu samotnému, i kvůli příjemné obsluze. 

Převažující služba s  doprovodným menším zbožím nebo službami – Nabídka je z  velké 

části tvořena službou a  doprovázena doplňkovou službou nebo zbožím. Například 

letecká doprava nabízí několik hmotných statků jako občerstvení a  nápoje podávané na 

palubě, které jsou ve službě zahrnuty. Služba je náročná na kapitálové investice, jako je 

letoun, ale primárním položkou je služba. 

Ryzí služba – Nabídka se skládá pouze ze služby. Příkladem může být masáž, hlídání 

dětí či návštěva kadeřníka.  

Kotler (2014) dále rozlišuje služby podle různých rysů, které jsou nápomocné při 

tvoření marketingové strategie – služby založené na zařízeních/lidech, procesy, 

přítomnost klientů, firemní potřeba a cíle: 

Založené na zařízení/lidech – služby mohou vykovávat buď stroje, nebo lidé, kteří se 

dále rozdělují na to, zda jsou kvalifikovaní či nikoli. 

Procesy – firmy si mohou vybrat, jakým procesem se daná služba bude provozovat. 

Například samoobsluha nebo bufet 

Přítomnost klientů – u  některých služeb je důležitá přítomnost klientů. Doktor 

nedokáže prohlídnout pacienta bez jeho přítomnosti, na rozdíl od opravy automobilu, 

kde klient není potřeba 
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2.3.3 Klasifikace sportovních a  tělovýchovných služeb 

Existuje celá řada klasifikací, které se týkají obecných služeb, ale moderní klasifikace 

tělovýchovných a  sportovních služeb chybí, protože tímto tématem se v  současnosti 

zabývá či zabývalo jen velmi málo autorů, a  to výhradně zahraničních. Aplikace 

obecných klasifikací služeb na služby sportovní a  tělovýchovné je ale velmi obtížná. 

Podle rozsahu odlišností se dají vhodně klasifikovat tělovýchovné a  sportovní služby 

(Šíma, 2009):  

Služby pro potěšení zákazníka - Pod tento typ služeb spadají organizace, které poskytují 

svým zákazníkům potřebné vybavení a  zařízení. Předpokladem pro fungování tohoto 

typu služeb je fakt, že zákazníci jsou motivováni samostatně a  jejich cílem je tělesná 

aktivita jako taková. Hlavním zájmem managementu takových organizací je poskytnout 

svým klientům vybavení a  zařízení potřebné pro danou aktivitu.  

Služby pro zdraví a  kondici - Tento druh služeb spojuje pronajímání a  maloobchodní 

prodej s  přáním zákazníka podporovat svoji tělesnou kondici a  zdraví. Klienti 

zpravidla vědí, co chtějí a  potřebují a  jsou za svoji aktivitu plně odpovědni. 

Management se tedy nemusí zabývat dozorem nad jejich jednáním - jednoduše dává svá 

zařízení a  vybavení k  dispozici.  

Služby pro rozvoj schopností a  dovedností - Zde dochází ke kombinaci výchovných 

aktivit organizace se zákazníkovou snahou získat nové dovednosti. Tyto služby 

poskytují výuku směřovanou ke zvládnutí podstatných znalostí v  určité sportovní 

disciplíně nebo tělesné činnosti. Tuto formu služeb zpravidla poskytují různé sportovní 

kluby, tělovýchovné jednoty a  sportovní školy. K  poskytování služby je nezbytná 

znalost sportovních technik a  strategií a  jejich aplikace v  podobě profesionálního 

tréninku a  je všeobecným předpokladem, že klienti jsou dostatečně motivováni 

k  získání dovedností. Nicméně je možné se setkat i  s  klienty, kteří byli k  účasti na 

fyzické aktivitě donuceni (například studenti v  hodinách tělesné výchovy) a  jsou tak 

motivováni nedostatečně. Je potřeba, aby je trenér či vyučující pomocí svých vůdčích 

schopností pozitivně ovlivnil tak, aby jejich účast byla smysluplná.  

Služby pro dosažení vrcholných výkonů - V  tomto druhu služeb se činnosti organizace 

spojují s  činností a  záměry klienta, jehož cílem je obvykle postupné dosažení 

vrcholných výkonů ve vybraném sportovním odvětví pod vedením odborníka. Je zde 
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proto velmi důležitá shoda stanovených cílů mezi organizací a  zákazníkem. Tak jako 

u  předchozí služby, vyžaduje se zde také sofistikovaná aplikace odborných znalostí 

a  vědomostí.  

Služby pro udržení kvality života - Udržující aktivity organizace jsou zaměřeny na 

klienty, kteří jsou zdraví a  v  dobré fyzické kondici, aby se dále zlepšovali. Tyto služby 

zahrnují především individuální nebo skupinové programy a  cvičení pod vedením 

odborníků. I  když jsou klienti v  dobré kondici, volí spíše skupinová cvičení než 

individuální trénink s  profesionálem. Může zde snadno dojít k  nedodržení stanoveného 

programu, protože pokrok klienta, výsledky jeho fyzické námahy se dostaví až po delší 

době. Takové klienty by měla organizace a  její zaměstnanci vhodně podporovat 

a  motivovat k  další aktivitě.  

Léčebné služby - Do této skupiny služeb se řadí organizace, které se zaměřují na 

zlepšení fyzické kondice a  zdraví klientů, kteří byli v  některých směrech tělesného 

vzdělání posouzeni jako nedostatečně nebo nepřiměřeně vzdělaní. Služby poskytované 

takovými organizacemi bývají výrazně léčebného charakteru, například rehabilitační 

a  relaxační programy, redukce tělesné hmotnosti nebo cvičení pro snížení stresu.  

2.4 Kvalita 

Pojem kvalita nebo jakost se používalo už ve starověku, což souviselo s  tím, že lidé se 

vždy zajímali o to, jak jim slouží výrobky, které směňovali na trhu. Nejstarší definice 

tohoto pojmu je přisuzována Aristotelovi, pro použití v  ekonomice je ale nevhodná. 

Proto byla pro firmy a  praktický život vytvořena definice, která je univerzální 

a  závazná. Uvádí jí norma ČNS EN ISO 9000:2001: „Jakost je stupeň plnění 

požadavků souborem inherentních znaků.“ Tato norma označuje všechny výstupy 

procesů pojmem produkty, u  kterých mohou být identifikovány určité znaky jakosti, 

které jsou pro ten druh produktu typické (inherentní). Např. inherentní znak chleba je 

chuť, u  traktoru výkon motoru (Nenadál, 2002). 

Kotler (2014) používá definici Americké společnosti pro kontrolu kvality, která zní: 

„Kvalita je souhrn vlastností a  charakteristických rysů výrobku nebo služby klíčových 

pro jejich schopnost uspokojovat uváděné nebo předpokládané potřeby.“ 
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Na vymezení tohoto pojmu se podílel i  Armand Vallin Feigenbaum (1999), který 

definoval kvalitu výrobku jako souhrn všech jeho konstrukčních a  výrobně technických 

charakteristik, které určují úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka. 

2.4.1 Kvalita služeb 

Jedním ze specifik služeb je, že zákazník je přítomen při procesu poskytování služby. 

To přináší výhodu individuálního přístupu, ale nevýhodu při pochybení, které není 

snadné napravit. Zjednodušeně lze nazvat kvalitní službou takovou službu, která 

zákazníka plně uspokojí (Veber, 2007).  

Kvalita služeb je pro provozovatele a  hlavně pro zákazníky velmi důležitá. Ovlivňuje 

spokojenost zákazníků a  s  tím související loajalitu svých klientů, kteří se stále vrací 

a  tvoří tam provozovatelům zisky (Vaštíková, 2014). 

Vaštíková (2014) vychází z  prací Grönroose (1984), který definuje dvě základní složky 

kvality: 

Technická kvalita služeb – vztahuje se k  relativně měřitelným prvkům služby, jež 

zákazník získává v  průběhu své interakce s  poskytovatelem služby. Je to tedy výsledek 

poskytované služby. Hodnocení této kvality je méně obtížné, ale mnohdy mohou její 

úroveň posoudit pouze odborníci, popřípadě se může posuzovat až po uplynutí určitého 

časového období. 

Funkční kvalita služeb – zákazníci se nezajímají pouze o  technickou kvalitu služby, ale 

i  to, jak je jim služba poskytnuta. Hodnocení funkční kvality je subjektivnější než 

technická kvalita, hraje zde roli prostředí, chování zaměstnanců, čekací doba apod. 

Podle Zeithamlové a  Parasurmana (2004) je tržním prostředí kvalita služeb velmi 

důležitá. Pozitivně ovlivňuje reputaci daného poskytovatele a  navíc vede ke zvyšování 

podílu na trhu rozrůstáním skupin zákazníků. To vzniká díky dobrému hodnocení 

v  rámci například ústní reklamy a  služba je tím v  hledáčku mnoha nových zákazníků. 

Návratnost kvality služeb je v  tržním prostředí spatřována v  získání konkurenční 

výhody, což při současném zvýšení objemu nákupů a  snížení nákladů může pro danou 

organizaci znamenat zvýšení ziskovosti. 
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2.4.2 Požadavky na kvalitu 

Kritéria, podle kterých zákazníci hodnotí kvalitu služby, Vaštíková (2014) shrnula do 

pěti bodů. Veber (2007) tato kritéria shrnul do šesti bodů, avšak obsahově se neliší (viz 

Obrázek 1). 

 Hmotné prvky – technický stav a  vzhled budov a  zařízení, vzhled zaměstnanců, 

komunikační materiály, hmotný produkt spojený se službou. 

 Spolehlivost – přesnost výkonu služby, dostupnost služby, naplnění užitku. 

 Schopnost reakce – vstřícnost a  snaha zaměstnanců, schopnost reagovat na 

požadavky zákazníka. 

 Jistota – schopnosti, znalosti, kvalifikace, zdvořilost, důvěryhodnost, bezpečnost 

při využívání služby 

 Empatie, pochopení – vcítění se a  pochopení potřeb zákazníka, dobrá 

komunikace. 

Obrázek 1: POŽADAVKY NA KVALITU SLUŽBY 

 

Zdroj: VEBER, 2007, upraveno autorkou 

2.4.3 Spokojenost zákazníků 

Nedílnou součástí je i jak jsou zákazníci s daným produktem nebo službou spokojeni. 

Definování pojmu spokojenost s sebou přináší několik praktických problémů. 

Především je nutné uvědomit si, že spokojenost zákazníka se vždy spojuje s jeho pocity 

a může se vztahovat nejen k výrobkům či službám, ale i k organizaci samotné. 

Služba 

Spolehlivost 

Pružnost 

Odborná 
způsobilost 
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Vhodné 
prostředí 

Dostupnost 
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Podle Olivera (2010) je spokojenost zákazníka daná tak, že „výrobek anebo druh služby 

či produkt služby sám o sobě poskytl anebo poskytuje příjemnou hladinu uspokojení z 

jeho spotřeby“. Kotler a Armstrong (2004) definují spokojenost jako „míru naplnění 

očekávání zákazníka, která je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený 

produkt.“  

2.5 Modely kvality služeb 

Aby se dala změřit kvalita služeb, bylo vymyšleno mnoho modelů a přístupů, díky 

kterým bylo zjištěno, že kvalita služeb je závislá na typu nastavení služeb, situaci, času 

a  dalších faktorech. Každý přístup v  sobě zahrnuje různé aspekty zákazníkova 

očekávání, spokojenosti, kvality služeb a vztahy mezi nimi.  

V následující části jsou některé modely představeny. V závěru této podkapitoly je 

podrobněji rozebrán SERVQUAL, který bude využit při samotném výzkumu. 
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Technický a  funkční model kvality (Grönroos, 1984), obrázek 2. U  tohoto modelu autor 

identifikoval 3  složky kvality a  těmi jsou technická kvalita, funkční kvalita a  image. 

Technická kvalita je výsledek, neboli co spotřebitel ve skutečnosti dostává, funkční 

kvalita je proces nebo způsob, jakým byla služba poskytnuta a  poslední neméně 

důležitou složkou je image, která zahrnuje různé faktory (tradice, ideologie, ceny 

a  public relations). 

Obrázek 2: TECHNICKÝ A  FUNKČNÍ MODEL KVALITY 

 

Zdroj: Grönroos, 1984, upraveno autorkou 

 

Model atributu kvality služeb (Haywood-Farmer, 1988), obrázek 3. Tento model 

popisuje organizaci, která má „vysokou kvalitu“, pokud důsledně splňuje preference 

a  požadavky zákazníků.  Platí, že každá služba má tři základní atributy – fyzické 

zařízení a  procesy, chování lidí a  profesionální úsudek. Každý atribut obsahuje několik 

faktorů. Kvalitní služba se získá vhodnou kombinací těchto tří prvků, které je třeba najít 

a  pečlivě rozdělit. 
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Obrázek 3: MODEL ATRIBUTU KVALITY 

 

Zdroj: Haywood-Farmer, 1988, upraveno autorkou 

 

Syntetizovaný model kvality služeb (Brogowicz a  kol., 1990), obrázek 4. Takzvaná 

mezera v  kvalitě služby může existovat ještě předtím, než zákazník využil službu. Mohl 

se o  ní dozvědět prostřednictvím ústní reklamy, nebo jiné mediální komunikace. 

V důsledku toho je důležité začlenit vnímání i  potenciálních zákazníků a nejenom 

stávajících zákazníků. Tento model se snaží integrovat tradiční manažerský rámec 

(plánování, realizace, kontrola). Autoři se domnívají, že tři faktory, jako jsou firemní 

image, vnější vlivy a  tradiční marketing, ovlivňují technické i funkční očekávání 

kvality. 
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Obrázek 4: SYNTETIZOVANÝ MODEL KVALITY 

 

Zdroj: Brogowicz, 1990, upraveno autorkou 

 

Model vnímané kvality služeb a  spokojenosti (Spreng a  Mackoy, 1996), obrázek 6. 

Tento model se snaží zlepšit porozumění konstruktů vnímané kvality služeb 

a  spokojenosti zákazníků. Model zdůrazňuje vliv očekávání, vnímané výkonnosti, 

přání, touhy na celkovou kvalitu služeb a  spokojenost zákazníka. Kvalita se měří 

pomocí sady deseti atributů. 
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Obrázek 5: MODEL VNÍMANÉ KVALITY A  SPOKOJENOSTI 

 

Zdroj: Spreng a  Mackoy, 1996, upraveno autorkou 

PCP Model (Philip a  Hazlett, 1997), obrázek 7. Model má formu hierarchické 

struktury, která má tři typy atributů – stěžejní, základní a  periferní, které se překrývají. 

Stěžejní atribut, který se nachází v  jádru, je považován za společný pro všechny 

a  zdůvodňuje, proč se spotřebitel rozhodl oslovit konkrétní organizaci a  má největší 

vliv na úroveň spokojenosti. Základní atribut, soustředěný kolem klíčových atributů, lze 

nejlépe popsat jako lidi, procesy a  organizační struktury služby, se kterými musí 

zákazník jednat, aby se dosáhlo na stěžejní atribut. Třetí úroveň modelu se zaměřuje na 

okrajové vlastnosti, které mohou být definovány jako „nahodilé doplňky“, aby měl 

spotřebitel z  celého zážitku maximální potěšení. 
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Obrázek 6: PCP MODEL 

 

Zdroj: Philip a  Hazlett, 1997, upraveno autorkou 

 

Model kvality maloobchodních služeb a  model vnímané hodnoty (Sweeney a  kol., 

1997), obrázek 8. Vliv kvality služeb o  hodnotě a  ochotě koupit konkrétní službu se 

setká s  dvěma alternativními modely. Hodnota může být definována jako srovnání mezi 

tím, co spotřebitelé dostávají, a  tím, co dávají. Model 1 : Tento model zdůrazňuje, že 

vedle kvality výrobků a  cenového vnímání, je zde funkční kvalita a technická kvalita 

služeb, které také ovlivňují vnímání hodnot. Model 2 : Tento model zdůrazňuje, že 

vnímání funkčních a  technických kvalit přímo ovlivňují ochotu spotřebitelů ke koupi. 
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Obrázek 7: MODEL MALOOBCHODNÍCH SLUŽEB A  VNÍMANÉ HODNOTY 

 

Zdroj: Sweeney a  kol., 1997, upraveno autorkou 

Model kvality interních služeb (Frost a  Kumar, 2000), obrázek 9, je založen na 

konceptu GAP modelu (Parasuraman a  kol, 1985 – popsáno níže). Tento model hodnotí 

rozměry a  jejich vzájemné vztahy, které určují kvalitu služeb mezi interními zákazníky 

(přední řada zaměstnanců) a  vnitřními dodavateli (pomocný personál) v  rámci velké 

servisní organizace nabízející služby. 

Obrázek 8: MODEL KVALITY INTERNÍCH SLUŽEB 

 

Zdroj: Frost a  Kumar, 2000, upraveno autorkou 
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Vnitřní mezera 1  ukazuje rozdíl ve vnímání pomocného personálu (interní dodavatel) 

a  v  očekávání první linii zaměstnanců (interních zákazníků). Vnitřní mezera 2  je 

významný rozdíl mezi specifikací kvality služeb a  poskytnutým servisem. Výsledkem 

jsou vnitřní rozdíly ve výkonnosti. Vnitřní mezera 3  je mezera, která se zaměřuje na 

přední linii pracovníků (interních zákazníků). Rozdíl je založen na rozdílu mezi 

očekáváním a  vnímáním kvality služeb podpůrného personálu v  přední linii 

zaměstnanců. 

SERVQUAL model (Parasuraman a  kol., 1985), obrázek 10. Parasuraman a  kolektiv 

navrhnul, aby se kvalita služeb určovala jako rozdíl mezi očekávanými požadavky 

a  vnímanou službou a  vyvinuli model kvality služby na základě nedostatků (rozdílů).  

Obrázek 9: SERVQUAL MODEL 

 

Zdroj: Parasuraman a  kol., 1985, upraveno autorkou 
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Mezera 1  – Rozdíl mezi očekáváním zákazníka a  vnímáním vedení. Management 

nevnímá nebo neví vždy to, co zákazníci skutečně chtějí.  

Mezera 2  – Rozdíl mezi vnímáním vedení a  specifikací kvality služby. Management 

může správně vnímat přání zákazníků, ale stanoví nevhodné normy kvality. 

Mezera 3  – Rozdíl mezi specifikací kvality služby a  jejím poskytnutím. Jedná se 

o  takzvanou mezeru výkonu. Zaměstnanci mohou být špatně vyškolení, neochotní či 

neschopní postupovat podle stanovených standardů, které si mohou i  protiřečit. 

Mezera 4  – Rozdíl mezi poskytováním služeb a  komunikací. Očekávání spotřebitelů 

jsou ovlivněna reklamou a  sliby. 

Mezera 5  – Rozdíl mezi vnímanou a  očekávanou službou. Je závislá na velikosti 

a  směru všech předešlých mezer, velikost mezer 1  – 4  se sčítá ve výsledný rozdíl mezi 

vnímanou a  očekávanou službou. Objeví se, když spotřebitel chybně vnímá kvalitu 

služby. 

Tento model byl pro svoji rafinovanost použit pro metodu SERVQUAL na měření 

spokojenosti zákazníků. Původní SERVQUAL vymezoval deset dimenzí kvality 

služby, na jejichž základě byl sestaven dotazník s  97 otázkami. Následným 

zdokonalováním tohoto nástroje měření kvality služeb byl počet těchto vlastností snížen 

na 5  a  počet otázek dotazníku na 22. Těmito pěti dimenzemi kvality služby jsou 

spolehlivost, odpovědnost, hmotné zajištění, jistota a  vcítění (empatie) (Ruda, 2012). 

Identifikace těchto pěti vlastností kvality služeb byla rozhodujícím podkladem pro 

vytvoření konečné verze metody SERVQUAL, jako standardizovaného nástroje pro 

hodnocení kvality služeb (Šíma, 2013). 

 hmotné zajištění (tangibles) – vzhled zařízení, vybavení a  personálu, se kterým 

přichází zákazník do styku;  

 spolehlivost (reliability) – schopnost provést slíbenou službu spolehlivě a  správně; 

 odpovědný přístup (responsiveness) – pohotovost a  ochota pomoci zákazníkům; 

 jistota (assurance) – znalosti a  vědomou zaměstnanců a  jejich schopnost vzbudit 

u  zákazníka pocit důvěry a  jistoty;  

 empatie (empathy) – připravenost a  schopnost vcítit se do individuálních přání 

zákazníků.  
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Každá položka je ve výzkumu použita dvakrát – poprvé ke zjištění obecných očekávání 

od dané služby a  podruhé k  měření vnímání výkonnosti konkrétní služby poskytované 

daným poskytovatelem. Tato hodnocení jsou shromažďována pomocí bodové Likertovy 

škály. Podle autorů je pak kvalita služeb rozdílem mezi vnímáním a  očekáváním 

zákazníka (Hudson, 2001). 

Ohodnocení kvality je pro každé tvrzení pak možné vypočítat na základě následujícího 

vztahu, zahrnujícím v  sobě vnímání (Perception) a  očekávání (Expectation): 

Perception (Pi) – Expectation (Ei) = Quality (Qi) 
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3. CÍLE A  ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost zákazníků s  poskytovanými sportovními 

službami v mateřských školách Trenčínská a U Uranie metodou SERVQUAL, která 

srovná očekávanou a vnímanou kvalitu rodičů dětí z těchto institucí. Pomocí výsledků 

bude možná komparace mezi školami a následné vytvoření případných doporučení. 

 

Dílčí úkoly: 

- Přizpůsobit dotazník SERVQUAL sportovním službám pro děti, pilotáž 

dotazníku a  korekce dotazníku 

- Realizace marketingového výzkumu, sběr dat 

- Vyhodnocení získaných informací z  výzkumu 

- Interpretace výsledků a  grafické zpracování 

- Komparace výsledků obou institucí 

- Navržení změn, které by zlepšily poskytované služby 
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4.  METODIKA 

Následující kapitola je zaměřena na postup měření kvality služeb a  na dalších 

podrobnostech výzkumu. 

U  zjištění kvality sportovních služeb pro děti půjde o  kvantitativní průzkum a  sběr 

primárních dat. Pro tento výzkum bude použit modifikovaný dotazník SERVQUAL, 

kdy dotázaní respondenti určují míru očekávání pomocí hodnotící škály a  poté určují 

hodnotu vnímané služby. Dotazník bude v  písemné formě, díky časové výhodnosti 

a  díky jednoduššímu zpracování. 

4.1 Výzkumný soubor 

Pro tuto práci byla vybrána metoda dostupného (příležitostného) výběru vzorku z 

důvodu ušetření nákladů, a to jak časových tak peněžních. Vybranými institucemi jsou 

pražské školky MŠ Trenčínská na Spořilově a MŠ U Uranie v Holešovicích. 

Respondenti tohoto výzkumu nejsou děti, které služby využívají, nýbrž jejich rodiče 

nebo zákonní zástupci, jelikož jsou oni zákazníci, kteří za danou službu zaplatili, a mají 

právo ji hodnotit. 

Snahou bylo získat minimálně 33% navrácených dotazníků. Mateřské školy byly 

zvolené dvě, aby se zvýšil počet vrácených dotazníků a aby byla možná komparace. 

Kapacita mateřské školy Trenčínská činí pro tento rok 50 dětí, MŠ U Uranie je větší a 

navštěvuje jí 160 dětí.  

Tabulka č. 1 Počet rozdaných a vyplněných dotazníků, návratnost 

Název školky Počet rozdaných 

dotazníků 

Počet vrácených 

dotazníků 

Návratnost Podíl na výzkumném 

souboru 

MŠ Trenčínská 50 27 54% 36% 

MŠ U Uranie 160 48 30% 64% 

Celkem 210 75 36% 100% 

 

4.2 Sběr dat 

V této podkapitole je představeno, jaká data byla použita a jak byla získána. Bude zde 

nastíněna i tvorba samotného dotazníku. 
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4.3 Zdroj dat 

Pro výzkum byla použita primární data, která byla získaná z písemného dotazování 

respondentů. Dotazníky byly modifikovány podle původního dotazníku SERVQUAL. 

Pro účely výzkumu byly sestaveny nestandardizované dotazníky tak, aby byly zjištěny 

údaje, vztahují se k bakalářské práci. 

Dotazník byl předán učitelkám obou mateřských škol, které je pak dali rodičům na 

zodpovězení. 

4.4 Dotazník 

Při konstrukci dotazníku bylo dbáno na všechny náležitosti a kritéria, která by měl 

každý dotazník splňovat. Vytváření dotazníku bylo konzultováno i s odborníky, 

konkrétně s Mgr. Janem Šímou, Ph.D. a Mgr. Josefem Voráčkem. 

Úvodní strana obsahuje důvod, proč by měl respondent dotazník vyplnit (motivaci) a 

pokyny. Také je zde sdělen důvod, proč je daný výzkum prováděn a proč jsou 

zjišťované informace důležité.  

První část dotazníku se skládá z 22 výroků (každá dimenze má 4 – 5 výroků), které jsou 

použity dvakrát (tzn. celkem 44 výroků). První výroky (značeny „a“) se zaměřují na to, 

jak si respondent představuje ideální školku, zdali by danou věc školka měla mít nebo 

poskytovat. U druhých výroků (značeno „b“) rodiče hodnotili, jak si na tom školka, 

kterou navštěvují jejich děti, vede. Tato část slouží ke zjištění mezer v poskytování 

pohybových služeb v instituci. Na konci každého sektoru otázek měli rodiče prostor na 

vyjádření, s čím konkrétně jsou nespokojeni. 

Pro tento výzkum byla použita Likertova škála, která umožnuje škálovou evaluaci a 

zároveň disponuje přesným vymezením hraničních hodnot absolutně pozitivního a 

negativního vnímání. Tento formát umožnuje dosáhnout vyšší variability a spolehlivosti 

získaných výsledků (Nenadál, 2004). 

Škála byla zvolena sedmistupňová a to s intervalem od -3 do 3 (včetně nuly), přičemž -3 

znamená, že respondent absolutně nesouhlasí s daným výrokem a 3, že absolutně 

souhlasí. Rodiče odpovídali zakroužkováním hodnoty, která jim přišla odpovídající. 

Tento interval byl zvolen z důvodu snazšího vyhodnocování konečných výsledků, a to 

pokud je naměřená hodnota kladná, respondenti vnímají danou vlastnost kvality služeb 
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nad jejich očekávání a naopak. Další výhodou je snadnější asociace pro respondenty, 

když s výrokem nesouhlasí, uvedou zápornou hodnotu, jestli ano, zvolí jedno z 

kladných čísel. 

Ve druhé části dotazníku měli respondenti rozdělovat 100 bodů mezi 5 dimenzí. Tyto 

body rodiče rozdělovali podle toho, jakou důležitost pro ně hraje jednotlivá vlastnost. 

Největší prioritu pro ně pak bude mít oblast, které přiřadí nejvíce bodů a naopak. 

Na konci celého dotazníku jsou tzv. identifikační otázky, které měli za úkol zjistit 

některé informace o respondentech. Tyto otázky jsou umístěné na konci, protože na 

začátku by mohla respondenta znepokojit a odradit od dalšího vyplňování (Kozel, 

2006).  

4.5 Zpracování a  analýza dat 

Výsledky jsou zpracované v tabulkách a v grafické formě. Pro hodnocení jednotlivých 

dimenzí kvality služeb jsou v práci využity tabulky a paprskové grafy. Toto grafické 

znázornění umožňuje v přehledné formě porovnání očekávání zákazníků a jejich 

subjektivního vnímání kvality služeb. 
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5. VÝSLEDKY PRÁCE 

Výsledky marketingového výzkumu jsou strukturovány do tří kapitol. V prvních dvou 

jsou prezentovány výsledky pro každou školku zvlášť. Poslední kapitola výsledky 

školek srovnává. 

V úvodu prvních kapitol jsou stručně představeny mateřské školy. Informace byly 

čerpány z internetových stránek dané instituce. První podkapitola shrnuje 

charakteristiky respondentů a jejich dětí. V další části jsou prezentovány výsledky 

samotného hodnocení kvality služeb. Každá dimenze je hodnocena zvlášť, přičemž je 

identifikována velikost mezery mezi očekáváním a vnímanou kvalitou služeb. Na závěr 

je každé sledované vlastnosti přiřazena váha důležitosti tak, jak ji vnímají sami 

zákazníci. 

5.1 MŠ Trenčínská 

MŠ Trenčínská byla zřízena jako příspěvková organizace 1. 1. 1995 na Spořilově, který 

je částí Záběhlic patřící do městské části Praha 4. Děti jsou v MŠ rozděleny do tří tříd. 

K MŠ náleží zahrada se vzrostlými ovocnými a jehličnatými stromy, pískovišti a 

dřevěnými prolézačkami a herními prvky. Koncepce školy je orientovaná na všestranný, 

harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních 

zvláštností.  

5.1.1 Identifikační otázky 

Pohlaví rodičů 

Následující graf znázorňuje odpovědi na pohlaví rodičů, kteří vyplňovali dotazník. 

Z grafu vyplívá, že 21 dotazníků vyplňovaly ženy a pouze 6 muži, viz graf č. 1. 

Graf č. 1: Pohlaví rodiče (MŠ Trenčínská) 
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Vztah rodičů ke sportu 

Další otázka se vztahovala opět na rodiče a měla zjistit, jaký vztah mají ke sportu. Na 

výběr měli ze tří odpovědí a to „kladný“, „neutrální“ a „záporný“. Podle očekávání 

nikdo z rodičů neodpověděl, že má záporný vztah ke sportu. Kladný vztah má více jak 

dvě třetiny respondentů, viz graf č. 2. 

Graf č. 2: Vztah rodičů ke sportu (MŠ Trenčínská) 

 

Počet dětí v rodině 

Další identifikační otázky se zaměřovaly už jen na děti. Otázka na respondenta byla, 

kolik dětí má v rodině, možnosti měl „jedno“, „dvě“, „tři“, „čtyři a více“. Nikdo 

z rodičů nemá více jak tři děti. Nejčastější odpověď byla, že mají v rodině dvě děti, 

nejméně častá, že mají tři děti, viz graf č. 3. 

Graf č. 3: Počet dětí v rodině (MŠ Trenčínská) 
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Počet dětí v instituci 

Tato otázka zjišťovala, kolik dětí z rodiny rodiče posílají do MŠ Trenčínská. Z výsledků 

je patrné, že 24 rodičů posílají do školky pouze jedno dítě, dvě děti mají v instituci 

pouze 2 respondenti, viz graf č. 4. Nikdo ve školce nemá více jak dvě děti. 

Graf č. 4: Počet dětí v instituci (MŠ Trenčínská) 

 

Věk dítěte/dětí 

Zde rodiče odpovídali, jaký je věk jeho dítěte nebo dětí, které chodí do této školky. 

Nejvíce dětí jsou tzv. předškoláci, kteří by měli nastoupit další rok do první třídy 

základní školy (tzn. děti ve věku 5-6 let). Zajímavostí je, že jedno dítě je školního věku, 

neboli už má 7 let, viz graf č. 5. 

Graf č. 5: Věk dětí (MŠ Trenčínská) 
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Pohlaví dítěte/dětí 

Poslední identifikační otázka zjišťovala, jaké pohlaví má respondentovo dítě nebo děti 

navštěvující školku. Z výsledků je vidět, že rozdíl v pohlaví je vyrovnaný. Holčičky 

mají menší převahu oproti chlapcům, holčiček je 16 a kluků 13, viz graf č. 6. 

Graf č. 6: Pohlaví dětí (MŠ Trenčínská) 

 

 

5.1.2 Funkční kvalita pohybových aktivit v MŠ 

Hmotné zajištění 

Tato vlastnost funkční kvality představovala výroky, které se zabývaly umístěním 

samotné školky, zdali by se měla nacházet a nachází v blízkosti zeleně. Další tvrzení se 

týkala místností určenou speciálně na sport a pohybové aktivity, úpravou a vzhledem 

zaměstnanců a nakonec hřištěm s prvky na rozvíjení obratností dětí. 

Tabulka č. 2: Hmotné zajištění v MŠ Trenčínská 

Hmotné zajištění 

očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Blízkost zeleně 
2,81 1,44 -1,37 

-1,30 

Místnost pro pohyb 
2,70 0,74 -1,96 

Profesionální vzhled 

zaměstnanců 2,96 2,81 -0,15 

Hřiště s prolézačkami 
2,81 1,11 -1,70 
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Graf č. 7: Hmotné zajištění MŠ Trenčínská 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že vnímaná kvalita nepředčila ani v jediném případě očekávání 

respondentů. Největší rozdíl mezi očekáváním a tím, jak to ve skutečnosti rodiče 

vnímají, májí místnost pro pohybové aktivity (-1,96) a hřiště s prvky pro vývoj 

obratnosti (-1,70). Školka má sice velkou zahradu, ale není zde uspokojující množství 

prolézaček atp.  

Větší negativní mezera u lokace školky je pochopitelná. Samotná městská část Spořilov 

se sice nachází v blízkosti Kunratického lesa a Hamerského rybníka, ale instituce je 

v nejvzdálenějším místě od obou míst. 

Spolehlivost 

Část týkající se spolehlivosti se věnovala dodržování povinností a slibů při poskytování 

kroužků a spolehlivosti lektorů. Zaměřovala se také na počet poskytovaných 

pohybových kroužků, dodržování časů, na bezpečnost a dodržování základní hygieny. 
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Tabulka č. 3: Spolehlivost v MŠ Trenčínská 

Spolehlivost 

očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Plnění slibů 
2,81 2,67 -0,15 

-0,13 

Spolehlivost lektorů 
2,85 2,56 -0,30 

Počet pohybových kroužků 
2,48 2,11 -0,37 

Dodržování času 
2,70 2,78 0,07 

Dodržování bezpečnosti a hygieny 
2,93 3,00 0,07 

 

Graf č. 8: Spolehlivost v MŠ Trenčínská 

 

U spolehlivosti byly hodnoty očekávané a vnímané kvality velmi vyrovnané,  viz graf č. 

9. Dokonce u dvou tvrzení, konkrétně dodržování času, bezpečnosti a hygieny předčila 

vnímaná kvalita očekávání rodičů, a to i přesto, že očekávání mělo vysoké hodnoty 

(2,70 a 2,93). U obou je rozdíl téměř shodný a to 0,07. U ostatních tvrzení nebyly 

rozdíly velké. Největší rozdíl má dostatečný počet pohybových kroužků a to s hodnotou 

-0,30, viz tabulka č. 3. 
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Odpovědný přístup 

Třetí zkoumaný faktor funkční kvality služeb je odpovědný přístup. Tvrzení, která jsou 

v této části, měla zkoumat informovanost rodičů ohledně jakýchkoli změn, jak by měli 

jít a jdou učitelé příkladem. Otázky jsou zaměřené i na správnou životosprávu, ochotu 

lektorů pomáhat a také na osobní komunikaci. 

Tabulka č. 4: Odpovědný přístup zaměstnanců v MŠ Trenčínská 

Odpovědný přístup očekávaná kvalita vnímaná kvalita mezera výroku 

mezera 

vlastnosti 

Informace o změnách 
2,93 2,48 -0,44 

-0,56 

Jít příkladem s životosprávou 
2,74 1,85 -0,89 

Ochota pomoct a poradit 
2,89 2,22 -0,67 

Osobní komunikace 
2,52 2,26 -0,26 

 

Graf č. 9: Odpovědný přístup zaměstnanců v MŠ Trenčínská 

 

V případě odpovědného přístupu měli rodiče vyšší očekávání kvality, než jakou 

vnímají, viz tabulka č. 4. Největší mezera je překvapivě u tvrzení, které se zaměřuje na 

životosprávu a jak jdou učitelé dětem příkladem (-0,89). Zarážející je i výskyt větší 

mezery u výroku, který je zaměřen na ochotu pracovníku pomoci a poradit jak rodičům, 

tak dětem (-0,67) 
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Pocit jistoty 

Předposlední vlastností je pocit jistoty. Čtyři výroky, které rodiče hodnotili, se 

zaměřovaly především na lektory a učitele, a to na důvěru vzbuzující v rodičích, na 

dohlížení a dodržování pravidel jak v běžném chování, tak i ve sportu a jak zvládají být 

trpěliví u méně zdatných dětí. Jedno tvrzení se týkalo i toho zdali by měl mít a má 

alespoň jeden učitel odborné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

Tabulka č. 5: Pocit jistoty v MŠ Trenčínská 

Pocit jistoty očekávaná kvalita vnímaná kvalita mezera výroku mezera vlastnosti 

Důvěra v lektora 
2,81 2,26 -0,56 

-0,76 

Odbornost v TV 
1,96 0,67 -1,30 

Dodržování pravidel 
2,89 2,56 -0,33 

Trpělivost lektorů 
2,93 2,07 -0,85 

 

Graf č. 10: Pocit jistoty v MŠ Trenčínská 

 

Ani v případě pocitu jistoty rodiče neznamenali lepší kvalitu, než jakou očekávali, viz 

graf č. 11. Největší mezeru má výrok zabývající se odborností personálu (-1,30) ač je 

zde nejmenší očekávaná hodnota ze všech čtyř tvrzení, viz tabulka č. 5. 
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Empatie 

Poslední vlastnost je empatie a s ní související individuální přístup učitelů k dětem, 

řešení konfliktů diskrétně a v soukromí a respektování přání rodičů týkající se skladby 

pohybových aktivit. Rodiče zde hodnotí, zdali školka pořádá dostatečné množství 

sportovních akcí, a zdali má nabídku kroužků v různých časech. 

Tabulka č. 6: Empatie v MŠ Trenčínská 

Empatie očekávaná kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Individuální přístup 
2,81 2,11 -0,70 

-0,54 

Řešení konfliktů v soukromí 
2,59 2,07 -0,52 

Respektování přání rodičů 
1,52 1,44 -0,07 

Pořádání sportovních akcí 
2,41 1,00 -1,41 

Více časových možností 
1,70 1,70 0,00 

 

Graf č. 11: Empatie v MŠ Trenčínská 

 

Ve výsledné tabulce (tabulka č. 6) u tvrzení týkající se časových možností kroužků je 

velmi zajímavá shoda očekávané kvality a vnímané kvality, můžeme tedy říci, že rodiče 
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jsou v této oblasti spokojeni. Naopak největší rozdíl je u pořádání akcí, viz graf č. 12. 

Vysoka hodnota mezery je dána vysokým očekáváním rodičů. 

5.1.3 Vyhodnocení celkové funkční kvality sportovních a pohybových 

služeb v MŠ Trenčínská 

Graf č 13 znázorňuje celkové mezery jednotlivých dimenzí kvality služeb v Mateřské 

škole Trenčínská. 

Graf č. 12: Porovnání velikostí mezer jednotlivých dimenzí (MŠ Trenčínská) 

 

Z grafu č. 12 je možno vidět, že nejhůře dopadlo hmotné zajištění, důvod je lokace 

budovy školky, absence místnosti pro sportování a nedostatku pohybových prvků na 

hřišti, naopak nejlépe vyšla spolehlivost, o té jediné bychom mohli říci, že jsou s ní 

rodiče spokojeni díky nejmenší mezeře mezi očekáváním a vnímáním kvality. 

Konečné porovnání můžeme ovšem udělat až po zjištění preferencí u jednotlivých 

dimenzí. Rodiče rozdělovali 100 bodů mezi pět vlastností podle toho, jakou důležitost 

pro ně představuje. 

-1,40 -1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00



44 

 

Graf č. 13: Preference jednotlivých vlastností kvality služeb (MŠ Trenčínská) v % 

 

Z grafu č. 14 můžeme vidět, že preference u každé dimenze jsou téměř vyrovnané. 

Pohybujeme se v rozmezí pouze od 16% do 21%. Nejméně důležité je pro rodiče 

hmotné zajištění, avšak nejdůležitější oblast je pocit jistoty. 

Tabulka č. 7: Celkové vyhodnocení funkční kvality služeb MŠ Trenčínská 

Vlastnosti kvality 

služeb 

Mezera 

vlastnosti 

Váha vlastnosti (v 

%) 

Vážené 

servskóre 

Výsledná 

mezera 

Hmotné zajištění -1,30 16,93 -21,94 

-12,68 

Spolehlivost -0,13 21,15 -2,82 

Odpovědný přístup -0,56 19,78 -11,17 

Pocit jistoty -0,76 21,41 -16,25 

Empatie -0,54 20,74 -11,22 

 

Celkové vyhodnocení, neboli vážené servskóre, jsme získali tak, že jsme jednotlivé 

dimenze vynásobili s hodnotou preferencí. Výsledná mezera následně vznikla 

z průměru servskóre. Můžeme vidět (tabulka č. 7), že ani jednotlivé preference 

nezměnily nic na tom, že největší mezera je u hmotného zajištění. Podle Shonka, 

Chelladuraie (2008) jsou hranice pro spokojenost či nespokojenost od -1 do -20. 

Hmotné zajištění je za touto hranicí, můžeme tedy říct, že v této oblasti jsou rodiče 

nespokojeni. Nejlépe dopadla dimenze spolehlivost, která má i po započtení preferencí 
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stále nejmenší hodnotu, a to -2,82. Výsledná mezera je -12,68 a vychází z toho, že 

rodiče jsou méně spokojeni s nabízenými službami zaměřující se na sport a pohyb v MŠ 

Trenčínská. 

5.2 MŠ U Uranie 

Mateřská škola se nachází v dolní části Holešovic poblíž Ortenova náměstí. Provoz 

mateřské školy byl zahájen v roce 1968 v nově postavené budově. V té době bylo 

v provozu šest tříd mateřské školy a tři třídy jeslí. Nyní jsou ve třech pavilonech 

v provozu čtyři třídy MŠ U Uranie, tedy 112 dětí, nově od 20. 8. 2012 další dvě třídy 

MŠ U Pergamenky, tedy 56 dětí. Celková kapacita školy je 168 dětí.  

Velkou výhodou v této nepříliš zelené části Holešovic je rozlehlá zahrada. Celý areál se 

rozkládá na ploše asi 7 000 m2. Jednotlivá zařízení mají na zahradu samostatný přístup. 

V přechozích letech byla zahrada upravována bez celkového koncepčního řešení, kdy 

proběhla základní rekultivace zeleně a v rámci finančních možností i osazení herními 

prvky. 

5.2.1 Identifikační otázky 

Pohlaví rodičů 

Graf č. 14: Pohlaví rodičů (MŠ U Uranie) 

 

I v případě Holešovické školky dotazníky vyplňovaly dotazníky spíše ženy než muži, 

viz graf č. 14. Rozdíl mezi nimi je velký. Dotazníků vyplněných ženami bylo 37 a muži 

pouhých 12. 
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Vztah rodičů ke sportu 

Graf č. 15: Vztah rodičů ke sportu (MŠ U Uranie) 

 

Tyto výsledky vyšly opět velmi pozitivně stejně jako tomu bylo ve školce na Spořilově. 

Rodiče mají spíše kladný vztah ke sportu, viz graf č. 15. Nikdo nezmínil, že by jeho 

vztah ke sportu byl záporný. 

Počet dětí v rodině 

Graf č. 16: Počet dětí v rodině 

  

Graf č. 16 znázorňuje, že v rodině jsou nejčastěji dvě děti, viz graf č. 16. Tři děti 

v rodině mají 4 respondenti a 17 respondentů má v rodině pouze jedno dítě. Možnost, 

zdali mají čtyři nebo více dětí, nezaškrtnul nikdo.  
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Počet dětí v instituci 

Graf č. 17: Počet dětí v instituci (MŠ U Uranie) 

 

Z výsledků můžeme vyčíst, že rodiče posílají do školky většinou jedno dítě, viz graf č. 

17. 3 respondenti odpověděli, že ve školce mají dvě děti. Opět nikdo z nich neposílá do 

školky tři nebo více dětí. 

Věk dětí ve školce 

Graf č. 18: Věk dětí v MŠ U Uranie 

 

V této školce jsou věkové skupiny dětí vyrovnané. Opět jsou děti spíše předškolního 

věku (5 – 6 let). Nejmenší zastoupení mají tříleté děti, viz graf č. 18. Tato školka 

nevychovává žádné dítě, které je starší 6ti let, jako tomu je v případě školky na 

Spořilově. 
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Pohlaví dětí ve školce 

Graf č. 19: Pohlaví dětí v MŠ U Uranie 

 

Z dotazníků vyplývá, že je ve školce opět větší zastoupení holčiček než chlapců. 27 

rodičů posílá do instituce holčičky a 21 rodičů chlapce, viz graf č. 19. 
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5.2.2 Funkční kvalita pohybových aktivit v MŠ 

Hmotné zajištění 

Tabulka č. 8: Hmotné zajištění v MŠ U Uranie 

Hmotné zajištění 

očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Blízkost zeleně 2,54 1,33 -1,21 

-1,06 

Místnost pro pohyb 2,33 0,65 -1,69 

Profesionální vzhled 

zaměstnanců 
2,79 2,75 -0,04 

Hřiště s prolézačkami 2,83 1,52 -1,31 

 

Graf č. 20: Hmotné zajištění v MŠ U Uranie 

 

Stejně jako v případě mateřské školy Trenčínské i v hodnocení školy U Uranie vyšla 

tato vlastnost funkční kvality hůř. Vzhled zaměstnanců je považován za nejlepší a má 

rozdíl mezi očekáváním a vnímané kvality rodičů pouhých 0,04, viz tabulka č. 8.  

Díky umístění instituce v Holešovicích, kde není možnost procházek, má blízkost 

zeleně negativní hodnocení. Školka se snaží vyrovnat tuto nevýhodu velkou zahradou 

s prvky, kde si děti mohou hrát, ale ani toto vybavení není pro rodiče uspokojivé. 
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Uvítali by víc modernějších prolézaček. Hodnocení samostatné místnosti pro sport a 

pohybové aktivity taky nedopadlo pozitivně s hodnotou -1,69. 

Spolehlivost 

Tabulka č. 9: Spolehlivost v MŠ U Uranie 

Spolehlivost 
očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Plnění slibů 2,75 2,42 -0,33 

-0,17 

Spolehlivost lektorů 2,85 2,79 -0,06 

Služby bez nedostatků 2,88 2,40 -0,48 

Dodržování času 2,90 2,88 -0,02 

Dodržování bezpečnosti a hygieny 2,92 2,96 0,04 

 

Graf č. 21: Spolehlivost v MŠ U Uranie 

 

Z výsledků hodnocení spolehlivosti, které prezentuje tabulka č. 9 a graf č. 21, negativně 

vyčnívá zejména tvrzení týkající se množství pohybových kroužků (-0,48). Nejlépe 

hodnocené bylo dodržování bezpečnosti a hygieny, vnímaná kvalita předčila očekávání 

respondentů a získala tak kladnou hodnotu (0,04). Poslední tři položky spolehlivosti 

mají podobné záporné hodnoty, které nejsou nikterak velké. 
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Odpovědný přístup 

Tabulka č. 10: Odpovědný přístup v MŠ U Uranie 

Odpovědný přístup 
očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Informace o změnách včas 2,94 2,65 -0,29 

-0,30 

Jít příkladem s 

životosprávou 
2,75 2,54 -0,21 

Ochota pomoct a poradit 2,90 2,35 -0,54 

Osobní komunikace 2,17 2,00 -0,17 

 

Graf č. 22: Odpovědný přístup v MŠ U Uranie 

 

Nejlépe hodnocenými indikátory byly v případě školy U Uranie osobní komunikace 

s rodiči a životospráva, viz graf č. 22. Očekávání u osobní komunikace nebyly vysoké, 

proto je zde mezera poměrně malá. Méně spokojeni s vnímanou službou pak byli rodiče 

s indikátory o včasném upozorňování o změnách (-0,29) a ochotou pomoct a poradit 

jako rodičům tak dětem (-0,54).  
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Pocit jistoty 

Tabulka č. 11: Pocit jistoty v MŠ U Uranie 

Pocit jistoty očekávaná kvalita vnímaná kvalita mezera výroku mezera vlastnosti 

Důvěra v lektora 
2,79 2,56 -0,23 

-0,36 

Odbornost v TV 
1,56 0,92 -0,65 

Dodržování pravidel 
2,77 2,58 -0,19 

Trpělivost lektorů 
2,90 2,52 -0,38 

 

Graf č. 23: Pocit jistoty v MŠ U Uranie 

 

I přes vysoká očekávání rodičů výsledná mezera celé dimenze funkční kvality 

v mateřské škole v Holešovicích je velmi dobrá (0,36), viz tabulka č. 11. Za zmínku ale 

stojí odbornost lektorů v tělesné výchově, která zaznamenala největší zápornou hodnotu 

(-0,65), a to i přesto, že očekávání bylo nižší.  Důvěra v lektora a dodržování pravidel 

naopak zaznamenala nejmenší rozdíl (-0,19). 
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Empatie 

Tabulka č. 12: Empatie v MŠ U Uranie 

Empatie 
očekávaná 

kvalita 

vnímaná 

kvalita 

mezera 

výroku 

mezera 

vlastnosti 

Individuální přístup 2,77 2,04 -0,73 

-0,53 

Řešení konfliktů v 

soukromí 
2,81 2,65 -0,17 

Respektování přání rodičů 1,88 1,31 -0,56 

Pořádání sportovních akcí 2,15 1,58 -0,56 

Více časových možností 2,38 1,73 -0,65 

 

Graf č. 24: Empatie v MŠ U Uranie 

 

Velikost rozdílů u dimenze empatie se pohybuje v rozmezí od -0,56 až do -0,73, což 

vypovídá o menší spokojenosti rodičů v těchto ohledech, jediná výjimka se vyskytuje u 

řešení konfliktů diskrétně a v soukromí. Vnímaná skutečnost se v tomto případě nejvíce 

přibližuje k očekávání rodičů.  

2,77 

2,81 

1,88 
2,15 

2,38 

2,04 

2,65 

1,31 
1,58 

1,73 

Individuální
přístup

Řešení konfliktů v
soukromí

Respektování
přání rodičů

Pořádání
sportovních akcí

Více časových
možností

očekávaná kvalita

vnímaná kvalita



54 

 

5.2.3 Vyhodnocení celkové funkční kvality sportovních a pohybových 

služeb v MŠ U Uranie 

V této kapitole opět srovnáme jednotlivé dimenze funkční kvality v MŠ U Uranie a 

pomocí preferencí respondentů vyhodnotíme celkovou kvality sportovních služeb v této 

instituci. 

Graf č. 25: Porovnání velikostí mezer jednotlivých dimenzí (MŠ U Uranie) 

 

Z grafu č. 25 je patrné, že rodiče jsou nejméně spokojeni s hmotným zajištěním, stejně 

tak tomu bylo v i případě Spořilovské školky. Opět je lokalita nevhodná na pobyt mimo 

areál školy nebo pořádání různých akcí mimo pozemek, na kterém ale není ani 

uspokojující množství prvků pro děti. Pozitivnější výsledky můžeme vidět u ostatních 

vlastností, které se nedostaly pod hranici -0,60. 
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Graf č. 26: Preference jednotlivých vlastností kvality služeb (MŠ U Uranie) v % 

 

Z grafu č. 26 lze vyčíst, že preference jednotlivých dimenzí mají hodnoty vyrovnané 

rozmezí od 18% do 22 %. Změnu pořadí vlastností tyto hodnoty nezmění, a jestli ano, 

tak zanedbatelně. Je patrné, že rodiče kladou nejvyšší důraz na spolehlivost školky, 

která získala v hodnocení necelých 22%, hned v zástupu je pro ně důležitý pocit jistoty, 

který získal hodnotu jen o 35 desetin menší. Nejnižší důležitost přisuzují hmotnému 

zajištění, které dosáhlo míň než 18%. Je pravděpodobné, že výsledek preferencí výrazně 

nezmění celkové pořadí jednotlivých dimenzí. 

Tabulka č. 13: Celkové vyhodnocení funkční kvality služeb MŠ U Uranie 

Vlastnosti kvality 

služeb 

Mezera 

vlastnosti 

Váha vlastnosti (v 

%) 

Vážené 

servskóre 

Výsledná 

mezera 

Hmotné zajištění -1,06 17,71 -18,72 

-9,30 

Spolehlivost -0,17 21,75 -3,72 

Odpovědný přístup -0,30 19,52 -5,90 

Pocit jistoty -0,36 21,40 -7,69 

Empatie -0,53 19,63 -10,47 

 

Pravděpodobnost, že preference neovlivní výsledné hodnocení jednotlivých vlastností, 

se potvrdila v tabulce č. 13. Nejlépe hodnocenou oblastí i po zahrnutí preferenčních 
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bodů zůstala spolehlivost se servskóre -3,72. Velmi neuspokojivý segment nadále 

zůstalo hmotné zajištění (-18,72) a segment empatie (-10,47). 

Výsledná mezera kvality sportovních služeb ve školce U Uranie je -9,30, která se 

neblíží ke kritické hodnotě -20 určující službu za nekvalitní, i přes to jsou rodiče méně 

spokojeni a uvítali by služby na lepší úrovni. 

5.3 Komparace výsledků MŠ Trenčínská a MŠ U Uranie 

V grafu č. 27 jsou znázorněny velikosti mezer jednotlivých oblastí funkční kvality obou 

školek. Z grafu je vidět, že lépe dopadla MŠ U Uranie, které získala lepší hodnoty hned 

ve třech vlastnostech. Hmotné zajištění dopadlo v obou institucích nejhůře, nicméně 

školka v Holešovicích si vede v tomto ohledu lépe. Školka Trenčínská nejvíce zaostává 

oproti školce U Uranie v oblasti pocitu jistoty. Naopak předčila Holešovickou instituci 

v empatii a ve spolehlivosti.  

Graf č. 27: Srovnání velikostí mezer v obou institucích 

 

Tabulka č. 14: Celkové mezery institucí 

Instituce Celková mezera 

MŠ Trenčínská -12,68 

MŠ U Uranie -9,30 

V tabulce č. 14 jsou shrnuty hodnoty výsledků jednotlivých mateřských škol. Vychází 

opět, že lépe dopadla mateřská škola v Holešovicích a to s výslednou mezerou -9,30. 

Tato skutečnost už byla patrná z grafu výše. Hodnoty ani jedné ze školek se sice neblíží 
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žádoucí hodnotě, a to nule nebo dokonce kladných hodnot, ale nemůžeme jednoznačně 

říct, že rodiče jsou s kvalitou nabízených služeb nespokojeni. Management školek, by se 

měl zaměřit na zlepšení kritických oblastí. 

Tabulka č. 15: Celkové hodnocení funkční kvality služeb v obou MŠ 

Vlastnosti kvality 

služeb 

Celková mezera 

vlastnosti 

Váha vlastnosti (v 

%) 

Vážené 

servskóre 

Celková 

mezera 

Hmotné zajištění -1,18 17,32 -20,38 

-11,40 

Spolehlivost -0,17 21,45 -3,57 

Odpovědný přístup -0,48 19,65 -9,44 

Pocit jistoty -0,56 21,40 -11,97 

Empatie -0,58 20,18 -11,64 

 

Váhy jednotlivých vlastností funkční kvality služeb byly v obou školkách velmi 

podobné, a proto se celkové hodnoty preferencí výrazně neliší od preferencí v 

jednotlivých institucích, viz tabulka č. 15. Po zohlednění důležitosti nebyla 

zaznamenána změna pořadí velikostí mezer. Jednoznačně nejlépe dopadla oblast 

spolehlivosti školek, která při celkovém hodnocení získala hodnotu -3,57, je to velký 

rozdíl oproti ostatním vlastnostem. Celková mezera obou školek dosáhla výše -11,40, to 

potvrzuje tvrzení, že rodiče obou školek jsou s nabízenými službami méně spokojeni. 

Tento fakt ovlivňuje především hmotné zajištění, ostatní oblasti jsou v relativně 

pozitivních hodnotách.   



58 

 

6.  DOPORUČENÍ 

V této kapitole jsou shrnuta doporučení, která byla formulována na základě výsledků 

získaných dotazníků SERVQUAL. Zohledněny byly zároveň poznámky rodičů, které 

respondentům umožnily dodatečně komentovat jednotlivé oblasti funkční kvality.  

 

Mateřská škola Trenčínská  

Výzkum v MŠ Trenčínská prokázal, že největší slabinou v poskytování sportovních 

služeb je hmotné zajištění. Jedno z nejslabších hodnocení získalo umístění budovy 

školky. Komplex je situován v klidné části Spořilova, ale protože se v dochozí 

vzdálenosti nevyskytuje jakákoliv zeleň, možnost pravidelných procházek a dalších 

sportovních aktivit v lese či parku je prakticky vyloučená. Přestože ředitelka nemá 

možnost tento nedostatek odstranit, může soustředit pozornost na efektivní kompenzaci 

renovováním venkovních prostor školy. Dle ohlasů rodičů by situaci zlepšilo 

modernější hřiště s vyšším počtem nových prolézaček. Vůbec nejslabší hodnocení 

zaznamenala místnost pro pohybové aktivity. Školka nedisponuje žádným prostorem, 

který by mohl být pro podobné účely využíván, možností pro pohybové kroužky by 

bylo využití prostorů tělocvičny nedaleké sokolovny. 

Spolehlivost školky a zaměstnanců je vnímána ze všech položek dotazníku nejlépe. Při 

hodnocení kvality poskytovaných sportovních služeb převládá ze strany rodičů 

spokojenost, management by se měl ale zabývat otázkou počtu nabízených pohybových 

kroužků. Rodiče by uvítali širší výběr sportovních aktivit, jejichž využití by nebylo 

limitováno věkem. Spolehlivost lektorů také není vnímána jako ideální. V komentářích 

je zmíněna i nespokojenost s předáváním informací týkajících se konání kroužků a 

potřebného vybavení, což jsou zaváhání, kterých by se měly zodpovědné osoby do 

budoucna vyvarovat.  

Dále se respondentům nelíbí návyky vychovatelů, které mnohdy slouží jako příklad pro 

děti. Správná životospráva je velmi důležitá a její zdravé vedení je třeba podporovat od 

nejútlejšího věku. Byly zaznamenány nesouhlasné poznámky ke skladbě jídelníčku, 

strava by měla obsahovat více zeleniny a místo cukrovinek by děti měly dostávat ovoce. 

Sladkosti sloužící jako odměna podle rodičů nesmí zůstávat bez dozoru na stole 

pedagoga, při snadné dostupnosti ztrácí výchovný efekt.  



59 

 

Dimenze empatie se ukázala být na velmi nízké úrovni především v souvislosti s 

pořádáním akcí zaměřených na pohyb dětí. Na základě povědomí o dění v ostatních 

školkách nejsou rodiče spokojeni s počtem organizovaných událostí. Vedení školy by 

mělo začít usilovat i o navázání intenzivní spolupráce s rodiči. Díky tomuto propojení 

bude mnohem jednodušší porozumět oboustranným přáním a potřebám. Kooperace 

usnadní diskuzi nad volbou jednotlivých akcí, případně napomůže získat dodatečný 

dozor z řad rodičů tak, aby se mohly zúčastnit všechny třídy.  

Mateřská škola U Uranie  

Původní předpoklad, že školka v Holešovicích dopadne lépe, jelikož byla 

rekonstruovaná a je větší, byl potvrzen, ačkoliv dominance nebyla tak výrazná, jako se 

očekávalo. Ani u jedné z vlastností funkční kvality není evidována jednoznačná 

nespokojenost, neboť rozdíly mezi očekáváním a vnímáním nejsou výrazné.  

Školka se také ale potýká s problémem hmotného zabezpečení. V přilehlém okolí není 

jediné vhodné místo pro venkovní aktivity. Přestože areál školky prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí po povodních v roce 2002 a hřiště získalo nové herní prvky, vybavení 

rozlehlé zahrady stále není podle rodičů vzhledem k počtu dětí uspokojivé.  

Management by se měl i v této instituci zaměřit na počet nabízených pohybových 

kroužků. Školka mimo jiné dříve nabízela plavání, které se těšilo velké popularitě, 

neboť zprostředkovávalo kontakt s vodou a sloužilo jako průprava na další plavecké 

aktivity. Vedení by mělo zvážit znovuzařazení tohoto kroužku do nabídky, ač 

nevýhodou je poloha bazénu, který je dostupný pouze městskou hromadnou dopravou. 

Dalším nedostatkem kroužků je omezený počet časových variant, které by byly potřeba 

rozšířit. 

Odbornost v tělesné výchově nevnímají rodiče jako velmi důležitou, avšak podle 

komentářů by měli mít lektoři a učitelky alespoň minimální vzdělání ve sportu, které by 

mohli využít při práci s dětmi.  

Z výsledků a poznámek vyplývá, že školka pořádá dostatek akcí pro rodiče a děti, 

minimum z nich je ale sportovních. Rodiče oceňují události na rozvoj tvořivosti, 

zároveň upozorňují na nutnost vyváženého poměru mezi sportovními a jinými akcemi. 

Poptávka po pohybových aktivitách je dána především potřebou prevence dětské 

obezity. V oblasti empatie je často zmiňován nežádoucí generalizovaný přístup a 
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předpojatost konkrétních vychovatelek, které by se takovémuto chování měly 

vyvarovat. 

Závěrem je nutno konstatovat, že u komentářů rodičů obou školek převládalo kladné 

hodnocení nad tím záporným. 
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7. DISKUZE 

Název práce obsahuje pojem kvalita. Kvalita vyjadřuje jistou vlastnost výrobku nebo 

služby, kterou umí koncový spotřebitel či uživatel ocenit. Hodnocení je převážně 

subjektivního charakteru, a proto je měření komplikované. Tento výzkum měl za cíl 

zjistit rodiči vnímanou kvalitu. Nutno konstatovat, že respondenti před tímto 

dotazováním nepřemýšleli, zda je jimi zvolené zařízení nejlepší možné. Výjimkou byla 

doba, kdy se rozhodovali, kam umístí svého potomka a porovnávali přidané hodnoty v 

nabídkách jednotlivých mateřských škol.  

Jednou z nejdůležitějších součástí této bakalářské práce byl sběr informací. V rámci 

marketingového výzkumu byl realizován sběr dat pomocí písemného dotazování. 

Výhodou této metody je snadná časová a finanční proveditelnost. Hlavní nevýhoda 

spočívá v absenci přímého kontaktu s respondentem, který tudíž není k odpovídání 

patřičné motivován. Písemná forma zároveň znemožňuje podrobné vysvětlení otázky, 

případně verbální uvedení příkladu z praxe. Tato podoba dotazování byla zvolena 

především kvůli časově přijatelné době realizace získávání informací. Svou roli sehrála 

i skutečnost, že rodiče mnohdy pospíchají a snaží se pobyt ve školce omezit na dobu 

nezbytně nutnou. Dalším faktorem ovlivňujícím formu dotazování byl fakt, že děti jsou 

často vyzvedávány dalšími rodinnými příslušníky. Odpovědi prarodičů a sourozenců, 

kteří by byli přítomni osobního dotazování, by neměli v tomto případě výzkumný 

přínos.  

Tvorba dotazníku a výběr způsobu dotazovaní obnáší jisté komplikace. Bezchybně 

vytvořený dotazník dodržující všechna platná pravidla týkající se podoby a obsahu je 

většinou dílem zkušeného profesionála pohybujícího se v oboru několik let. Ani 

provedená pilotáž nedokázala eliminovat nedostatky ve sběru dat a výzkumu obecně. 

Byly zaznamenány nedostatky, kterým se bude třeba v dalším vědeckém počínání 

vyhnout.  

Pro účely vlastního výzkumu modifikovaný SERVQUAL dotazník byl velmi rozsáhlý 

(4 strany formátu A4). Jeho vyplnění zabralo respondentům více času. Rodiče ochotně 

dotazníky převzali, ale časová náročnost zkompletování mohla zapříčinit nižší 

návratnost. Přesto je počet 75 vyplněných dotazníků velmi uspokojivý. Aby měly 

výsledky schopnost indikovat obecné závěry pro všechna zařízení tohoto typu, muselo 

by se výzkumu účastnit více respondentů. V tuto chvíli slouží reakce a ohlasy jako 
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plnohodnotné vodítko pro vedení obou školek. Pro management je nyní snazší podnikat 

kroky směrem k vylepšení sportovního zázemí tak, aby bylo dosaženo maximální 

spokojenosti dětí a jejich rodičů. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit kvalitu sportovních služeb v institucích pro děti 

předškolního věku. Na základě osobních známostí a dostupnosti byly vybrány školky na 

Spořilově a v Holešovicích. Do výzkumu byly zahrnuty dvě instituce, a to z důvodu 

zvýšení počtu respondentů a možnosti komparace. V rámci řešení výzkumného úkolu 

byla provedena kvantitativní metoda sběru primárních dat. Odpovědi byly získány od 

75 respondentů.  

Z výsledků vyplývá zjištění, že obě školky navštěvují převážně děti ve věku 5 a 6 let. 

Pozoruhodné je, že spořilovskou školku navštěvuje jedno dítě, kterému již bylo 7 let. V 

obou institucích převažuje ženské pohlaví. Dále bylo zjištěno, že všichni respondenti 

mají kladný nebo neutrální vztah ke sportu, což je velmi pozitivní a zvětšuje se tak 

pravděpodobnost budoucí motivace jejich dětí ke sportu.  

Na základě hodnot očekávání a vnímání kvality byly zjištěny odchylky jednotlivých 

indikátorů, pomocí kterých byla následně stanovena celková mezera vlastnosti funkční 

kvality služeb. Podle preferencí rodičů se stanovily hodnoty určující důležitost 

jednotlivých oblastí. Dle celkových výsledků lze konstatovat, že MŠ U Uranie 

poskytuje kvalitnější sportovní služby, ačkoli ve spolehlivosti a empatii ji předčila MŠ 

Trenčínská (viz Komparace výsledků MŠ Trenčínská a MŠ U Uranie).  

Celkové hodnocení v obou školkách bylo ovlivněno především nízkými hodnotami v 

oblasti hmotného zajištění. Nejvíce poznámek respondentů se týkalo hřišť s prvky 

rozvíjejícími obratnost dětí. Zbývající oblasti a celkový výsledek obou školek se 

pohybují v záporných číslech, nejedná se však o výrazné propady, které by dokazovaly 

jednoznačnou nespokojenost  

V poslední části byly zmíněny poznatky rodičů a s tím spojené doporučené změny. 

Hlavní problém spočívá v lokaci obou areálu, což je neměnná okolnost. Vzhledem k 

povaze problému mají doporučení návodný charakter pro směřování úsilí týkajícího se 

ovlivnitelných projektů. Management má díky výsledkům výzkumu lepší představu, 

čemu by měl při rozhodování věnovat pozornost.  

Sběr dat probíhal od května do první poloviny července, rodiče tak měli možnost vracet 

vyplněné dotazníky i v období prázdnin. Z celkového počtu rozdaných dotazníků (210) 

bylo zpět sesbíráno 75. Návratnost tedy byla 36%, což je hodnota, která je v případě 
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písemného dotazování přijatelná. Skutečná návratnost je ovšem vyšší, protože někteří 

respondenti mají ve školce umístěno více než jedno dítě. Rodiče tak hodnotili kvalitu 

služeb pro dva potomky v rámci jednoho dotazníku.  
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11.  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Dotazník SERVQUAL 

  



 

 

 

Příloha 1: 

SERVQUAL dotazník 

Vážení rodiče, tento dotazník Vám předkládáme za účelem zajistit větší spokojenost se 
sportovními službami, které jsou poskytované Vašim dětem. Prosíme Vás o zodpovězení 
několika následujících otázek. Na základě výsledků tohoto dotazníku budou doporučeny 
specifické změny, které by měly vést ke zlepšení kvality služeb ve Vaší mateřské škole a snad i 
naplnění Vašeho očekávání o ideálním mateřské škole. Váš názor je pro nás velice cenný. 

Celý dotazník je anonymní a zabere Vám 5 – 10 minut. Děkujeme Vám. 

Cílem dotazníku je zanalyzovat rozdíl mezi Vámi očekávanou představou o kvalitách zejména 
sportovních služeb v mateřských školách v ČR.  

 (a) = Váš názor o školce podle Vašich představ, resp. co očekáváte od ideální MŠ. 

(b) = Skutečně nabízené služby ve Vaší MŠ. 

 

V následující sekci budete přiřazovat body k jednotlivým otázkám v rozsahu -3 až 3, přičemž -3 
znamená, že ABSOLUTNĚ NESOUHLASÍM a 3, že ABSOLUTNĚ SOUHLASÍM. Jinými slovy, čím více 
bodů přiřadíte, tím více souhlasíte. Příslušné číslo, prosím, zakroužkujte. 

 

 

Hmotné zajištění  

1. 
a 

Ideální školka by se podle mého názoru měla nacházet 
v blízkosti zeleně – park nebo les (na procházky, pohybové 
aktivity atp.). 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Budova školky má lokalitu v blízkosti parku nebo lesa. -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. 
a 

MŠ by podle mého názoru měla mít odpovídající místnost pro 
pohybové aktivity. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Budova školky disponuje místností určenou na pohybové aktivity. -3 -2 -1 0 1 2 3 

3. 
a 

Učitelé a zaměstnanci instituce by měli být vždy čistí a 
upravení. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Personál má vždy profesionální vzhled a je upraven. -3 -2 -1 0 1 2 3 

4. 
a 

Školka by měla mít na pozemku hřiště, kde se dá rozvíjet 
obratnost dětí (prolézačky, žebříky atp.). 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b MŠ má hřiště, kde se dá rozvíjet obratnost dětí -3 -2 -1 0 1 2 3 

Zde je prostor, kde můžete sdělit svůj názor 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 



 

 

 

 
Spolehlivost 

5. 
a Kroužky by měly být vždy poskytnuty tak, jak školka uvádí. -3 -2 -1 0 1 2 3 

b Kroužky jsou poskytovány tak, jak bylo přislíbeno. -3 -2 -1 0 1 2 3 

6. 
a Podle mého názoru by se mělo dát vždy spolehnout na lektory. -3 -2 -1 0 1 2 3 

b Vždy se mohu spolehnout na lektory. -3 -2 -1 0 1 2 3 

7. 
a 

Instituce by podle mého názoru měla nabízet větší množství 
pohybových kroužků. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Pohybových kroužků je v této školce dostatečné množství. -3 -2 -1 0 1 2 3 

8. 
a Kroužky by měly být vždy v uvedený čas. -3 -2 -1 0 1 2 3 

b Kroužky jsou vždy v dohodnutém čase. -3 -2 -1 0 1 2 3 

9. 
a 

Zaměstnanci by podle mého názoru vždy dbát na bezpečnost a 
dodržování hygieny dětí. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Myslím se, že MŠ vždy dbá na bezpečnosti a dodržování hygieny. -3 -2 -1 0 1 2 3 

Zde je prostor, kde můžete sdělit svůj názor 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Odpovědný přístup 

10. 
a 

Instituce by měla vždy sdělovat informace o jakýchkoli 
změnách včas. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Všechny informace o změnách dostáváme včas. -3 -2 -1 0 1 2 3 

11. 
a 

Učitelé, podle mých představ, by měli jít dětem příkladem, co 
se týče správné životosprávy. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Myslím si, že učitelé jdou dětem příkladem. -3 -2 -1 0 1 2 3 

12. 
a 

Lektoři by měli být vždy ochotni pomoci a poradit rodičům i 
dětem. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Lektoři vždy poradí a pomohou jak mě tak mému dítěti. -3 -2 -1 0 1 2 3 

13. 
a 

Komunikace mezi rodiči a zaměstnanci MŠ by podle mého 
názoru měla probíhat nejčastěji osobním rozhovorem. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Komunikace se zaměstnanci probíhá většinou osobním rozhovorem. -3 -2 -1 0 1 2 3 

Zde je prostor, kde můžete sdělit svůj názor 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Pocit jistoty 

14. 
a 

Podle mého názoru je důležité, aby lektoři vzbuzovali 
v rodičích důvěru a věděli, že děti nechávají v dobrých 
rukách. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b 
Důvěřuji učiteli, který se stará o moje dítě a vím, že je v dobrých 
rukách. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

15. 
a 

V MŠ by podle mého názoru měl být aspoň jeden učitel 
s odborností tělesné výchovy. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b 
Minimálně jeden učitel ve školce má odborné vzdělání v oblasti 
tělesné výchovy. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

16. 
a 

Personál by měl vždy vyžadovat a dohlížet na dodržování 
pravidel při každodenní činnosti ale i při sportovních 
aktivitách. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Zaměstnanci vyžadují a dohlížejí, jak děti dodržují pravidla. -3 -2 -1 0 1 2 3 

17. 
a 

Myslím si, že by vedoucí kroužků se zaměřením na pohyb 
měli být trpěliví k dětem, které nemusí být natolik fyzicky 
zdatné. (nezvyšují hlas, nezesměšňují) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

b Vedoucí kroužků v této MŠ jsou trpěliví. -3 -2 -1 0 1 2 3 

Zde je prostor, kde můžete sdělit svůj názor 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Empatie 

18. a 
Učitelé by měli mít k dětem vždy individuální přístup (např. 
podle schopností dítěte) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
b Učitel má ke každému dítěti v MŠ individuální přístup.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

19. a 
Učitel, dle mé představy, by měl řešit případně vzniklé 
konflikty diskrétně a v soukromí. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
b Myslím si, že konflikty jsou řešeny vždy diskrétně a v soukromí. -3 -2 -1 0 1 2 3 

20. a 
Školka by, podle mého názoru, měla vždy respektovat přání 
rodičů, co se týče skladby pohybových aktivit dětí. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
b 

Tato MŠ vždy respektuje přání rodičů, co se týče pohybových aktivit 
dětí. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

21. a 
Myslím se, že ideální MŠ by měla pořádat akce zaměřené na 
rozvoj pohybových dovedností dítěte. (sportovní dny, 
soutěže, závody s rodiči atp.) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
b Tato MŠ pořádá dostatek akcí, které pomáhají rozvíjet dítě. -3 -2 -1 0 1 2 3 

22. a 
Podle mého názoru by měla školka nabízet kroužky ve více 
časech. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
b Čas kroužků mi vyhovuje. -3 -2 -1 0 1 2 3 

Zde je prostor, kde můžete sdělit svůj názor  

 
  

 

 
  

 



 

Andrea Pivcová 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Management tělesné výchovy a sportu 

 

V následující části, prosím, rozdělte dle Vaší osobní preference celkových 100 bodů mezi 
jednotlivé vlastnosti mateřské školy. Čím více bodů jednotlivé vlastnosti přiřadíte, tím vyšší má 
pro Vás hodnotu a prioritu. 
 
Hmotné zajištění MŠ – To, co lidé vidí a s čím přijdou do styku (vzhled, zařízení, vybavení, či 
umístění budovy MŠ). 
Spolehlivost MŠ – Schopnost MŠ poskytovat služby tak, jak uvádí, kvalitně a v inzerovaném 
rozsahu. 
Odpovědný přístup zaměstnanců MŠ – Ochota a připravenost pomoci, kvalitní komunikace s 
rodiči (popř. zákonnými zástupci). 
Pocit jistoty – Zdvořilý, vyškolený a znalý personál (pocit důvěry), zázemí školky. 
Empatie – Individuální přístup personálu k dětem i rodičům, schopnost vyhovět, schopnost 
vcítění a zvládání neočekávaných situací. 

 

VLASTNOSTI POČET BODŮ 

Hmotné zajištění  

Spolehlivost  

Odpovědný přístup zaměstnanců  

Pocit jistoty  

Empatie  

SOUČET 100 

 

U následujících otázek prosím zakroužkujte a dopište odpověď. 
 

1. Jste Muž Žena 

2. Váš vztah ke sportu Kladný Neutrální Záporný 

3. Počet dětí v rodině 1 2 3 4 a více 

4. Počet Vašich dětí v této školce 1 2 3 4 a více 

5. Věk dítěte / dětí v MŠ (pokud máte 
v instituci více dětí, napište prosím 
více čísel) 

 

6. Pohlaví dítěte / dětí v MŠ (pokud 
máte v instituci více dětí, dopište 
jejich pohlaví, prosím, pod 
nabízené možnosti.) 

Mužské Ženské 

Dotazník prosím odevzdejte paní učitelce. Děkujeme Vám za spolupráci a čas strávený 
při vyplňování. Věříme, že tento dotazník přispěje ke zlepšení kvality sportovních 
služeb mateřské školky. 


