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Abstrakt 

 

Název:  Kvalita služeb z pohledu zákazníků sportovního centra Jeremi sport 

Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je provedení marketingového 

výzkumu kvality služeb ve sportovním centru Jeremi sport. Výzkum je 

prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření za pomocí Bradyho 

modelu. Na základě zpracovaných výsledků jsou vytvořeny návrhy  

a doporučení na zlepšení kvality služeb ve sportovním centru Jeremi.  

Metody:  Pro výzkum byl použit Bradyho model, který se zabývá vnímáním 

kvality služeb. Jednotlivé dimenze tohoto modelu byly zkoumány 

prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na zákazníky.  

Do výzkumu byl zařazen i odhad vedení Jeremi a moje přímé 

pozorování v průběhu osobního dotazování. 

Výsledky:   Výsledky výzkumu jsou znázorněny grafy, klasifikačními kříži  

a tabulkami. Prostřednictvím výzkumu byly nalezeny nedostatky, které 

je podle zákazníků potřeba zlepšit. Na základě těchto výsledků byly 

vytvořeny návrhy a doporučení, které by měly nedostatky odstranit. 

Díky tomu by mělo Jeremi sport dosáhnout zlepšení kvality svých 

služeb a vyšší spokojenosti zákazníků. 

Klíčová slova: zákazník, služba, spokojenost, sportovní centrum, kvalita, výzkum  



 

Abstract 

 

Title:   Service quality according to customers in sports centre Jeremi  

Objective: The main goal of this thesis is to execute a marketing research of service 

quality in sports centre Jeremi. The research is done by a questionnaire 

survey with the aid of Brady model. Suggestions recommendations for 

improvements service quality in sports centre Jeremi are made on the 

basis of compiled results. 

Methods:  Brady model which deals with service quality perception is used for the 

research. Individual dimensions of this model are studied by a customer-

oriented questionnaire survey. The estimation made by the management 

of sports centre Jeremi and my own direct monitoring were also included 

in the research. 

Results: The research results are represented by graphs, cross classification and 

tables. Shortcomings which should be improved according to customers 

were found. Suggestions and recommendations were created to eliminate 

these shortcomings. Afterwards, sports centre Jeremi should reach 

improvement in service quality and customer satisfaction. 

Key words: customer, service, satisfaction, sports centre, quality, research 
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1. ÚVOD 

Služby hrají nezastupitelnou roli v našich životech, můžeme je nalézt všude kolem nás. 

V posledních letech se služby mnohonásobně rozrostly a neustále dochází k jejich 

rozvoji. Postupem času se stávají stále více dominantními. Právě proto je potřeba lidský 

faktor neustále něčím novým překvapovat, aby docházelo k uspokojování jeho potřeb. 

Pokud jsou lidé se službami spokojeni, rádi se vrací na stejná místa, aby si kvalitu 

služeb opakovaně vychutnali.  

Jak už bylo řečeno, služby se neustále rozvíjí a je tomu tak i v oblasti sportu. Důraz je 

kladen na zdravý životní styl, kam lze zařadit i každodenní pohybovou aktivitu. 

V průběhu několika málo let došlo k značnému růstu nově vystavěných sportovních 

center, fitness center a dalších sportovních zařízení, kde lze sportovní aktivitu rozvíjet. 

S těmito zařízeními se setkáváme skoro na každém kroku a díky tomuto obrovskému 

nárůstu vzrostla i konkurence poskytovaných služeb. Organizace, aby odlišila svoji 

nabídku, potřebuje nabízet kvalitní služby, které si zákazníci zapamatují a budou chtít 

navštěvovat pouze toto jediné centrum. 

Kvalita poskytovaných služeb je to, co vytváří rozdíly mezi jednotlivými podniky. Díky 

této kvalitě se zákazník může rozhodnout, jaký podnik bude navštěvovat a jakému 

naopak uzavře cestu. Hlavním aktérem, kdo rozhoduje o hodnocení kvality služeb, je 

zákazník. Ten organizaci přináší zisk na základě opakovaných návštěv.  

Spokojený zákazník by měl být pro každý podnik prioritou, neboť díky tomu se velmi 

často stává loajálním. Pro podnik je daleko levnější si udržet stálého zákazníka než 

hledat nového. 

Zákazníci bývají často nároční a jejich očekávání se neustále zvyšuje. Proto je potřeba, 

aby se sportovní centra alespoň snažila uspokojit vysoké nároky svých klientů. Největší 

rezervy bývají často zaznamenány v přístupu zaměstnanců sportovních zařízení. Jejich 

zdvořilost a ochota bývá často velice problematická a zákazníci si na ni poměrně často 

stěžují. Podnik by si měl dobře uvědomit, že první dojem vždy vytváří zaměstnanci 

respektive recepční, kteří by měli být vždy ochotní a usměvaví.  

Ve své diplomové práci se zabývám tématem „Kvalitou služeb z pohledu zákazníků 

sportovního centra Jeremi sport“. Toto sportovní centrum bylo otevřeno v únoru 2015. 

Dříve centrum sídlilo nedaleko cca 1800 m již od nového sportovního komplexu. 

Vedení se rozhodlo vystavit modernější a atraktivnější prostředí pro každodenní 
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sportovní život. Jeremi sport se pyšní 15 badmintonovými kurty, 3 squashovými kurty, 

několika stoly na stolní tenis, posilovnou, malým a velkým sálem na aerobní cvičení, 

sálem se spinningovými koly a alpinningem. Novinkou je zde boxovací ring a prostor 

s boxovacími pytli. A od března 2016 bude v provozu i jedna z největších 

horolezeckých stěn v Praze. V Jeremi sport nechybí ani sauna a relaxační místnost. 

Pro výzkum kvality služeb jsem použila dotazníkové šetření, které jsem prováděla sama 

prostřednictvím oslovování klientů Jeremi sport. Díky osobnímu kontaktu se zákazníky, 

jsem mohla lépe porozumět problematice tohoto centra a dozvědět se více o pozitivech 

či negativech, které zákazníci považují za důležité. Za pomocí výzkumu jsem získala 

data, na jejichž základě provedu hodnocení kvality služeb a následně hodnocení 

spokojenosti zákazníků s poskytnutými službami. Následně se pokusím vytvořit reálné 

návrhy a doporučení, které by mohly sloužit vedení Jeremi sport jako vzor, pro případné 

změny v kvalitě služeb a ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 
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2. CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A HYPOTÉZY 

2. 1 Cíle 

Hlavním cílem této diplomové práce je provedení marketingového výzkumu kvality 

služeb ve sportovním centru Jeremi. Výzkum bude prováděn prostřednictvím 

dotazníkového šetření za pomocí Bradyho modelu. K vyhodnocení výsledků využiji 

metodu klasifikačního kříže. Na základě zpracovaných výsledků budou vytvořeny 

návrhy a doporučení na zlepšení kvality služeb ve sportovním centru Jeremi. Tato 

diplomová práce může sloužit jako vzor pro zvýšení spokojenosti zákazníků tohoto 

sportovního centra. 

2. 2 Úkoly 

• Studium odborné literatury 

• Definovat hypotézy 

• Sestavit dotazník pro marketingový výzkum 

• Provést pilotáž 

• Vyplňování dotazníků s klienty sportovního centra Jeremi po dobu  

2 únorových týdnů 

• Získat prognózu výsledků výzkumu od vedení sportovního centra Jeremi 

• Na základě výzkumu zjistit kvalitu služeb 

• Vyhodnotit získaná data 

• Porovnat prognózu se získanými daty od klientů 

• Potvrdit nebo vyvrátit hypotézy 

• Vytvořit návrh a doporučení na zlepšení kvality služeb 

2. 3 Hypotézy 

• Pro více než 80% návštěvníků Jeremi je dojezdová doba do 20 minut. 

• Více jak 20% návštěvníků považuje vybavení posilovny za uspokojivé  

a neuspokojivé. 

• Nejvíce návštěvníků navštěvuje badminton. 

• Ženy jsou více nepokojené s čistotou než muži. 

• Více jak 20% návštěvníků označilo kapacitu šaten za neuspokojivou. 

• Pro více jak 50% návštěvníků je ochota zaměstnanců velmi důležitá.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3. 1 Služby 

K významnému rozvoji služeb dochází v průběhu druhé poloviny dvacátého století a od 

té doby se poptávka po službách velice významně rozvíjí i v dalších letech. Služby se 

postupně stávají dominantní oblastí ve všech ekonomikách zemí, díky stále více 

volného času, neustále se zvyšujícího podílu zaměstnanců ve službách a stále složitější 

výrobě nových produktů. Za hlavní cíl marketingu je považováno dokonalé rozpoznání 

potřeb nejrůznějších skupin zákazníků, kteří chtějí jednotlivé služby využít. V důsledku 

neustále se zvyšující se konkurence během posledních let, je potřeba se obrátit na 

doprovodné služby, které mají za úkol odlišit trh od konkurence a zákazníkovi tak 

zaručit dodatečnou výhodu.  

Se službami se můžeme setkat v několika odvětí a to zejména ve vládním sektoru, 

soukromém neziskovém sektoru, podnikatelském sektoru, výrobním sektoru a rovněž 

v maloobchodu. Neexistuje pouze jedna správná definice „služeb“, každý autor hodnotí 

službu podle sebe, proto ve své diplomové práci uvádím několik autorů s různými 

pohledy. 

Nejlépe vysvětluje podstatu služby americký autor Kotler (2007) ve své definici o 

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

druhé a je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí 

být spojena s hmotným produktem“ (s. 710). V dnešní době je mnoho firem poskytující 

služby, které využívají oslovení zákazníka pouze skrz internet a některé podniky působí 

pouze online. 

Česká autorka Boučková (2003) popisuje službu jako komplex aktivit, které jsou více či 

méně nehmotné. Služba může, ale nemusí vyžadovat přítomnost hmotného produktu. 

Poskytování služby se rozumí vzájemné působení mezi poskytovatelem, jeho 

zaměstnanci a zákazníky. Za hlavní úkol je považováno uspokojení potřeb těchto  

zákazníků. 

Payne (1996) definuje službu jako „činnost, která v sobě má určitý prvek 

nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem“  

(s. 14). Produkce této služby může, ale také nemusí být spojena přímo s produktem, 

který je považován za souhrn procesů přinášející zákazníkovi určitou hodnotu. 
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Kotler a Keller (2014) se zaměřují na kvalitní poskytování služeb, neboť právě to vede 

ke značnému zisku firmy. Důraz je kladen na včasnou dodávku služby, tedy aby 

skupinové lekce začínaly přesně v danou dobu, v kterou mají začínat a nikoliv aby se 

stávalo, že se instruktor opozdí. Dále je zapotřebí se zabývat rychlou komunikaci a 

okamžitým vyřízením stížností. Nesmí se stát, že by zákazník dlouho čekal na svoji 

zaplacenou službu nebo musel čekat na obsloužení na recepci. Pokud však dojde 

k nějakému problému, tak je důležité, aby personál okamžitě chybu napravil. 

Fornell a Wernerfelt (1987) tvrdí, že prostřednictvím věrnosti zákazníků a ziskovosti, 

by měly služby dosahovat vysoké kvality.  

Věrnosti a loajalitě se budu více věnovat v kapitole 3. 6 a 3. 7. 

3. 2 Klasifikace služeb 

Klasifikace služeb pomáhá při řízení firmy, umožňuje vylepšovat analýzu služeb a poté 

správným způsobem nastavit marketingové nástroje. 

Existuje spousta hledisek a autorů, podle kterých se dají rozdělit služby do různých 

kategorií. Pro moji diplomovou práci jsem si vybrala klasifikační rozdělení služeb dle 

Lovelocka (1983). 

• Povaha služby – se dělí podle typu příjemce služby, podle míry účasti 

zákazníka na službě 

• Vztah se zákazníkem – jedná se o vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem 

služby 

• Přizpůsobení služby požadavkům zákazníka a míry rozhodování 

dodavatele – je potřeba zjistit náklady, které by byly vynaloženy, kdyby se 

služby přizpůsobovaly zákazníkům oproti nákladům na dosavadně poskytované 

služby. 

• Povaha poptávky a nabídky služeb – dochází k porovnání poptávky a nabídky 

po službách 

• Způsob dodávky služeb – záleží na interakci mezi zákazníkem  

a poskytovatelem služby, dostupností,  místem poskytované služby (ve 

sportovním centru, u zákazníka doma atd.) 
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3. 2. 1 Charakteristické vlastnosti služeb 

Služby mají určité vlastnosti, na základě kterých se odlišují od výrobních produktů. 

Většina marketingových autorů rozděluje vlastnosti služeb do čtyř faktorů. Na základě 

toho jsou definované jako činnosti, které mají tendenci k nehmatatelnosti, 

proměnlivosti, nedělitelnosti a pomíjivosti.  

Kotler (2004) se zabývá těmito hlavními charakteristikami: 

Nehmotná povaha 

Služby si zákazník nemůže před nákupem prohlédnout, poslechnout ani je ucítit, jsou do 

jisté míry abstraktní. To však neznamená, že by si zákazník nedokázal vytvořit svoje 

představy o tom, jak by daná služba mohla probíhat. Tyto představy jsou nejčastěji 

utvořeny na základě předešlých zkušeností, názorů od známých apod. Také se 

doporučuje, aby poskytovatel nehmotných služeb dodal i nějaké hmotné doplňky. 

Nedělitelnost 

Neddělitelnost služeb je charakteristická tím, že služby jsou vytvářeny a spotřebovány 

v jeden okamžik a jsou vázány na poskytovatele služeb. Navíc jsou služby nejprve 

prodány a až poté jsou spotřebovány. Zaměstnanec je považován za součást poskytnuté 

služby. Velice zde záleží, jak na poskytovateli, tak i na zákazníkovi, jaká výsledná 

kvalita služby bude poskytnuta. 

Rozmanitost kvality služeb 

Kvalita služby se může výrazně měnit za různých okolnostech a to především podle 

toho, kdo, kdy, kde a jakým způsobem je služba poskytnuta. I na recepci sportovního 

centra se můžou pohybovat zaměstnanci s dobrou náladou, úsměvem a rychlou 

obsluhou, ale také i se zde mohou objevovat mrzutí, nepříjemní a pomalí recepční. 

Dokonce i kvalita služeb jednoho konkrétního zaměstnance se může měnit v čase a na 

základě jeho nálady a únavy. 

Pomíjivost služeb 

Jiným slova smyslem to však znamená, nemožnost uskladnit služby. V některých 

sportovních centrech se strhává částka z vložených peněz na kartě při rezervaci i přesto, 

že se zákazník služby nezúčastnil, ale měl danou hodinu již zarezervovanou. Pomíjivost 

služeb se dá lépe zvládnout, pokud je poptávka po službách stála, to se však často 

nestává. Fitness centra v době mimo špičku poskytují různé slevy nebo výhodné 
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permanentky, aby došlo k rovnoměrnému zaplnění během celého dne a ne pouze v 

nejfrekventovanějších hodinách. V ranních a večerních hodinách bývá kapacita 

sportovního centra téměř zaplněna, ale v dopoledních a odpoledních hodinách tomu tak 

není, proto se centra snaží zaujmout svoje klienty výraznými slevami. 

Boučková (2003) vlastnosti služeb rozdělila následovně: 

Nehmotnost 

Služby si zákazník nemůže před koupí nijak ověřit, ohmatat, ochutnat či otestovat. Její 

nákup bývá vždy nákupem něčeho abstraktního a nehmatatelného. Při zakoupení 

hodinové lekce s trenérem nemůžeme nikdy dopředu vědět, jestli nám jeho způsob 

cvičení bude vyhovovat a jestli na základě něj budeme dosahovat viditelných výsledků. 

Nestálost 

Jedna a tatáž služba může být vykonávaná několika způsoby, protože právě závisí na 

lidech, respektive personálu či trenérech, jaké mají schopnosti a dovednosti. Neboť  

u většiny lidí jsou tyto schopnosti rozdílné a proměnlivé a zákazník nemůže očekávat 

stabilní a neměnnou kvalitu služeb. 

Neoddělitelnost 

Spotřeba služby probíhá na jednom místě a nelze tedy oddělit službu od místa 

poskytování. Rovněž se musí brát ohled na to, že výroba a spotřeba služby probíhá ve 

stejném čase a za účasti zákazníka. Poskytovatel je součástí poskytované služby, a proto 

je potřeba vybrat správné lidi, které je zapotřebí dobře motivovat a zároveň je i vhodně 

odměnit, aby dosáhli nejlepších výsledků pro daný podnik. 

Neskladovatelnost 

Službu nelze jakýmkoliv způsobem skladovat. Zákazník nemůže službu odebírat ze 

skladu a ani si ji nemůže trvale rezervovat. 

Někteří autoři jako například Vaštíková (2014) přidávají k rozdělení služeb ještě jednu 

vlastnost a to nemožnost vlastnit službu. 
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Nemožnost vlastnit službu 

Tato vlastnost vypovídá o tom, že zákazník při koupi jakékoliv služby nedosáhne 

žádného vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnuté služby, například čas trenéra 

pro soukromou hodinu. Tato doba je pro spotřebitele časově omezena, využívá se pouze 

po dobu trvání této služby. Naopak při koupi jakéhokoliv fyzického zboží se zákazník 

automaticky stává vlastníkem zboží a je oprávněný dané zboží využívat libovolně 

dlouho. 

3. 2. 2 Odvětvové třídění služeb 

Foot a Haat in Vaštíková (2014), Jakubíková (2013) rozebrali základní klasifikaci 

služeb do tří kategorií. 

Terciární služby 

Mezi tyto služby patří služby, které mohly být prováděny doma. Jedná se tedy o 

kadeřnictví, ubytování, stravování, kosmetiku a další. 

Kvartérní služby 

Do této kategorie patří služby, které slouží pro ulehčení a zefektivnění práce. Můžeme 

sem zařadit dopravu, obchod, finance, správu a komunikační služby.  

Kvinterní služby 

V této kategorii se objevují služby tohoto typu: zdravotní péče, vzdělávání a rekreační 

služby. Pro toto odvětví je charakteristické, že tyto služby dokáží změnit nebo dokonce 

zdokonalit svého příjemce. 

3. 3 Sportovní služby 

Sportovní služby za posledních několik let dosahují vysokého významu ve společnosti. 

Je to především díky dnešnímu modernímu trendu, žít podle zdravého životního stylu. 

Lidé si oblíbili navštěvovat sportovní zařízení nebo různá fitness centra, ale také se 

rozmohlo klasické běhání. V této oblasti se neustále zvyšuje poptávka a je tedy potřeba 

nabídku sportovních služeb neustále rozvíjet. Proto za poslední pár let byl zaznamenán 

obrovský nárůst nových moderních sportovních zařízení, které se snaží obohacovat 

svoji nabídku častými novinkami. To však není také zcela jednoduché, neboť je dnes 

mnoho konkurenčních sportovních podniků, jak už fitness center nebo nejrůznějších 

sportovních zařízení. 
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V následující části se budu zabývat několika definicemi od různých autorů, kteří 

sportovní služby řadí mezi sportovní produkty. 

Čáslavová (2000) popisuje sportovní produkty jako: “hmotné nebo nehmotné statky 

nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybující se v oblasti tělesné 

výchovy a sportu“ (s. 81). Autorka řadí nabídku tělovýchovných cvičení a sportovních 

služeb mezi základní produkty tělovýchovy a sportu. 

Sportovní produkt dále definují Mulin, Hardy, Sutton (2007)  jako „svazek užitků“ 

tvořený jádrem produktu a nadstavbovými prvky. To znamená, že produkty mohou být 

prodávány nebo poskytovány odděleně, ale mohou být také spojeny s jádrem 

sportovního produktu. Jádro sportovního produktu je tvořeno čtyřmi prvky kam patří 

forma hry, do které jsou zařazeny pravidla a techniky hry. Dále se jádro skládá z hráčů, 

místa a sportovního vybavení či výstroje hráčů. Do nadstavbových prvků řadíme 

vstupenky, hudbu, doprovodné programy, statistiky zápasů nebo také maskoty. 

Chelladurai (1992) je dalším autorem, který charakterizuje sportovní produkt. Mezi tyto 

produkty zařadil sportovní zboží, divácké služby, sponzorské služby, sociální myšlenky, 

psychický prospěch a zákaznické služby. 

Následně provedl dělení do dvou dimenzí. První dimenze se zabývá druhem a rozsahem 

zapojení zaměstnance do produkce služeb. Jedná se o služby spotřebitelské, odborné  

a výchovné služby. Následující dimenze je tvořena čtyřmi skupinami, které jsou tvořeny 

takzvanými motivy, které slouží k tomu, aby zákazníkovi pomáhaly účastnit se sportu  

a tělesných aktivit. Mezi tyto motivy můžeme zařadit dovednost, snahu vyniknout, 

osobní potěšení a zdravotní odolnost.  

3. 3. 1 Druh a rozsah zapojení zaměstnance do produkce služby 

Chelladurai (1992) a poté i Šíma (2009) rozdělili služby podle rozsahu zapojení 

zaměstnance následujícím způsobem: 

Spotřebitelské služby 

Spotřebitelské služby jsou považovány za ty nejjednodušší, neboť nevyžadují žádnou 

odbornost či kvalifikaci. Do těchto služeb řadíme pronájem například squashového 

kurtu, zapůjčení si pomůcek jako je squashová raketa nebo míček a v neposlední řadě 

zde nesmí chybět drobný prodej zboží týkající se občerstvení nebo prodeje sportovního 
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náčiní. Při poskytování těchto služeb není potřeba kvalifikovanosti zaměstnanců, tudíž 

zaměstnavatel nevyžaduje vysoké nároky. 

Odborné služby 

Pro vykonávání tohoto typu služeb je nejdůležitějším atributem specializace a odbornost 

poskytovatele. Jedná se především o trenéry, maséry, instruktory, kteří pro svoje 

vykonávání potřebují znalost ve svém oboru. Na rozdíl od služby spotřebitelské je 

v odborné službě poskytovatel přímo u zrodu služby a aktivně se na ní podílí. 

Výchovné služby 

Výchovné služby se rozdělují na dvě hlavní skupiny. První skupinou jsou služby, které 

jsou zřízené prostřednictvím znalostí, vědomostí, odbornosti. Nedochází zde k žádné 

přeměně zákazníka, ani ke změně konečného chování, jak k tomu dochází právě v druhé 

skupině. Kde se jedná o služby převážně výchovné a vzdělávací, které mají vést člověka 

k nějaké přeměně. Poskytovatelem takovéto služby jsou nejčastěji pedagogové či 

výchovní poradci. 

Výchovné služby slouží k pobavení zákazníků a k zlepšení jejich fyzické zdatnosti. 

S těmito službami se nejčastěji setkáváme v rekreačních a sportovních organizacích, 

kam také můžeme zařadit wellness a fitness centra. Tyto možnosti napomáhají 

zákazníkům žít zdravý životní styl, v kterém se prolíná i sport.  

3. 3. 2 Motivy zákazníka pomáhající k účasti ve sportu 

Šíma (2009) na základě Chelladuraie (1992) rozdělil dimenze do čtyř skupin 

následovně: 

Osobní potěšení 

Nejčastějším motivem při účasti ve sportu je osobní potěšení, které dodává zákazníkovi 

chuť a radost z pohybu. Na základě toho dostává klient ten správný požitek ze hry. 

Získání dovedností 

Člověk získává stále více dovedností díky opakované činnosti, kterou vykonává 

pravidelně. Neustálé zlepšování v každé disciplíně, přináší zákazníkovi radost ze sportu. 

Získání nových dovedností v jakémkoliv věku je velmi důležité pro budoucí rozkvět  

a přehled člověka. I dítě ve škole se seznamuje s různými typy sportů, navštěvuje 
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mnoho kroužků, aby zjistilo, jaký druh sportu bude pro něj ten nejvhodnější a kde se 

bude moci realizovat. 

Snaha vyniknout 

Snaha něčeho dosáhnou a následně v něčem vynikat je cíl snad každého sportovce. 

Tento motiv je velmi důležitý pro lidi, protože je láká k účasti ve sportu. Lidé rádi 

dosahují pocitu výjimečnosti, a proto se snaží účastnit se a především vyhrávat různé 

turnaje a soutěže, kde tohoto pocitu nabydou. 

Zdravotní odolnost 

Mezi poslední motiv řadíme zdravotní odolnost, která by měla být pro lidi prioritou. 

Můžeme sem zařadit několik cílů, které se skrývají pod tímto pojmem. Jedná se tedy  

o zlepšení zdraví, zvýšení fyzické kondice, odbourávání stresu a navázat tak 

k psychické pohodě. Pokud lidé dosáhnou této zdravotní odolnosti, tak si ji chtějí 

zaručeně udržet právě prostřednictvím sportu. 

3. 3. 3 Klasifikace sportovních služeb s aktivní účasti 

Šíma (2014) se rovněž podílel na klasifikaci sportovních služeb, mezi které zařadit 

těchto šest způsobů: 

Služby pro potěšení zákazníka 

Do těchto služeb řadíme podniky, které jsou schopny poskytovat svým klientům jejich 

vybavení a zařízení. Pro úplnost a pořádek je potřeba vytvořit dostatečný časový prostor 

pro možnost poskytování služeb. To však bývá řešeno rezervačním systémem, kde 

každý zákazník vidí obsazenost či neobsazenost požadovaného pronájmu sportovního 

zařízení. Díky těmto službám se zvyšuje u zákazníka motivace navštívit tento podnik  

a vyvíjet zde sportovní aktivitu. Sportovní centrum Jeremi spadá mezi tyto sportovní 

zařízení, které poskytují například badmintonové kurty, pronajímají plochu pro 

florbalovou školu nebo půjčují sportovní vybavení. 

Služby pro zdraví a kondici 

U těchto služeb se nejčastěji setkáváme s pronájmem a drobnými obchody, které 

podporují zdraví a fyzickou kondici. U těchto služeb každý zákazník ví, čeho chce 

dosáhnout a co k tomu potřebuje. Služby spojené s drobným prodejem provozuje  

i Jeremi, kde je malý obchůdek se zdravou výživou. 
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Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Zde se jedná o splynutí výchovných aktivit a motivace zákazníka získat nové 

dovednosti a znalosti v oblasti tělovýchovné činnosti. Setkáváme se zde se službami, 

které jsou poskytovány především sportovními kluby, sportovními třídami, trenéry atd. 

Motivace klienta je pro získání dovednosti prioritní, díky níž dochází ke stále lepším 

výsledkům. Často se stává, že děti bývají ke sportu donuceni rodiči a tím pádem nemají 

silnou vůli v něm pokračovat a nemají ani žádnou motivaci zlepšovat svoje výsledky. 

Dalším člověkem, který může ovlivnit motivaci dítěte je trenér, který může mít na dítě 

přehnané nároky, nebo nedokáže vytvořit hodinu tak, aby děti zaujala a motivovala je 

k lepším výkonům. 

Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Při této službě je nejdůležitější spolupráce mezi sportovní organizací a záměrem 

sportovce. Pro dosažení vrcholných výkonů je potřeba kvalitní vedení zkušeným 

člověkem, tedy odborníkem na daný sport. Největší motivací klienta je jeho vlastní 

úspěch, který ho povzbuzuje k stále lepším výkonům. 

Služby pro zvýšení kvality života 

Zde se jedná o služby týkající se zlepšení fyzické kondice a upevňování zdraví. 

Jakékoliv zlepšení není okamžité, je tedy potřeba dostatek času, díky kterému se 

postupně přiblížíme svému nejlepšímu výsledku. Například klient si objedná osobního 

trenéra, který mu sestaví cvičební plán na určité období, po kterém by měl dosáhnout 

svého očekávaného výsledku. Nesmí si klient ovšem myslet, že už po dvou týdnech 

cvičení dosáhne viditelné změny. Ve sportu je vždy potřeba dostatek času, aby člověk 

dosáhl požadovaného cíle. 

Zdravotní služby 

Zdravotní služby jsou nejčastěji využívány klienty, kteří si nevědí rady se svými 

problémy např. týkající se nadbytku váhy či zdravotních problémů. Takovíto klienti 

vyhledávají odborné organizace, které se zabývají zdravím a fyzickou kondicí. Jedná se 

zejména o rehabilitační zařízení, relaxační cvičení, organizace zabývající se redukcí 

váhy či stresu a další. Tyto organizace se často potýkají s nízkým sebevědomým svých 

klientů a odporem něco změnit. Proto je důležité správně motivovat klienta  

a poskytnout mu takové služby, které bude řádně plnit. 
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3. 4 Kvalita služeb 

Za nejvýznamnější faktor hodnocení poskytovaných služeb je považovaná jejich 

kvalita. Zároveň však představuje i riziko především z pohledu poskytovatele. Kvalita 

služeb v mnoha případech nemůže být zcela objektivně posouzena a tím pádem ani 

kontrolována, jak tomu bývá u hmotných výrobků, které si zákazník zakoupí. Kvalita 

služeb je tedy z velké části subjektivní a obtížně se definuje. 

Kotler (2004) ve své publikaci zastává názoru, že pro zvýšení kvality služeb je 

zapotřebí odlišit nabídku firmy od ostatních a zároveň trvale zvýšit kvalitu služeb oproti 

konkurenci.  

Na začátku je však zapotřebí si zjistit, jaké je očekávání zákazníků, týkající se kvality 

služeb. To však není zcela jednoduché, neboť se jedná o složitější proces, než je tomu u 

měření kvality výrobku. Za nejvýhodnější a nejobjektivnější hodnocení můžeme 

považovat počet zákazníků, kteří se vracejí do sportovního centra za účelem opětovného 

nákupu dané služby. To vše závisí na sportovním centru, jak dokáže uspokojit potřeby 

svých zákazníků a ti se následně mohou odměnit svojí loajalitou k danému podniku. 

Poskytovatel služeb se snaží, aby kvalita dosahovala co největších rozměrů  

a především, aby byla stálá. To znamená, aby zákazník pokaždé, co přijde do 

sportovního centra dostal kvalitní službu, která je srovnatelná s těmi předchozími, ale  

i budoucími. Musíme však brát ohled na interakci mezi zákazníkem a zaměstnancem, 

neboť právě interakce dokáže ovlivnit kvalitu služby. I u těch nejlepších podniků se 

může stát, že dojde k nějakým problémům, které je potřeba odstranit. Důležité je, aby si 

firma z toho vzala ponaučení a snažila se do budoucna tyto chyby eliminovat. 

Boučková (2003) klade důraz na to, že kvalitu služeb určuje v konečné fázi zákazník. 

Služba je definována ve vztahu se zákazníkem a je limitována zákaznickým 

očekáváním. Hodnocení probíhá na základě jeho vnímání, jestli služba splnila jeho 

požadavky, či zda dosáhla očekávaného užitku. Proto je velice důležité, aby 

poskytovatel služeb správně pochopil a porozuměl požadavkům svých klientů. 
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Boučková (2003) se zabývá třemi základními momenty, které výrazně ovlivňují 

uspokojení zákazníka: 

• První setkání se službou – první dojem  je vždy pro zákazníka velice silný 

moment, který většinou utkví v mysli a špatně se mění. První zkušenost a první 

dojem ovlivňuje zákazníkovo rozhodování při pozdějším hodnocení služby. 

• Faktický proces poskytování služby – pozitivní a ochotný personál, kvalitní 

poskytování služeb vytváří v zákazníkovi pozitivní dojem. Dobrý první dojem  

a dobře zvládnutelný proces poskytování služeb utváří v zákazníkovi zaručenou 

spokojenost.  

• Finální vnímání poskytované služby – při pochybnostech a obavách zákazníka 

z koupi služby, je potřeba vytvořit pozitivní celkový závěr, který pomůže přispět 

ke konečnému kladnému hodnocení služby.   

Payne (1996), Grönroose (1984), Palmer (2008) rozpracoval dvě dimenze, týkající se 

kvality služeb. 

• Technická kvalita – jedná se o prvek, který zákazník může získat na základě 

vzájemného působení s poskytovatelem služby. Přesněji řečeno, jedná se tedy  

o výsledek výrobního procesu služby, kterým může být například dobrý pocit 

ze cvičení nebo zhubnutí na základě opakované návštěvy fitness centra. Tento 

druh kvality se nedá posoudit okamžitě, je potřeba konečnému hodnocení nechat 

déle času. 

• Funkční kvalita – opět vyplývá z procesu interakce mezi zákazníkem  

a poskytovatelem služby, ale více se zaměřuje na to, jakým způsobem je služba 

poskytnuta. Hodnocení této kvality není zcela objektivní, neboť ji ovlivňuje řada 

dalších podnětů, kterými jsou prostředí, chování zaměstnanců vůči klientovi  

a doba obsluhy. 

Tyto dvě dimenze představují subjektivní povahu hodnocení kvality a rovněž tyto dvě 

dimenze mohou ovlivnit celkovou image firmy, která může zpětně ovlivnit kvalitu 

služby vnímanou zákazníkem.  
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Schéma č. 1: Spotřebitelské vnímání technické a funkční kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Palmer (2008), upraveno autorkou 
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Kotler a Keller (2014) vidí několik rizik, které při nákupu služby mohou nastat. Pro 

spotřebitele služeb není příliš důležitá reklama, ale spoléhají se převážně na doporučení 

od svých známých, kteří měli s danou službou pozitivní zkušenost. Zákazníci se při 

posuzování kvality rozhodují více méně na základě ceny, osoby která službu poskytuje 

a fyzických vodítek. Naopak výhodou pro poskytovatele se stává dobře odvedená 

služba, neboť poté se zájemci rádi vrací. 

Výzkumníci podílející se na výzkumu služeb Berry, Parasuraman a Zeithamlová in 

Kotler, Keller (2013) přispěli s deseti doporučeními pro zdokonalení kvality služeb 

v různých odvětvích. Jedná se o naslouchání, kde by poskytovatelé služeb měli brát 

ohled na to, co jejich zákazníci skutečně požadují a snažit se jim vyhovět. Spolehlivost, 

která je nejdůležitější a měla by být i prioritní. Co se týká základních služeb, jedná se  

o dodržování slibu, naslouchání a informování zákazníků. Náprava nám říká,  

že v případě pokud se zákazník setká s nějakým problémem, je potřeba na něj rychle 

zareagovat a napravit jej. Mezi desatero doporučení je zařazeno i překvapování 

zákazníků, do kterého můžeme zařadit rychlost obsluhy, ochotu, zdvořilost, pochopení, 

schopnosti a odhodlání. Dále sem také patří návrh služby, fair play, týmová spolupráce, 

výzkum a vedení oddané služby. 

 

3. 5 Modely hodnocení kvality služeb 

Hodnocení kvality služby se provádí z důvodu, aby organizace získala zpětnou vazbu 

od svých návštěvníků, neboť je velmi důležité, aby zákazníci odcházeli po vykonané 

službě spokojení. Z tohoto důvodu je třeba, aby firma znala svoji úroveň kvality,  

a to může zjistit pomocí následujících metod, které se zabývají jejím hodnocením. Níže 

uvedené modely jsou vhodné i pro hodnocení kvality služeb ve sportovním sektoru. 

3. 5. 1 Měření kvality služby podle objektivních kritérií 

Měření podle objektivních kritérií jsou orientovaná na kvalitu výkonu organizace. Tyto 

metody se dále dělí na metody orientované na nabídku, kam můžeme zařadit audit a na 

metody orientované na poptávku, kam patří např. mystery shopping. Tento druh měření 

není podstatný pro moji diplomovou práci, tudíž se jim nebudu více věnovat. 
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3. 5. 2 Měření kvality služby podle subjektivních kritérií 

Jak už sám název napovídá, tato metoda se věnuje subjektivnímu posuzování 

jednotlivých vlastností kvality služeb. Zákazník každou vlastnost ohodnotí na základě 

určité škály. Celkový výsledek ohodnocení poskytovaných služeb odpovídá 

individuálnímu posuzování každého zákazníka u všech vlastností kvality služeb. 

3. 5. 3 Metoda SERVQUAL 

S metodou SERVQUAL (z angl. Servis Quality) jsme se mohli poprvé setkat již  

v 80. letech. Tato metoda je považována za nejvíce propracovanou metodu, co se týče 

hodnocení kvality služeb. Spokojenost zákazníků je zde vyjádřena rozdílem mezi 

očekáváním zákazníka a vnímáním poskytnuté služby. Autoři Parasuraman, 

Zeithamalová a Berry (1988) na základě kvalitativního výzkumu určili pět dimenzí, 

které jsou rozděleny na hmotné prvky, spolehlivost, odpovědný přístup, jistotu  

a empatii. Tato metoda pro posuzování kvality služeb identifikuje také pět rozdílů, které 

mohou nastat z důvodu neúspěšně poskytnuté služby. Tyto mezery můžeme nazývat 

také GAP. 

• GAP 1 jedná se o rozdíl mezi očekáváním zákazníka a vnímáním firemního 

managementu. 

• GAP 2 vyjadřuje rozdíl mezi vnímáním firemního managementu a specifikací 

kvality služby. 

• GAP 3 rozdíl mezi specifikací kvality služby a poskytováním služby. 

• GAP 4 je rozdíl mezi poskytovanou službou a vnější komunikací. 

• GAP 5 rozdíl mezi očekávanou službou a vnímanou službou. 

Proto aby se tyto mezery daly blíže identifikovat, je zapotřebí si osvojit pět níže 

uvedených dimenzí kvality služeb, které Vaštíková (2014) popisuje ve své publikaci.  

• Hmotné prvky je vše to, co zákazník vidí a s čím přichází do styku např. 

vybavení posilovny, vzhled aerobních sálů, personál, komunikační zařízení aj. 

• Spolehlivost vyjadřuje správně a bezchybně poskytnutou službu. 

• Odpovědný přístup znamená ochota, rychlost obsluhy a zájem pomoci 

zákazníkům. 

• Jistota je tvořena společností, prostřednictvím šíření důvěry, zdvořilosti, 

bezpečného procesu poskytnuté služby a jistoty. 
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• Empatie neboli vcítění - poskytovatel se snaží o pozorný a individuální přístup 

ke svým zákazníkům. 

Mezi těchto pět částí je rozděleno 21 položek, které se zabývají jednotlivými aspekty,  

a to ze dvou stran: očekáváním a vnímáním zákazníka. Existuje zde určité rozpětí, které 

hodnotí, jak moc je s danou službou zákazník spokojený. Čím větší se vytváří rozdíl 

mezi očekávanou a vnímanou kvalitou, tím vyšší je úroveň poskytnuté služby. 

Tato metoda se snaží o všeobecné použití a komplexnost při získávání co 

nejspolehlivějších dat, díky nimž může management organizace zvolit ty nejefektivnější 

opatření pro zvýšení spokojenosti zákazníků. 

3. 5. 4 Metoda SERVPERF 

Metodou SERVPERF (z angl. Service Performace) se zabývali američtí autoři Cronin  

a Taylor (1994), kteří za pomocí metody SERVQUAL vynalezli tuto novou metodu pro 

měření kvality služeb. Na rozdíl od předchozí metody, kdy se výhradně zabývalo 

měřením očekávání zákazníků, je v metodě SERVPERF kladen důraz na měření pouze 

výkonu. Autoři se domnívají, že zákazník je natolik schopný, že dokáže svoje 

očekávání přetransformovat do výsledného postoje, na základě kterého je schopen 

subjektivně vnímat poskytnutou službu. Co se týká vlastností kvality služeb, jsou 

totožné jako u metody SERVQUAL. 

Metoda SERVPERF přináší pozitivum díky zkrácené verzi předchozí metody, naopak 

může nastat problém kvůli eliminaci analýzy očekávání zákazníků, při které jsou 

získávány neúplné informace o požadavcích zákazníků k daným službám. 

3. 5. 5 Metoda klasifikačního kříže 

Metodou klasifikačního kříže se ve svých výzkumech na téma kvalita služeb zabývají 

autoři Čáslavová a Vraný (1998). Sběr dat probíhá prostřednictvím osobního  

i písemného dotazování, při kterém respondent odpovídá na otázky týkající  

se očekávání kvality služeb v daném fitness centru a skutečné kvality, kterou zákazník 

obdržel. Odpovědi na otázky jsou vytvořené pouze na základě ano či ne, aby 

nedocházelo k tomu, že se respondenti budou přiklánět k průměrným hodnotám kolem 

středu, které by poté mohly výzkum zkreslit. 
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Klasifikační kříž je sestaven na základě dvou na sebe kolmých os X a Y. Na ose X se 

zaznamenávají výsledky týkající se očekávané kvality služeb a na ose Y jsou 

vyobrazeny výsledky skutečné kvality služeb. 

Výsledné hodnoty jsou zakresleny za pomocí přímek kolmo k daným osám a tím dojde 

k protnutí těchto přímek v určité výši neboli kvadrantu. Prostřednictvím os X a Y je 

možné zanést výsledky do čtyř kvadrantů A, B, C, a D. Kvadrant A nám oznamuje, že 

zákazník očekával vysokou kvalitu, která však nebyla naplněna. V sektoru B zákazník 

očekává vysokou kvalitu, kterou také i dostává. V kvadrantu C jsou zákazníkova 

očekávání spíše menší a i skutečná kvalita není příliš vysoká. V posledním sektoru D je 

očekávání kvality služeb nízké, ale skutečná kvalita je vysoká. V tomto případě bývá 

zákazník velice mile překvapen. 

Schéma č. 2: Hodnocení služeb z hlediska jejich spotřebitelské významnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Čáslavova, E., Vraný, M. Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb ve 

vybraných pražských fitcentrech na bázi živnostenského podnikání fyzických osob, 
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3. 5. 6 Bradyho model 

Bradyho model vznikl kombinací několika modelů, na kterých se podíleli významní 

autoři. Hierarchickým modelem se zabývali Dabohlkara, Thorpa a Rentze (1996), kteří 

rozebírají tři dimenze kvality spolehlivost, personální interakce a fyzické aspekty. 

Třídimenzionální model, ve kterém se zabývají technickou kvalitou, funkční kvalitou  

a fyzickým prostředím, sestavili McDougall a Levesque (1994). Brady (1997), jak už 

bylo řečeno, spojil tyto dvě myšlenky a vytvořil tak nový vícerozměrný hierarchický 

model, ve kterém se věnuje těmto dimenzím kvalitě interakce, kvalitě fyzického 

prostředí a kvalitě výstupu. Každá tato dimenze je dále rozvrstvena na další tři 

subdimenze. Zákazník tedy celkově hodnotí devět poskytovaných služeb. 

Schéma č. 3: Bradyho model pro hodnocení kvality služeb v oblasti fitness 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šíma, Ruda (2012), upraveno autorkou 
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Kvalita interakce 

Jedna se o kvalitu služeb, kterou poskytovatelé svým zákazníkům nabídnou a ti ji 

následně ohodnotí. Do této dimenze řadíme chování zaměstnanců, přístup zaměstnanců 

a znalost zaměstnanců. Úspěch závisí na dobře vybraném a zaškoleném personálu, který 

vytváří dobré jméno podniku. Poskytovatelé služeb musí nabízet vysokou technickou 

úroveň, protože zákazník nejen hodnotí kvalitu služeb z technické stránky, ale také 

z hlediska tržní kvality. Zákazník si určuje, jaké informace potřebuje vědět, jaká je pro 

něj optimální cena za poskytnuté služby a jakou vyžaduje nabídku. Proto je potřeba si 

uvědomit, jak moc záleží na vzájemné závislosti mezi zákazníkem a poskytovatelem 

služeb. 

Kvalita výstupu 

Výstup (output) představuje měření okamžitého přínosu (počet zákazníků za měsíc, 

počet vyškolených zaměstnanců, počet služeb, délka kontaktu atd.). Do této dimenze 

můžeme zařadit dobu čekání, hmotné vybavení, kapacitu apod. Tyto výstupy slouží 

poskytovatelům služeb jako měřítko jejich vytíženosti.  

Kvalita fyzického prostředí 

Fyzické prostředí je chápáno jako místo, kde se služba vykonává. Zařadit sem můžeme 

podmínky (teplota, čistota, osvětlení, vzduch), vzhled interiéru a kontakt s další osobou. 

Prostředí zařízení je vytvářeno spíše nehmatatelnými aspekty hudbou, vůní, teplotou 

atd., to vše navozuje příjemnou atmosféru sportoviště. Oproti tomu vzhled interiéru 

vypovídá o tom, jak se při dané službě cítíme, jestli není místnost v které cvičíme příliš 

malá, jestli jsou stroje ve fitness centru dobře umístěné atd. Vzájemné kontakty 

s dalšími zákazníky jsou velice důležité, protože nepříjemný zákazník, který navštěvuje 

stejnou lekci jako vy, vám může lehce znepříjemnit hodinu. A může to dojít až k tomu, 

že ukončíte navštěvování této lekce. 

3. 5. 7 Technika kritických případů 

Další metodu zabývající se kvalitou služeb se pokusila vyjádřit Vaštíková (2008) 

v metodě Technika kritických případů ( CIT – Critcal Incident Technique). Metoda má 

přispět k identifikaci zdroje uspokojenosti nebo neuspokojenosti zákazníka 

poskytovaných služeb. Metoda shromažďuje informace na základě provedení přímého 

rozhovorů se zákazníkem, který hodnotí poskytnutou službu a hlavně nedostatky, které 
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na dané službě shledal. Následně je provedena analýza této situace a také jejich 

klasifikace.  

Úkolem tazatele je pokládat takové otázky, díky nichž by měly být při rozhovoru 

zjištěny informace o samotném průběhu událostí a v jakém měřítku jsou zákazníci 

spokojeni s celkovým provedením služby. Otázky se zaměřují na přístup personál 

a poskytovatele služby, na dobu kdy byla událost vykonaná a za jakých okolností. 

Případně, pokud došlo v průběhu k nějakým nepříjemnostem, tak jestli byly i následně 

vyřešeny. Další otázky se týkají doby při řešení problémů a jestli tato zkušenost 

nějakým způsobem ovlivnila pocit uspokojení nebo neuspokojení zákazníka. Konečná 

analýza je prováděna za pomocí minimálně čtyř odborníků, kteří vytváří skupiny 

vzájemně si podobných situací, které jsou založeny na shodných prvcích. Odborníci 

musí dosahovat alespoň 80% shody. Statistické metody zkoumají ve vyhodnocených 

skupinách poměr mezi pozitivní a negativní situací. Tento způsob zkoumání kvality 

služeb se využívá převážně v první fázi výzkumu. Výsledky umožňují efektivní řízení 

kvality služeb podniku, využitím správně zvoleného nástroje marketingového mixu. 

3. 6 Spokojenost zákazníka 

Zákazník při hodnocení své služby zjišťuje, zda-li nabídka splnila očekávání či nikoliv. 

To však má velký vliv na spokojenost zákazníka a na pravděpodobnost, že si stejnou 

službu zakoupí znova. Očekávání zákazníků vychází na základě určitých předpokladu, 

kterými jsou informace o podniku, doporučení od přátel, předchozí zkušenosti  

a porovnání s konkurencí. 

Kotler a Keller (2014) vnímají spokojenost v obecném pojetí tak, že se jedná  

o „potěšení nebo zklamání jedince vycházející z porovnání skutečného výkonu nebo 

služby s jeho očekáváním“ (s. 164). Pokud je vše v pořádku, tak je i zákazník spokojen. 

Ale pokud se rozchází jeho očekávání se skutečným poskytnutím služby, je zákazník 

neuspokojen. 

Podle Shilburyho (2009) je uspokojení zákazníka závislé na chování a náladě 

zaměstnanců. Nezáleží pouze na kvalitním managementu firmy, ale především na dobře 

vykonané práci personálu. 

Společnost orientovaná na zákazníka se snaží dosahovat maximální spokojenosti svých 

klientů, ovšem nesmí k tomu docházet prostřednictvím například výrazným 

zlevňováním vstupného do fitness centra oproti konkurenci, neboť to může vést ke 
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ztrátě důvěry zákazníků a tím i zisku podniku. Naopak k velké spokojenosti zákazníků 

může dojít při provedení výzkumu, kde společnost zjistí svoje nedostatky a ty pak může 

napravit. 

První kontakt s jakoukoliv společností udělá na zákazníka největší dojem, který může 

být pozitivní, ale také negativní. Takovýmto negativům se podniky snaží vyhnout 

prostřednictvím dobře motivovaných, odhodlaných a spokojených zaměstnanců, kteří 

přenášejí pozitivní dojem i na přicházející zákazníky. 

Kotler a Keller (2014) uvádí čtyři důležité body při správné motivovanosti 

zaměstnanců. Zaprvé, je potřeba hýčkat zákazníka. Zadruhé, je důležité, aby byly 

odhadnuty jeho potřeby. Zatřetí, navazování osobních vztahů se zákazníky a začtvrté, 

kvalitní poskytování služeb vždy vyřeší problémy zákazníků. 

Mnoho autorů se zabývá spokojeností zákazníků a právě tito Pourová (2011), Hercík 

(2011), Kord (2012), Kadlecová (2012) a Kovaříková (2013) se snaží najít řešení pro 

nespokojenost zákazníků s čekací dobou na recepci fitness center. Největší počet klientů 

přichází na recepci před celou hodinou, protože začínají všechny aktivity a zákazníci 

chtějí přijít na hodinu včas.   

Autoři Nenadál, Petříková, Hutyra a Halfarová (2004) se přiklánění k názoru,  

že spokojenost je vyjádřena rozsahem stížností a reklamací zákazníků. Čím méně je 

stížností, tím jsou více zákazníci spokojeni. 

I Oliver (1997) se zaobírá spokojeností zákazníka a definuje ji jako, „výrobek anebo 

druh služby či produkt služby sám o sobě poskytl anebo poskytuje příjemnou hladinu 

uspokojení z jeho potřeby“ (s. 13). 

Pokud zákazníci nedostanou to co očekávají, tedy nejsou se službou zcela spokojeni, 

může dojít k tomu, že danou službu už opět nevyužijí. 

Petterson a Spreng (1997) hodnotí spokojenost zákazníka jako pocit, který přináší 

naplnění jeho potřeb a pocit kdy bude očekávání vyplněno. V tomto případě se zvyšuje 

pravděpodobnost opětovného návratu zákazníků. 

Měření spokojenosti zákazníků je považováno za nejefektivnější proces, který nám 

ukazuje tzv. „zpětná vazba“. Autoři Nenadál, Petříková, Hutyry a Halfarová (2004) se 

touto problematikou zabývají ve své publikaci.  
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Na základě zpětné vazby je poskytovatel služby schopný vyhodnotit svoje nedostatky, 

které pak může vylepšit, aby dosáhl úplné spokojenosti svých příznivců. Právě 

spokojenost zákazníků vytváří jednoduchou propagaci skrz jejich doporučení svým 

známým. Tento způsob propagace je velmi efektivní, neboť se jedná o vyzkoušenou 

službu a doporučení blízkým člověkem. Problém je v tom, že zákazníci přicházející  

na základě doporučení mohou mít větší očekávání než ti, kteří se o službě dozvěděli 

z reklamy. Proto je pro podnik náročné, aby uspokojil i tento druh přicházejících lidí. 

3. 7 Loajalita zákazníků 

Podle Reichhelda in Pavel Marinič (2008) je loajalita považována za velmi důležitý 

nástroj pro tvorbu výsledné hodnoty. Loajalita je určitá věrnost zákazníků k dané 

organizaci. Kim (2009) vyjádřil loajalitu definicí: „loajalitu můžeme šířeji definovat 

jako kladný postoj a věrnost zákazníka ke svému prodejci, jehož následkem je 

opakované nákupní chování“. (s. 150) 

Cílem každého podniku je vybudovat si okruh loajálních lidí, kteří budou zvyšovat 

prosperitu daného podniku. Loajalita je právě v oblasti služeb velice důležitá. 

Loajální zákazník často i toleruje některé nedostatky, protože je přesvědčen o tom,  

že jeho podnik, který doposud navštěvuje je ten nejlepší, a proto nevyhledává 

konkurenci. Pomáhá podniku ke zviditelnění prostřednictvím svojí osobní reklamy, 

kterou šíří dál mezi lidi. Často loajální zákazník přivádí nové klienty, aby vyzkoušeli to, 

co on sám považuje za nejlepší. Právě počet loajálních zákazníků vypovídá o kvalitě 

poskytovaných služeb. 

Loajální zákazník navštěvuje sportovní centrum neustále znova a znova a tím snižuje 

náklady podniku. Udržení si stávajícího zákazníka je vždy pro podnik levnější než 

hledání nového. Navíc získání nových zákazníků nemusí vždy splnit očekávaný efekt. 

Jedním z důvodu může být špatné zacílení na zákazníky, kteří se loajálními nikdy 

nestanou. Nemusí jim vyhovovat systém ve sportovním centru, nebo jsou nespokojeni 

s personálem a nebo důvodem může být nedostatek finančních prostředků. Sportovní 

centrum by se tedy mělo zaměřit na zákazníky, u kterých je potenciál, že se stanou 

loajálními a stálými klienty.  
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Pojem retence zákazníků je v této oblasti velice důležitá. Tento ukazatel hodnotí, kolik 

procent zákazníků zůstává u jedné firmy. S tímto ukazatelem souvisí spokojenost 

stávajících klientů, kteří zůstávají věrni jednomu podniku. Právě tato věrnost se dá 

nejlépe zjistit pomocí podnikových statistik o klientech, nejrůznějších záznamů, 

účetnictví či dotazníkového šetření.  
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4. METODICKÁ ČÁST 

Ve své diplomové práce se zabývám hodnocením kvality služeb z pohledu zákazníků 

Jeremi sport. Pro analýzu poskytovaných služeb jsem využila Bradyho model,  

ve kterém se Brady věnuje jednotlivým dimenzím kvality služeb. Do těchto dimenzí lze 

zařadit kvalitu interakce, kvalitu výstupu a kvalitu fyzického prostředí. Každá z těchto 

dimenzí se následně rozděluje na takzvané subdimenze, které jsou více popsány 

v teoretické části.  

Za pomoci Bradyho modelu jsem vytvořila dotazník ke své diplomové práci. A na 

základě jednotlivých dimenzí jsem sestavila otázky, na které se budu ptát jednotlivých 

respondentů. Dotazník je rozdělen na tři části respektive dimenze PERSONÁL, 

SLUŽBY, PROSTŘEDÍ, kde je pro každou tuto část vytvořena tabulka, kde se 

respondentů ptám, jak je pro ně daná služba důležitá a jak by ji ohodnotili. Dotazníky 

budu vyhodnocovat prostřednictvím klasifikačního kříže, který je vyobrazen na dvou 

osách X a Y a je rozdělen na čtyři kvadranty A, B, C a D, kam budou následně 

zaneseny výsledky jednotlivých otázek z dotazníku. 

Před zahájením dotazování respondentů byl dotazník předán vedení sportovního centra 

Jeremi, aby zkusilo odhadnout nejčastější otázky, které jejich zákazníci budou při 

dotazování označovat. Při zaznamenání výsledků do klasifikačního kříže budou zde 

rovněž zaneseny tyto odhady a následně porovnány s reálnými odpověďmi respondentů. 

Na základě tohoto porovnání bude zjištěno, jak moc dobře vedení Jeremi zná své 

zákazníky. 

4. 1 Výzkumný soubor a metody 

Cílem tohoto výzkumu je nalezení nedostatků týkající se kvality služeb ve sportovním 

centru Jeremi sport a vytvořit nové návrhy a doporučení na zlepšení kvality služeb  

a zvýšení spokojenosti zákazníků. Pro tento výzkum je nutné správně zvolit vhodnou 

metodu pro sběr dat a jejich analýzu. Při zlepšení kvality služeb, kterou zákazníci 

v dotazníku pokládají za nedostatečnou, je možné zvýšit počet nově příchozích  

a především zvýšit spokojenost stávajících zákazníků a tím si udržet i jejich loajalitu. 

4. 1. 1 Metoda a technika sběru dat 

Pro získání potřebných dat a informací do mé diplomové práce, kde hodnotím kvalitu 

služeb sportovního centra Jeremi sport, jsem zvolila primární metodu sběru dat. Jedná 



35 

se o kvantitativní výzkum založený na písemném dotazování pomocí Bradyho modelu. 

Dotazník měl být původně umístěn na recepci sportovního centra, avšak po konzultaci 

s vedením jsme se dohodli, že se zákazníků budu dotazovat sama. Což ve výsledku 

přineslo mnohem větší přínos, neboť jsem mohla pokládat doplňující otázky a více se 

dozvědět o nespokojenosti respondentů. Hodnocení je také obohaceno díky mému 

přímému pozorování, kde pozoruji reakce přicházejících zákazníků na recepci  

a případnou jejich nespokojenost s nedostatky. Při získání dostatečného počtu dotazníku 

jsem si vytvořila tabulky, kde jsem si pečlivě zaznamenala veškeré negativní reakce 

respondentů a nedostatky, které označili při vyplňování dotazníků. Následně jsem 

navštívila různé druhy sportů, abych si sama ověřila a zhodnotila situaci, kterou mi 

respondenti nastínili. 

4. 1. 2 Cílová skupina 

Sportovní centrum Jeremi sport se nezaměřuje přímo na jednu vyhrazenou cílovou 

skupinu. Své služby nabízí lidem, kteří rádi cvičí a sportují a kvůli tomu navštěvují toto 

sportovní centrum. Tuto cílovou skupinu můžeme považovat za základní soubor.  

Jeremi nevytváří ani žádné statistiky o návštěvnících, pouze se zaznamenává jméno, 

telefon a email, což je potřebné pro registraci a rezervační systém.  

Menší cílovou skupinou se staly školy, které navštěvují sportovní centrum 

v dopoledních hodinách místo tělesné výchovy. Děti si zde mohou zahrát badminton za 

přítomnosti kvalifikovaného trenéra. Jelikož se sportovní centrum nejvíce zaměřuje na 

badminton, což je i vidět v hojném počtu kurtů, snaží se Jeremi vypěstovat vztah 

k tomuto sportu již od dětství. 

4. 1. 3 Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem této diplomové práce byli zákazníci, kteří využívají služby 

sportovního centra Jeremi sport, a kteří byli ochotni dotazník vyplnit a byli plnoletí.  

I přesto, že sportovní centrum navštěvuje mnoho dětí, z výzkumu jsem je vynechala, 

aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Dále to byli návštěvníci, kteří dokázali 

odpovědět na otázky v dotazníku např. maminky, které dávají svoje děti do 

badmintonové školičky. Jednalo se tedy o náhodný a částečně stratifikovaný vzorek. 

Poměr mezi ženami a muži byl při dotazování rovněž náhodně zvolen a jak se po 

skončení výzkumu ukázalo, byl poměr zcela vyrovnaný. Osloveno bylo 140 

respondentů a pouze 14 procent lidí vyplnění odmítlo. Pro výzkum bylo tedy získáno 
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120 dotazníků. Nejčastějším důvodem odmítnutí byl případný pozdní příchod na hodinu 

nebo první návštěva sportovního centra. 

Díky nedokončené horolezecké stěně, zde nebyla možnost k zastižení nová klientela, 

která by tento druh sportu využívala a mohla by tak přispět svými názory do výzkumu.  

4. 1. 4 Sběr dat 

Po konzultaci s vedením se rozhodlo, že dotazníky budu vyplňovat se zákazníky sama, 

protože momentálně není vhodná doba na to, aby dotazníky byly umístěné pouze  

na recepci, a aby recepční upozorňovaly zákazníky na možnost vyplnění dotazníku 

týkající se kvality služeb. Díky osobnímu kontaktu se zákazníky jsem lépe poznala 

nedostatky sportovního centra a mohla jsem si tak vytvořit kvalitní poznámky, které 

použiji při tvoření nového návrhu pro zlepšení kvality služeb ve sportovním centru 

Jeremi sport. Díky tomuto způsobu dotazování byla 100 procentní návratnost dotazníků. 

Dotazování probíhalo ve všedních dnech, tři týdny po sobě, v podvečerních hodinách, 

kdy sportovní centrum bylo nejvíce vytížené a byla zde možnost získat dostatečný počet 

respondentů. 

4. 1. 5  Struktura dotazníku 

V úvodu dotazníku je napsaný krátký text, kde se respondent seznamuje s dotazníkem  

a účelem jeho vyplnění. Dotazník jsem se snažila sestavit tak, aby na první pohled 

nevzbuzoval dojem, že je příliš dlouhý. Také jsem dbala při jeho tvorbě na vzhled, 

grafickou úpravu, rozmístění otázek, srozumitelnost, jednoduchost a jednoznačnost.  

Na závěr dotazníku jsem dodala krátké poděkování za ochotu a čas, který mi 

respondenti věnovali. 

Dotazník je rozdělen na dvě části a to na hlavní a doplňující. Kroužkovací otázky spíše 

tvoří doplňující informace a jsou umístěny na přední straně dotazníku. Právě proto, aby 

na první pohled vypadalo, že dotazník je tvořen pouze těmito osmi otázkami. Druhá 

hlavní část se vyplňuje pomocí křížků a týká se hodnocení kvality služeb.  
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Hlavní část dotazníku je sestavena na základě Bradyho modelu, která je rozdělena na  tři 

části. Každá tato část obsahuje několik otázek související s daným tématem.  

Hlavní část dotazníku je rozdělena na 3 části: 

• Personál – v této části jsou položeny otázky týkající se zaměstnanců Jeremi,  

jak už recepčních tak i trenérů. Hodnotí se zde působení personálu na zákazníka. 

• Služby – zde jsou otázky zaměřené na vybavení, kapacitu, různorodost sportů 

v Jeremi a ostatní poskytované služby. 

• Prostředí – je zaměřeno na konkrétní prostředí týkající se čistoty, teploty, 

vzhledu atd. 

Dotazník obsahuje celkem 44 otázek, z toho 38 uzavřených otázek, 5 otevřených otázek 

a 1 polootevřenou. Hlavní část je tvořená 36 otázkami a doplňující část obsahuje  

8 otázek. Poslední dvě otázky v dotazníku jsou otevřené. U předposlední otázky mají 

respondenti prostor pro jejich vyjádření k otázkám, u kterých označili horší odpověď 

než výborně, z nabídky (výborné, dobré, uspokojivé, neuspokojivé, nemohu posoudit). 

Poslední otevřená otázka nabízí možnost volného vyjádření se nebo doporučení pro 

Jerem sport. 
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4. 1. 5. 1  Operacionalizace dotazníku dle Bradyho modelu 

Toto schéma jsme již mohli shledat v teoretické části, nyní jsem do něj zařadila 

konkrétní otázky z dotazníku. U každé dimenze je označena část (personál, služby 

prostředí), která se týká otázek v subdimenzi.  

Schéma č. 4: Vnímaná kvalita služeb 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 1. 6 Pilotáž 

Na základě konzultace s vedením, kde jsem si zjišťovala potřebné informace  

ke kvalitnímu sestavení dotazníků, byl v prosinci 2015 zhotoven kompletní dotazník. 

Vytvořený dotazník jsem konzultovala s PhDr. Šímou, Ph.D., který mě upozornil  

na nedostatky a pomohl mi s vylepšením dotazníku do konečné podoby. Za pomoci  

12 zákazníků Jeremi, byla v lednu 2016 provedena pilotáž. Ta proběhla poměrně  

 kvalita 
interakce 
- část: 9) 

PERSONÁL 

kvalita 
výstupu  

- část: 11) 
SLUŽBY 

kvalita 
fyzického 
prostředí   
- část: 13) 

PROSTŘEDÍ 

chování zaměstnanců fitness centra – otázky: 3,2 

schopnost pomoci zákazníkům – otázky: 4,5,6 

ochota zaměstnanců pomoci – otázky: 1 

doba čekání na recepci sportovního centra - otázky: 1 

kapacita cvičebních prostor – otázky:10,11,12,13 

vybavení sportovního centra – otázky: 2,3,4,5,6 

kontakt s ostatními zákazníky  - nezařazeno 

vzhled interiéru sportovního centra – otázky: 7,8 

podmínky (čistota, teplota, vlhkost) – otázky:2,3,4,5,6 
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v pořádku, akorát byly odstraněny malé nedostatky a otázky týkající se horolezecké 

stěny, neboť se dokončovací práce protáhly až na konec března, kdy výzkum již bude 

hotov.  

4. 1. 7 Rozpočet výzkumu 

Náklady na výzkum byly zanedbatelné, týkaly se pouze vytištění dotazníků a mého 

dobrovolného volného času, který jsem využila na osobní dotazování, což se nakonec 

ukázalo, jako přínos pro tuto diplomovou práci. Většina respondentů byla velice mile 

potěšena, že může sdělit svůj osobní názor a že může vyřknout nedostatky, které by 

bylo potřeba změnit. K vyplnění dotazníku nebyli respondenti motivováni žádnou 

odměnou, ale pouze svojí vidinou něco změnit. 

4. 1. 8 Rozsah platnosti 

Výzkum byl proveden pouze ve sportovním centru Jeremi sport a tím pádem lze 

výsledky aplikovat pouze na toto sportovní centrum a proto jsou nepřenositelné. 

Výsledky výzkumu a návrhy na zlepšení kvality služeb budou po dokončení této 

diplomové práce předány vedení Jeremi sport a budou moci být nápomocny při 

případné realizaci změn, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků  

a zlepšení kvality služeb tohoto sportovního centra. 

4. 1. 9 Analýza dat a výsledků výzkumu 

Na základě získaných dat z dotazníků, můžu provést analýzu a zjistit tak, jak jsou 

zákazníci spokojeni s jednotlivými službami, kterých se dotazník týkal. Pro lepší 

přehlednost budou vytvořeny tabulky s přehledem kvalit služeb, které byly uvedeny 

v dotazníku a budou seřazeny od nejzávažnějších po nejméně závažné. Tyto tabulky 

budou předány i vedení Jeremi, aby se mohlo zamyslet nad jejich závažností a mělo 

možnost nedostatky odstranit.  

Pro znázornění výsledků jsem si vybrala metodu klasifikačního kříže, kde je jasně  

a srozumitelně ukázané, jak na tom daná služba ve skutečnosti je. K výzkumu také patří 

ověření hypotéz, které jsem si před začátkem dotazování stanovila. Hypotézy jsem 

zvolila sama na základě rozhovoru s vedením a poté je zkonzultovala s PhDr. Šímou 

Ph.D.. 
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části se budu zabývat konkrétním prostředím a to sportovnímu centru 

Jeremi sport, které má sídlo ve Stodůlkách v Jeremiášové ulici, odkud také pochází 

název tohoto sportovního komplexu. Toto sportovní centrum dlouhá léta sídlilo 

nedaleko v Nových Butovicích s názvem SportCentrum Nové Butovice, které bylo 

v únoru 2015 definitivně uzavřeno a přesídleno na nové místo. SportCentrum NB bylo 

založeno 1994 a poskytovalo vesměs stejné sportovní aktivity jako nyní, akorát 

v menším rozsahu. 

5. 1 Sportovní centrum Jeremi sport 

Sportovní centrum Jeremi sport nabízí moderní halu s využitím pro mnoho sportovních 

aktivit, relaxaci, restauraci, občerstvení a doplňkové služby. Tento komplex  

se rozprostírá na 6500 m2 a díky této prostornosti poskytuje širokou škálu nabízených 

služeb. Jeremi sport bylo otevřeno v únoru 2015 a je v docházkové vzdálenosti od metra 

Lužiny nebo Luka, či autobusové zastávky Amforová, která je hned před sportovním 

centrem. Otevírací doba ve všední dny je od 6:30 – 22:30 a o víkendech a svátcích  

od 8:00 – 22:30.  

Obrázek č. 1: Logo sportovního centra Jeremi sport 

 

Zdroj: Jeremi sport 

 

Adresa sportovního centra:      Kontaktní údaje: 

JEREMI sport        tel: 724 370 007 

Jeremiášova 2581/2       info@jeremi.cz 

Praha 13 – Stodůlky       www.jeremi.cz 
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Sportovní centrum Jeremi se rozprostírá ve dvoupodlažní budově. Při příchodu do 

Jeremi se napravo nachází prostorná recepce, kde si zákazníci mohou koupit vstup, 

občerstvení (kávu, čaj, pivo), iontové drinky, energetické tyčinky nebo si zapůjčit 

sportovní vybavení. Na levé straně, naproti recepci je umístěný takzvaný „kiosek“, kde 

jsou 2 obrazovky a zde se noví zákazníci registrují nebo si zde návštěvníci aktivují 

rezervovanou hodinu. Vedle „kiosku“ jsou umístěné dva prostorné stoly, které lidé 

často využívají při čekání na následující hodinu. Vedle této části jsou umístěné toalety  

a chodba, která vede do dámských a panských šaten, kde jsou k dispozici skříňky  

na kartu, sprchy a toalety. Dále tato chodba vede do velkého a malého cvičebního sálu, 

do sálu se spinningovými koly a alpinningem, do solária a po dokončení stavby 

horolezecké stěny bude vést i tam. 

V dolní části se za recepcí nachází restaurace, obchod se zdravou výživou, sportovní 

obchod, kosmetika, kadeřnictví, cykloservis a skiservis. Z dolní části vedou schody do 

mezipatra, kde jsou umístěné další pánské a dámské šatny se sociálním zařízením. 

Z těchto šaten je možné se poté dostat do prostorů sauny a masáží. Pokud se vyjde 

schodištěm až do druhého patra, přijde se do sportovního sálu, kde je umístěno  

15 badmintonových kurtů. Z toho 7 je vyvýšených a barevně odlišených, aby se 

rozlišilo mezi kurty, které lze rezervovat vždy od celé hodiny a těmi, které je možné 

rezervovat od půl. Dále se v tomto sále nachází 3 squashové kurty a 4 stoly na stolní 

tenis. 

Vstup do posilovny a boxerského sálu včetně ringu je v přízemí. Musí se projít kolem 

všech obchodů až nakonec budovy, kde jsou schody do druhého patra. Při vstupu se 

prochází turniketem, který hlídá příchod klientů, kteří tuto hodinu nemají zaplacenou. 

V těchto prostorách se opět nachází pánské a dámské šatny se sociálním zařízením.  

Jak už bylo zmíněno, SportCentrum Nové Butovice bylo přemístěno do nového  

a většího prostoru Jeremi sport. Díky přesídlení veškerého personálů a zákazníků, kteří 

dlouhá leta navštěvovali dřívější sportovní centrum, má Jeremi sport stabilní a poměrně 

silnou členskou základnu. Rovněž díky výstavbě tohoto moderního sportovního 

komplexu přilákalo mnoho dalších nadšenců. I přesto, že jsem se usilovně snažila zjistit 

přesný počet aktivních členů, nebylo to možné. Vedení tyto interní informace nechce 

poskytovat. Bylo mi však řečeno, že se počet aktivních členů pohybuje v rozmezí  

800-1300.  
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5. 2 Výsledky výzkumu a interpretace získaných dat 

Při získávání dat bylo osloveno 140 respondentů, z toho 120 respondentů mi bylo 

ochotno odpovědět na následující otázky. Pro zpracování výsledků tohoto výzkumu 

jsem použila metodu klasifikačního kříže. Na obrázku níže jsou popsány vysvětlivky 

k této metodě. Uprostřed os v modrém oválu jsou zobrazena čísla respondentů, kteří 

danou otázku zodpověděli. Nejčastější odpovědi respondentů jsem zvýraznila červeným 

čtvercem s velkým číslem. Hodnocení vedení Jeremi je vyobrazeno ve čtverci 

s červeným rámem. Na základě této metody klasifikačního kříže je v jednotlivých 

kvadrantech krásně vidět, jak moc jsou zákazníci spokojeni s danou službou, a jak je 

tato služba pro ně důležitá. 

Obrázek č. 2: Vysvětlivky ke klasifikačnímu kříži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 2. 1 Výsledky doplňkových otázek 

Graf č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 

Z náhodného výběru ze 120 respondentů byl dotazník vyplněn ženami a muži téměř ve 

stejném poměru. Pouze o čtyři respondenty je vyšší četnost odpovědí u žen. Vedení 

však odhaduje, že je Jeremi více navštěvované muži. Vyplývá to převážně z posilovny, 

kde je obvykle větší převaha mužů, naopak to bývá na aerobních sportech, kde je 

převaha žen. Na badmintonu a squashi to bývá vyrovnané, ale o něco více je převaha 

mužů. 

Graf č. 2: Jak často navštěvujete sportovní centrum Jeremi? 

 

Podle grafu můžeme usoudit, že nejčastější návštěvnost respondentů je 2 krát nebo  

1 krát týdně. Na téměř stejné úrovni jsou respondenti označující návštěvnost častěji jak 

3 krát týdně a méně často jak 1 krát týdně. Pouze 15 respondentů využívá služby 
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v Jeremi 3 krát týdně, což bylo vedením označeno jako nejčastější odpověď 

respondentů. Z toho můžeme vidět, že se zde odhad a skutečnost naprosto rozchází.  

Graf č. 3: Jak dlouho již navštěvujete sportovní centrum Jeremi? 

 

Z grafu můžeme vidět, že nejvíce respondentů navštěvuje toto sportovní centrum již od 

otevření a z toho víc jak polovina mi sdělila, že centrum navštěvovala už na staré 

adrese. Tudíž zde můžeme vidět poměrně vysokou loajalitu zákazníků, kteří jsou 

spokojeni s poskytováním služeb a personálem, a proto pokračují v navštěvování  

i tohoto nového sportovního centra. Rovněž i vedení odhadlo, že nejvíce respondentů 

navštěvuje sportovní centrum Jeremi sport již od otevření centra. Do Jeremi přichází  

i mnoho zákazníků, kteří navštěvují centrum v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Podle 

grafu můžeme vidět, že se jedná o 36 respondentů. Sportovní centrum Jeremi je 

navštěvováno i zcela novými zákazníky. Při vyplňování dotazníků mi dokázalo 

odpovědět pouze 10 respondentů, protože jsem je oslovila až při odchodu z Jeremi. Tito 

návštěvníci mi byli schopni poskytnout odpovědi na dotazy i při první návštěvě. Mnoho 

nových zákazníků bylo osloveno už při příchodu, ti mi však nemohli odpovědět na 

otázky, neboť doposud nebyli seznámeni se službami.  
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Graf č. 4: Jaký druh vstupného využíváte? 

 

Z grafu ukazující druh vstupného je patrné, že více jak polovina respondentů využívá 

zvýhodněný tarif, který je pro ně nejvíce výhodný, neboť můžou dosáhnout finančně 

výhodnějšího čerpání až o 24% díky bonusům, které je možné použít pouze k tomuto 

tarifu. Ke stejnému názoru se přiklání i vedení Jeremi.  

Jednorázové vstupné nejčastěji využívají respondenti, kteří Jeremi sport navštívili 

poprvé, nebo kteří využívají služby masáží či sauny. Sportovní centru Jeremi akceptuje 

karty MultiSport, které využívá 19 respondentů. Jak vedení uvedlo, tyto karty využívá 

7-9% ze všech zákazníků Jeremi. Tuto MultiSport kartu nelze využít na saunu  

a masáže. Pouze 2 respondenti odpověděli, že využívají základní tarif, na který se 

bonusy nevztahují. Proto se tento tarif mezi respondenty neosvědčil a raději využívají 

zvýhodněný. 
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Graf č. 5: Využíváte sportovní centrum Jeremi i k jiným účelům než ke 

sportování? 

  

Převážná část respondentů, jak můžeme vidět z grafu, využívá sportovní centrum pouze 

kvůli sportovní aktivitě. Z toho tedy vyplývá, že 83 respondentů pokud si jdou zacvičit, 

jdou tedy pouze za tímto účelem, nikoliv se najíst nebo popovídat se svými známými 

v příjemném prostředí restaurace nebo vinotéky. Naopak 37 respondentů uvedlo, že 

v Jeremi využívá i nadstandardní služby jako je restaurace, obchody a vinotéka, které 

využívají k občasnému nákupu, k posezení s přáteli nebo pro zpříjemnění času při 

čekání na svoje děti. 

 

Z 37 respondentů uvedlo 24 návštěvníků, že z nesportovních služeb využívají nejvíce 

restauraci. Obchody a to zejména zdravá výživa je navštěvována 5 respondenty.  

6 respondentů uvedlo, že se zajímá jak o restauraci tak i obchody. A pouze nepatrná 

část zákazníků zavítá do vinotéky. Restaurace je navštěvována nejvíce, protože je zde  

i točené pivo, které si zákazníci po sportu velmi rádi dají. Jak jsem v průběhu 

dotazování vypozorovala, týká se to převážně mužů, kteří přijdou z badmintonu a rádi  
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si na chvíli posedí a popovídají s kamarády. Vedení rovněž odhadlo, že je nejvíce 

využívaná z nadstandardních služeb restaurace. 

Graf č. 6: Jaká je vaše dojezdová doba do sportovního centra Jeremi? 

 

Jelikož se sportovní centrum Jeremi sport nachází v blízkosti hned několika sídlišť, bylo 

tedy očekávané, že nejvíce respondentů bude bydlet v docházkové vzdálenosti do  

10 minut. Stejného názoru je i vedeni sportovního centra, které rovněž označilo tuto 

odpověď za nejčastěji zodpovězenou. 26 respondentů dojíždí do Jeremi v rozmezí  

11 až 20 minut. Zákazníků, kteří označili delší dojezdovou vzdálenost než 20 minut,  

je poměrně málo, ale najdou se i tací, kteří dojíždí více jak 40 minut. Zajímalo mě, 

z jakého důvodu tráví tolik času na cestě. Nejčastější odpovědí však bylo, že ve 

večerních hodinách bývají v blízkosti jejich bydliště kurty na badminton neustále 

obsazeny. Mezi další odpovědi patřilo, že se jim v Jeremi sport líbí, nebo že zde mají 

známé, takže raději dojíždí delší dobu, aby sportovali v příjemném a přátelském 

prostředí. 
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Graf č. 7: Které služby ve sportovním centru Jeremi využíváte? 

 

Tato otázka se soustředila na poskytování veškerých služeb, které Jeremi prozatím 

nabízí. Respondenti tedy mohli označit více odpovědí. Podle grafu můžeme vidět,  

že nejvíce respondentů navštěvuje badminton, což je předpokládané, protože sportovní 

centrum Jeremi sport je zaměřeno především na tento sport. Druhým 

nejnavštěvovanějším sportem je fitness, které je, jak jsem se dozvěděla od vedení, 

pouze doplňkem tohohle centra. Dále respondenti navštěvují aerobní cvičení, o něco 

méně pak alpinning a squash a pouze 16 respondentů stolní tenis. Na stejném místě se 

stejným počtem 11 respondentů se umístil spinning, sauna a obchody. Co se týká 

nadstandardních služeb, které Jeremi nabízí, tak je nejvíce navštěvovaná restaurace, 

následně obchody a to především zdravá výživa. A ani jeden respondent neoznačil 

návštěvu v kadeřnictví. Nižší počet respondentů navštěvuje hodiny TRX, boxu  

a masáže. Zanedbatelně je využíváno solárium a nový druh cvičení tabata. 

Vedení Jeremi opět odhadlo nejčastěji navštěvované služby, kterými jsou badminton, 

fitness a restaurace. Z toho můžeme usoudit, že se vedení zajímá o návštěvnost sporů  

a že dobře zná svoje zákazníky. 
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5. 2. 2 Výsledky hlavní části 

5. 2. 2. 1 Personál 

Obrázek č. 3: Ochota zaměstnanců pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochota zaměstnanců pomoci, jak se ukázalo při výzkumu, je velice důležitá a téměř 

většina respondentů se k této otázce vyjádřila. Pouze 2 respondenti uvedli, že nemohou 

tuto otázku posoudit a to z důvodu, že mají předplacené vstupy a proto s personálem  

na recepci nepřicházejí do styku. Největší počet respondentů označilo levý horní 

kvadrant, který vyjadřuje, že je ochota zaměstnanců pomoci velmi důležitá, případně 

důležitá a že jsou s ní velice spokojeni. To můžeme především hodnotit díky vysokému 

počtu 50 odpovědí, které byly uvedeny jako výborné. Pro 5 respondentů je ochota 

zaměstnanců spíše nedůležitá, ale hodnotí ji kladně. V tomto klasifikačním kříži byly 

zaznamenány odpovědi i do levého spodního kvadrantu, který vyjadřuje nespokojenost. 

Devět respondentů mi sdělilo, že ochota nejmenované recepční je neodpovídající a že 

jsou proto nespokojeni. Z celkového výzkumu mohu posoudit, že respondenti měli 

pozitivní reakce na personál, a proto až na výjimky byli spokojeni. 

Vedení odhadlo, že nejčastější odpovědí na otázku týkající se ochoty zaměstnanců 

pomoci bude kombinace odpovědí jako velmi důležitá a dobrá. Z klasifikačního kříže 

můžeme vidět, že vedení respondenty podcenilo. Na druhou stranu je lepší, že si je 

management Jeremi vědom nějakých nedostatků, které by bylo potřeba napravit. 
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Obrázek č. 4: Zdvořilost zaměstnanců vůči klientovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdvořilost zaměstnanců je kladený velký důraz při vzájemné interakci mezi 

personálem a zákazníkem. Na tuto otázku neodpověděl pouze jeden respondent, který 

danou situaci nedokázal posoudit. Většina odpovědí je zaznamenána v levém  horním 

kvadrantu, z čeho můžeme usuzovat, že zákazníci jsou spokojeni. Pro 53 respondentů je 

zdvořilost velmi důležitá a výborná. I 5 respondentů, kteří zaznamenali svoje odpovědi 

jako spíše nedůležité nebo nedůležité usoudilo, že zdvořilost recepčních je výborná  

a není na ní tedy potřeba nic měnit. Odpovědi byly zaznamenávány i do levého 

spodního kvadrantu, kde se 7 respondentů vyjádřilo, že je pro ně zdvořilost uspokojivá 

a 3 respondenti ji považují dokonce za neuspokojivou. Zákazníci si stěžovali  

na neprofesionální přístup některých recepčních a na to, že recepční rozlišují, kdo je 

zákazník a kdo kamarád. 

Stejně tak, jako u předchozího klasifikačního kříže, management Jeremi předpokládal 

nejčastější odpověď respondentů, že je zdvořilost zaměstnanců vůči klientovi velmi 

důležitá a že je dobrá. I zde nejvyšší četnost odpovědí nebyla správně odhadnuta a byla 

podceněna. Ale jak jsem uvedla na předchozí straně, lepší je, aby si vedení 

uvědomovalo, že je neustále potřeba vylepšovat svoje nedostatky, protože tu stále jsou, 

než aby se Jeremi přeceňovalo a bylo branné jako dokonalé bez jediné chyby.  
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Obrázek č. 5: Chování zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální chování zaměstnanců, v tomto případě recepčních, na které byla tato 

otázka směřována, je velice důležité a především vypovídá o podniku, respektive  

o sportovním zařízení. Proto je potřeba, aby chování bylo co nejlepší. Jak můžeme vidět 

z klasifikačního kříže, na tuto otázku odpovědělo 119 respondentů. Nejvíce odpovědí je 

zaznamenáno opět v levém horním kvadrantu, který vyjadřuje vysokou spokojenost  

a důležitost. Pro 55 respondentů je chování zaměstnanců velmi důležité a výborné,  

což vypovídá o vysoké spokojenosti zákazníků. Pouze pro 4 respondenty je chování 

spíše nedůležité, ale považují ho za výborné či dobré. Deset respondentů je s chováním 

recepčních spíše nespokojených. Při podrobnějším rozhovoru jsem odhalila důvody, 

proč tomu tak je. Bylo mi řečeno, že opět nejmenovaná recepční je arogantní, 

nepříjemná a neochotná. Z tohoto důvodu respondenti, kteří se s tímto chováním setkali, 

označili levý spodní kvadrant. 

Vedení předpokládalo, že respondenti považují převážně chování zaměstnanců za velmi 

důležité a dobré. Ukázalo se, že většina z nich ho ohodnotila dokonce jako výborné.  

Ale jak už bylo řečeno, někteří respondenti si na chování recepčních stěžují. Proto by 

bylo vhodné, aby si vedení s recepčními promluvilo a upozornilo je na stížnosti 

zákazníků.  
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Obrázek č. 6: Včasné zahájení hodin trenéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázky týkající se trenérů odpovídalo značně méně respondentů, neboť mnoho z nich 

osobního trenéra nebo trenéra na skupinových lekcích nevyužívá. Na otázku včasné 

zahájení hodin trenéry odpovědělo pouze 48 respondentů. Z toho největší část 

odpověděla, že je tato služba pro ně velmi důležitá a je považována za výbornou. Stejně 

tak i management Jeremi odhadl nejvyšší četnost odpovědí. Pro 9 respondentů je pouze 

službou důležitou, ale hodnotí ji opět nejlépe. Šest odpovědí je zaznamenáno v pravém 

horním kvadrantu, který vyjadřuje nedůležitost včasného zahájení hodiny, ale zároveň 

je hodnoceno pozitivně. Při bližším rozhovoru jsem zjistila, že jsou to právě ti 

respondenti, kteří chodí na hodiny pozdě, a proto označili tyto odpovědi. Pouze jeden 

zákazník si stěžoval na pozdní zahájení hodiny v badmintonové školičce.  

Z celkového klasifikačního kříže můžeme vidět, že trenéři Jeremi dodržují včasné 

zahájení hodiny, a proto jsou zákazníci s jejich přístupem velmi spokojeni.  
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Obrázek č. 7: Kvalita hodin s trenéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázku týkající se kvality hodin s trenéry nemůže posoudit 74 respondentů, protože tuto 

službu nevyužívají. Veškeré odpovědi jsou zaznamenány v levém horním kvadrantu, 

což vypovídá o vysoké spokojenosti zákazníků s kvalitou hodiny. Z toho  

36 respondentů uvedlo, že je pro ně tato služba velmi důležitá a že ji hodnotí výborně. 

Zde musím vyjádřit častou pochvalu na trenérku Janu, která dává do cvičení všechno  

a díky ní navštěvuje skupinové lekce mnoho zákazníků. Pro 3 respondenty je kvalita 

hodin s trenérem pouze důležitá a dobrá. A 7 respondentů uvedlo, že ač je pro ně kvalita 

hodiny pouze důležitá, hodnotí ji výborně. Z klasifikačního kříže je tedy vidět, že na 

této službě nebude potřeba nic zásadního měnit, pouze ji neustále vylepšovat,  

pro 100% spokojenost všech zákazníků. 

V této otázce se odhad vedení s nejvyšším počtem odpovědí shodoval. Je vidět, že je 

trenérský tým skutečně profesionální, a že je s tím management Jeremi seznámen.   
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Obrázek č. 8: Motivace klienta trenérem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce motivace klienta trenérem se vyjádřilo 46 respondentů, kteří dokáží tuto 

službu posoudit. Odpovědi respondentů se vyskytují ve třech kvadrantech, největší 

četnost odpovědí je uvedena v levém horním kvadrantu, kde 34 respondentů uvedlo,  

že motivace trenérem je pro ně velmi důležitá a pro 9 respondentů je pouze důležitá. 

Z toho 39 odpovědí bylo označeno za motivaci výbornou a 4 odpovědi za dobrou. 

V pravém horním kvadrantu byly zaznamenány pouze 2 odpovědi, kde motivace byla 

označena jako spíše nedůležitá a výborná. A u druhé odpovědi jako nedůležitá a dobrá. 

Pouze jedna odpověď byla uvedena jako důležitá a uspokojivá. Bylo to z důvodu toho, 

že syn maminky, která mi tuto odpověď poskytla, odmítá chodit do badmintonové 

školičky, protože není trenérem dostatečně motivovaný k výkonu. 

Jak můžeme vidět z klasifikačního kříže, vedení počítalo s tím, že nejvíce odpovědí 

bude označeno jako velmi důležité a pouze dobré, což tuto kombinaci neoznačil žádný 

respondent. Skutečnost však ukázala, že respondenti jsou s motivací maximálně 

spokojeni, tudíž zde se bude potřeba zaměřit pouze na hodiny v badmintonové školičce. 
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5. 2. 2. 2 Služby 

Obrázek č. 9: Rychlost obsluhy na recepci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku rychlost obsluhy na recepci odpovědělo 115 respondentů, zbylých  

5 respondentů nevyužívá tyto služby, neboť mají dlouhodobě předplaceno a tím pádem 

nemohou službu posoudit. Tentokrát byly odpovědi rozprostřeny do všech čtyř 

kvadrantů. Největší četnost odpovědí byla zaznamenána v levém horním kvadrantu. Zde 

nejvíce, tedy 29 respondentů uvedlo, že rychlost obsluhy je důležitá a výborná. Pro 

většinu respondentů je tato služba velmi důležitá nebo důležitá, liší se pouze jejím 

hodnocením. 63 respondentů považuje tuto službu za výbornou, 42 za dobrou, 9 za 

uspokojivou a pouze 1 za neuspokojivou. Dolní dva kvadranty vypovídají o tom, že by 

se mělo nad rychlostí obsluhy zamyslet a zlepšit ji. Jak mi bylo vedením a recepční 

sděleno, důvodem nespokojenosti zákazníků jsou fronty, které na recepci vznikají, díky 

onemocnění jedné recepční, a proto je zde po celou dobu služby pouze jedna recepční. 

Na dlouhé čekání na recepci si mi stěžovali i sami zákazníci, které jsem při dotazování 

oslovila. Při včasném příchodu a s dostatečným předstihem před začátkem hodiny, delší 

čekání na recepci nevzbuzovalo tak velký problém, jako v době 10 minut před 

zahájením hodiny. Management Jeremi moc dobře ví, že je potřeba recepci posílit, 

bohužel s tím nic doposud neudělal. Proto také očekával nejčastější hodnocení rychlosti 

obsluhy na recepci jako velmi důležité a dobré. Jak je vidět z klasifikačního kříže, 

respondenti jsou více spokojeni s touto službou než vedení očekávalo. 
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Obrázek č. 10: Vybavení sportovního centra – počet kurů na badminton, squash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázkou vybavení sportovního centra, respektive počtem kurtů na badminton a squash, 

se zabývalo při dotazování 63 respondentů. Zbylá polovina označila odpověď „nemohu 

posoudit“. Co se týká počtu kurtů na badminton, zákazníci jsou s jejich počtem nadmíru 

spokojeni. Tyto odpovědi byly zaneseny v horních kvadrantech. Nejvyšší četnost 

odpovědí v klasifikačním kříži byla zanesena do políček velmi důležité a výborné. 

S touto kombinací se ztotožňuje i vedení, které rovněž předpokládalo tyto nejčastější 

odpovědi.  

O něco menší spokojenost je s počtem squashových kurtů, jak můžeme vidět, 

 6 respondentů označilo odpověď uspokojivé. Je to kvůli nedostatečnému počtu kurtů 

v době špičky. Jeremi nabízí pouze 3 kurty na squash a často se respondentům stává,  

že jsou okamžitě plné. Vybavení sportovního centra je pro respondenty velmi důležité 

či důležité. Pouze 1 respondent označil, že je spíše důležité a 1 nedůležité, ale oba tito 

respondenti ho hodnotí za výborné. 

velmi 
důležité důležité 

uspokojivé 

nedůležité spíše 
nedůležité 

dobré 

výborné 

neuspokojivé 

63 

24 

 

1 1 

 

3 3 

12 

15 

4 



57 

Obrázek č. 11: Vybavení sportovního centra – posilovna, box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce vybavení posilovny a boxu se vyjádřilo o něco méně respondentů než 

u předchozí otázky. Je tedy vidět, že posilovna není tolik využívaná jako „kurtové“ 

sporty. Jak mi bylo vedením řečeno, posilovna je pouze doplňkem tohoto centra.  

Možná proto je poměrně dost odpovědí zaznamenáno v levém dolním kvadrantu, neboť 

vedení posilovně nepřikládá dostatečný důraz.  

Celkový počet respondentů vyjádřených se k otázce vybavení posilovny a boxu je 41. 

Nejčastější výskyt odpovědí je v levých kvadrantech, což neukazuje nejspokojenější 

zákazníky. I přesto 11 respondentů označilo, že je vybavení výborné a 18, že je dobré. 

Největší počet respondentů i odhad vedení se ztotožňuje s vyjádřením, že je služba 

velmi důležitá a je pouze dobrá. Dolní levý kvadrant označilo dohromady  

12 respondentů, tudíž tito zákazníci si stěžují na neodpovídající služby. Za nejčastější 

nedostatky je považován nedostatek běhacích pásů a rotopedů a především neustálá 

jejich nefunkčnost. Dále si respondenti stěžují na poškozené osy, které by potřebovaly 

vyměnit a také na chybějící pomůcky – podložky, gumičky, gymnastické míče atd. 

Několik málo respondentů uvedlo, že by bylo potřeba častěji doplňovat vodu do 

přístroje k tomu určený. Respondenti navštěvující box zaznamenávali odpovědi do 

levého horního kvadrantu, tudíž jsou s vybavením boxovacího sálu naprosto spokojeni. 
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Obrázek č. 12: Vybavení sportovního centra – sály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenti obdobně jako u předchozí otázky zaznamenávali odpovědi do levých 

kvadrantů. I zde se tedy najdou nějaké nedostatky, na které je se potřeba zaměřit  

a vylepšit je pro úplnou spokojenost zákazníků. Na otázku týkající se vybavení sálů 

odpovědělo 45 respondentů z toho 13 mužů a 32 žen. Pro téměř všechny respondenty je 

vybavení sálů buď velmi důležité nebo důležité, stejně tak tomu bylo i u předchozí 

otázky. Nejčastější odpovědí zde bylo, že je vybavení sálů velmi důležité a výborné. 

Takto ohodnotilo i vedení svůj odhad na nejčastěji označovanou odpověď.  Dalších  

22 respondentů, kteří označili svoje odpovědi v horním levém kvadrantu, jsou s těmito 

službami spokojeni. Naopak jsou mezi respondenty i tací, kteří vybavení sálů považují 

za nedostatečné. Ve spodních kvadrantech 4 respondenti označili, že je vybavení sálů 

uspokojivé a 2 označili možnost neuspokojivé. Při bližším dotazování jsem se 

dozvěděla, co konkrétně zákazníci postrádají. Nejčastější odpovědí bylo více žíněnek  

na cvičení a obměna dosavadních. Dále více pomůcek na cvičení a větší výběr činek 

s nižší váhou. V alpinningovém sále by byla potřeba častější výměna pásů a lepší 

seřízení stojů. 

I přesto, že si vedení myslí, že je vybavení sálů výborné, je tu mnoho nedostatků, které 

by potřebovalo doladit, aby nedocházelo k negativnímu hodnocení.  
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Obrázek č. 13: Vybavení sportovního centra – počet stolů na stolní tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení týkající se počtu stolů na stolní tenis bylo zařazeno do výzkumu, neboť 

Jeremi tento sport nabízí. Jak však můžeme vidět, ze 120 respondentů se věnuje 

stolnímu tenisu pouze 16 z nich, kteří odpověděli na tuto otázku. Největší výskyt 

odpovědí je v horních kvadrantech, což ukazuje spokojenost s dostatečným počtem  

a funkčností těchto tenisových stolů. Nejvíce respondentů označilo, že je vybavení stolů 

velmi důležité a výborné. Management Jeremi, při odhadování nejčastějších odpovědí, 

označil stejnou kombinaci odpovědí. Druhý největší počet třech odpovědí, je 

zaznamenáno v klasifikačním kříži jako velmi důležité a dobré. Pouze 1 respondent 

uvedl, že je s vybavením stolního tenisu nespokojený. Důvodem jsou staré stoly, které 

je potřeba vyměnit.  

Z klasifikačního kříže můžeme vidět, že vedení mělo správný odhad a že má dostatečný 

přehled o stolech na stolní tenis. Mělo by však mít pod kontrolou funkčnost těchto stolů 

a případně uvolnit finanční prostředky na jejich obměnu.  
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Obrázek č. 14: Nabídka nadstandardních služeb – kadeřník, restaurace, obchody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadstandardní nabídka je pro respondenty příjemná, ale jak můžeme vidět 

z klasifikačního kříže, je spíše nedůležitá. Převážná část zákazníků navštěvuje Jeremi 

pouze kvůli sportu. 48 respondentů označilo odpověď „nemohu posoudit“ z důvodu,  

že prozatím nenavštívili žádnou nadstandardní službu a nedokáží se tedy k této otázce 

vyjádřit. Z grafu č. 5 je patrné, že nadstandardní nabídku využilo skutečně  

37 respondentů. Zbylých 35 respondentů na otázku odpovědělo, ale osobně tyto služby 

nevyzkoušeli. Proto také můžeme vidět největší počet odpovědí v pravém horním 

kvadrantu, kde respondenti označili, že je tato služba spíše nedůležitá a dobrá. Poměrně 

velký počet 9 respondentů dokonce označil, že je nadstandardní nabídka nedůležitá. 

Respondenti, kteří služby jako je restaurace, obchody, vinotéka atd. navštívili, hodnotí ji 

jako výbornou či dobrou. Pouze jeden respondent, který navštívil restauraci označil,  

že je tato služba velmi důležitá a neuspokojivá. Toto hodnocení okomentoval tím, že by 

se v restauraci, která je součástí sportovního centra, měla vařit především zdravá výživa, 

jako jsou saláty, kuskus, cizrna apod. 

Odhad vedení není zcela identický se skutečností, ale alespoň se ztotožňuje v hodnocení 

jako dobré. Vedení se domnívá, že je nadstandardní nabídka pro respondenty velmi 

důležitá. Jak lze však vidět z klasifikačního kříže, nejvíce respondentů uvedlo, že je 

spíše nedůležitá.  
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Obrázek č. 15: Různorodost poskytovaných sportů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř všichni respondenti vyplnili tuto otázku, pouze 14 zákazníků nedokázalo na 

otázku různorodost poskytovaných sportů odpovědět, protože navštěvují pouze svůj 

daný sport a nezajímají se o další sportovní možnosti, které Jeremi nabízí. Jak můžeme 

vidět z klasifikačního kříže, nejčastější odpovědí bylo, že je různorodost důležitá  

a výborná. Pouze o 4 respondenty méně byly odpovědi zaznamenány, jako velmi 

důležité a také výborné. Kromě třech respondentů, můžeme říci, že pro dotazované 

respondenty je různorodost sportů vyhovující a jsou s ní i velmi spokojeni. 

Respondentky, které hodnotily tuto službu jako uspokojivou nebo neuspokojivou,  

mi sdělily, že jim chybí více druhů skupinového cvičení, proto označily tyto odpovědi. 

Především se jedná o kruhový trénink, trampolínky, taneční lekce např. street dance, 

nebo i nedávno zrušený pole dance, ale byl také zájem o bojové sporty. 

Management Jeremi uvádí, že očekával nejvíce odpovědí, které budou různorodost 

poskytovaných sportů hodnotit jako velmi důležitou a výbornou. Management nebyl 

daleko od pravdy, odpovědi které označil jako nejčastější, mají druhý nejvyšší počet 

respondentů.  
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Obrázek č. 16: Velikost sálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce velikosti sálů se vyjádřilo 94 respondentů. Otázka byla směřovaná na všechny 

sály, jako je i badminton a posilovna, nejen pouze na aerobní sály. Odpovědi 

v klasifikačním kříži jsou umístěny v levé půlce, což nevypovídá o jednoznačné 

spokojenosti. 74 respondentů hodnotí, že je velikost sálů výborná nebo dobrá, ale na 

druhou stranu 20 respondentů je s velikostí nespokojená, což je poměrně vysoké číslo. 

Nejvyšší četnost odpovědí se vyskytuje v levém horním kvadrantu, který označuje tuto 

službu za důležitou a dobrou. Management však předpokládal nejčastější odpovědi   

na otázku velikosti sálů trochu odlišně, jako velmi důležitá a výborná. Respondenti  

i přesto, že nejsou s velikostí sálů spokojeni, ji považují za velmi důležitou nebo 

důležitou, proto je potřeba se zamyslet nad její nápravou. 12 respondentů hodnotí tuto 

službu jako uspokojivou a 8 za neuspokojivou. 

Respondenti si nejvíce stěžovali, že velikost malého sálu, je skutečně malá, takže by se 

buď měla snížit kapacita a nebo cvičení přesunout do jiného většího sálu. Problém není 

pouze v aerobních sálech, ale také ve velikosti posilovny, kterou respondenti hodnotí 

jako malou vůči celkovému prostoru sportovního centra Jeremi. 

Jak mi bylo později řečeno, vedení provedlo proti těmto negativním reakcím opatření. 

Došlo k výraznému zdražení, které má za úkol odradit zákazníky, kteří navštěvují 

Jeremi jednou za čas a zabírají tak prostor zákazníkům, kteří chodí cvičit každý den.   
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Obrázek č. 17: Celková prostornost sportovního centra 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku celková prostornost sportovního centra odpovědělo všech 120 respondentů. 

Odpovědi byly zaznamenány převážně v horních kvadrantech, které hodnotí prostornost 

za výbornou nebo dobrou. Nejčastější odpovědí bylo, že je celková prostornost pouze 

důležitá, ale ohodnocena je jako výborná. 41 respondentů označilo tuto otázku jako 

spíše nedůležitou či nedůležitou. Z toho a předchozí otázky vyplývá, že se respondenti 

více zajímají o prostor, kde sportují než o prostor, v jakém je sportovní zařízení 

umístěné. Pro 4 respondenty je celková prostornost důležitá, ale hodnotí ji jako 

uspokojivá. Z rozhovoru s nimi jsem se dozvěděla, že takto veliký prostor na ně působí 

spíše opačným dojmem a to negativním. Považují ho za neútulný a spíše za velikou 

halu, než sportovní centru.  

Vedení Jeremi správně odhadlo, že nejvíce respondentů budou celkovou prostornost 

sportovního centra hodnotit jako výbornou. Neodhadlo však už, že celkovou prostornost 

nepovažují za velmi důležitou, ale pouze důležitou. V konečném důsledku můžeme říci, 

že respondenti jsou s prostorem sportovního centra spokojeni, takže zde není potřeba 

nějaké změny.  
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Obrázek č. 18: Kapacita sálů – TRX, spinning, alpinning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka kapacita sálů úzce souvisí i s předchozí otázkou velikost sálů, neboť na ní  

závisí kapacita. Ke kapacitě sálů – TRX, spinning, alpinning, se vyjádřilo  

39 respondentů. Opět i u této otázky není úplná spokojenost zákazníků. Do horního 

levého kvadrantu označilo svoje odpovědi 27 respondentů, kapacitu tedy hodnotí jako 

výbornou nebo dobrou. Nejvíce respondentů tedy 9 označilo, že je kapacita sálů velmi 

důležitá a výborná. S tím se ztotožňuje i odhad vedení Jeremi sport. Pouze  

1 respondent svoji odpověď zaznamenal do pravého horního kvadrantu, který říká,  

že kapacita je pro něj spíše nedůležitá, ale za to je dobrá. Do levého spodního kvadrantu 

uvedlo svoje odpovědi 11 respondentů, kteří jsou uspokojeni či dokonce neuspokojeni. 

Kapacita sálů  jako je spinning nebo alpinning se nemění, neboť je zde určitý počet kol 

či strojů. Při rezervaci na aerobní sporty je kapacita také neustále stejná. Spokojenost 

s kapacitou je dána oblíbeností těchto lekcí či hodinou v době špičky nebo mimo ni. 

Zákazníci mohou navštěvovat méně oblíbené lekce, kde je pouhá polovina zaplněná 

z celkové kapacity, a proto jsou také klienti spokojeni. Na druhou stranu jsou lekce 

velmi oblíbené, kde je kapacita vždy naplněna a často se stává, že si zákazníci stěžují. 

Je tedy na úvaze vedení, zda vytíženější aerobní lekce nepřesunout do velkého 

momentálně nevyužívaného sálu, aby tak došlo k naplnění spokojenosti respondentů.  
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Obrázek č. 19: Kapacita šaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita šaten je největším úskalím tohoto dotazníku. K této otázce se vyjádřili všichni 

respondenti. Největší výskyt odpovědí je v levých kvadrantech. Do horního kvadrantu 

zaznamenalo pouze o 24 respondentů více odpovědí než do dolního, který ukazuje  

právě nespokojenost s touto službou. Nejvíce respondentů odpovědělo na otázku 

kapacity šaten, že je velmi důležitá a výborná. Vedení podcenilo respondenty a odhadlo, 

že je kapacita velmi důležitá a pouze dobrá. Zároveň odpověď s druhým nejvyšším 

číslem 22 a to pouze o 4 respondenty méně než s nejvyšší četností, byla označena 

odpověď za velmi důležitou a neuspokojivou. 4 respondenti kapacitu šaten vidí jako 

spíše nedůležitou nebo zcela nedůležitou, ale hodnotí ji pozitivně.  

Z rozhovoru s respondenty jsem poznala největší problém kapacity šaten. V době 

špičky jsou šatny přeplněné, protože všichni zákazníci jsou zvyklí navštěvovat šatny 

v přízemí. V průběhu dotazování byly otevřené už i šatny u posilovny, což pomohlo 

odlehčit kapacitu ve spodních šatnách a díky tomu začaly postupně přibývat pozitivní 

odpovědi. Také slečny na recepci upozorňovaly zákazníky, kteří přicházeli  

na badminton a squash, aby využívali šatny v mezipatrech. V průběhu mého dotazování 

se budovaly další šatny v mezipatrech, které by problém s nedostatkem šaten měly  

v budoucnu vyřešit.  
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Obrázek č. 20: Kapacita sprch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce kapacity sprch se vyjádřila téměř většina respondentů kromě pěti, kteří sprchy 

ve sportovním centru nevyužívají, protože bydlí v blízkosti a sprchují se doma. Největší 

počet odpovědí je zaznamenáno v horním levém kvadrantu, kde respondenti 

odpověděli, že je kapacita šaten velice důležitá a že je výborná. Tento odhad 

nejčastějších odpovědí očekával i management Jeremi. Dalších 12 respondentů sdílí 

v hodnocení stejný názor a rovněž odpověděli, že je kapacita výborná. Z toho však pro 

1 respondenta není kapacita vůbec důležitá. Dalších 26 respondentů umístilo svoje 

odpovědi do levého dolního kvadrantu, který vyjadřuje spíše nespokojenost s touto 

otázkou. Za uspokojivé ohodnotilo kapacitu sprch 19 respondentů, což je poměrně 

vysoké číslo a za neuspokojivé dalších 11 respondentů.  

Tento problém je stejný jako s kapacitou šaten. V době dotazování byla otevřená pouze 

část šaten a tím pádem i sprch, a proto respondenti odpovídali i dost negativně. 

V budoucnosti by mělo dojít ke zlepšení a tedy k větší spokojenosti zákazníků.  

Je samozřejmé, že pokud při skončení hodiny spinningu, skupinových lekcí  

a alpinningu ve stejnou dobu, je kapacita sprch v jedné šatně skutečně nedostačující. 

Řešení tohoto problému je pouze otevření nových šaten a lepší rozmístění zákazníků, 

aby nedocházelo k přeplnění jedné šatny se sprchami, a aby další šatny se sprchami 

nebyly poloprázdné.  
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Obrázek č. 21: Kapacita WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita WC je dalším velkým problémem, který sportovní centrum Jeremi provází.  

Na tuto otázku odpovědělo 118 respondentů, zbylí 2 označili odpověď „nemohu 

posoudit“ z důvodu dosavadní osobní nezkušenosti. Respondenti tentokrát rozprostřeli 

svoje odpovědi do všech čtyřech kvadrantů. Nejčastější odpovědí bylo, že je kapacita 

WC velmi důležitá a také výborná. S touto odpovědí se ztotožňuje i odhad vedení. 

Dalších 12 respondentů označilo, že je kapacita výborná a 40 respondentů, že je dobrá. 

Z toho 5 z nich usuzuje, že je pro ně kapacita WC spíše nedůležitá nebo dokonce 

nedůležitá. U této otázky se setkáváme i s negativními odpověďmi, které jsou 

zaznamenány v dolních kvadrantech. 15 respondentů hodnotí kapacitu jako uspokojivou 

a dokonce 18 za neuspokojivou. 

Kapacita WC je skutečně slabinou tohoto sportovního centra. Pouze jedna toaleta na 

celou šatnu pro několik žen není dostačující. Převážně ve vytížených hodinách, kdy 

zákaznice přicházejí na poslední chvíli, musí čekat dlouhé fronty, než na ně přijde řada. 

Tento problém je obtížně řešitelný, neboť stavba je už postavena a nepředpokládá se,  

že se bude v nejbližší době rekonstruovat. Jedinou možností je v nově budovaných 

šatnách zřídit více toalet.  
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Obrázek č. 22: Cena vstupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku ceny vstupu mi odpovědělo 109 respondentů, zbylých 11 využívá kartu 

MultiSport, takže se o cenu sportů v Jeremi nijak zvlášť nezajímá. Proto tito respondenti  

označili odpověď „nemohu posoudit“. Na klasifikačním kříži můžeme dobře vidět,  

že odpovědi týkající se spokojenosti ceny vstupu, nejsou jednoznačné. Spíše se jedná  

o téměř stejný poměr mezi spokojenými a nespokojenými zákazníky. V horním levém 

kvadrantů, kde respondenti uvádí, že je služba velmi důležitá nebo důležitá a je 

hodnocena jako výborná nebo dobrá, odpovědělo na tuto otázku pouze 58 respondentů. 

Z toho 24 respondentů s nejvyšší četností označilo, že je cena vstupu velmi důležitá a že 

je pouze dobrá. Odhad vedení byl na tuto otázku podobný, cena vstupu je důležitá  

a dobrá. V pravém horním kvadrantu uvádí 4 respondenti, že cena vstupu není pro ně 

nějak zvlášť důležitá a hodnotí ji jako dobrou a jeden respondent jako výbornou. 

Z klasifikačního kříže vidíme i poměrně velkou část respondentů, kteří jsou s cenou 

nespokojeni. Pro 29 z nich je cena ještě snesitelná, a proto ji hodnotí jako uspokojivou. 

Pro zbylých 18 je cena až příliš vysoká a tedy neuspokojivá. 

Sportovní centrum Jeremi 1. 2. 2016 zdražilo ceny u všech sportů o 30%. Rovněž od 

tohoto dne začal probíhat tento výzkum a z tohoto důvodu můžeme vidět mnoho 

nespokojených zákazníků. Největším problémem, jak mi bylo respondenty sděleno 

bylo, že vedení dopředu nijak neupozornilo na změnu ceníku a ze dne na den došlo ke 

zdražení. Nejvíce se to dotklo stálých klientů, kteří navštěvovali ještě bývalé sportoviště 
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na Nových Butovicích. Stačilo, aby vedení týden dopředu poslalo všem  zákazníkům  

e-mail, že se budou konat změny cen, nebo mohlo alespoň vyvěsit čitelnou ceduli, kde 

by se zákazníci o zdražení dozvěděli. Díky této změně sportovní centrum přišlo  

o několik zákazníků, kteří nechtěli akceptovat zdražení a raději přešli ke konkurenci. 

Tento přístup poměrně dost ovlivnil pohled zákazníků na celkový management toho 

sportovního centra. 

Obrázek č. 23: Otvírací doba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otvírací době se vyjádřili všichni respondenti. A jak můžeme vidět z klasifikačního 

kříže, pouze 2 respondenti jsou s touto službou nespokojeni. Důvodem bylo, že 

v předchozím SportCentru NB měli před mnoha lety otevřeno 24 hodin denně.  

Sportovní centrum Jeremi nabízí poměrně dlouhou otevírací dobu, která je od 6:30 do 

22:30. Proto můžeme vidět z klasifikačního kříže vysokou spokojenost všech 

respondentů. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno do horního levého kvadrantu, který 

ukazuje, že je otvírací doba buď velmi důležitá nebo důležitá a je hodnocena převážně 

jako výborná či dobrá. Pro 70 respondentů s nejčastější odpovědí je tedy tato služba 

velmi důležitá a výborná. Odhad managementu byl, že je otvírací doba důležitá a dobrá. 

Pro 6 respondentů je tato služba spíše nedůležitá nebo nedůležitá, neboť sportovní 

centrum Jeremi navštěvují v odpoledních či ve večerních hodinách, kdy jsou tato 

sportovní zařízení běžně otevřená.  
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Obrázek č. 24: Časový rozvrh lekcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku týkající se časového rozvrhu lekcí neodpovědělo 65 respondentů, protože 

nevyužívají skupinové lekce, pro které je rozvrh určen. Z 55 respondentů většina 

označila rozvrh lekcí za velmi důležitý a výborný. Zde se odhad vedení rozchází se  

skutečnými odpověďmi, protože vedení označilo za nejčastější kombinaci důležité  

a dobré. Dalších 19 respondentů, kteří svoje odpovědi zaznamenali do stejného horního 

levého kvadrantu, jsou s rozvrhem spokojeni. Pro zbylé 3 respondenty je časový rozvrh 

lekcí různě důležitý, z toho dva ho ohodnotili jako uspokojivý a jeden za neuspokojivý. 

Při dotazování jsem zjistila, jaký byl důvod označit dolní kvadranty. Respondentky mi 

sdělily, že by rády využívaly lekce bosu nebo pilates i během dopoledne, nebo aby 

pilates clinic byl víckrát o víkendu, protože bývá vždy plný.  
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Obrázek č. 25: Rezervační systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto otázku nezodpovědělo 32 respondentů, neboť navštěvují pouze posilovnu, saunu 

nebo masáže, což se rezervační systém na tyto aktivity nevztahuje. Odpovědi na otázku 

rezervačního systému se rozprostřely do všech kvadrantů. Největší výskyt odpovědí je 

však v levém horním kvadrantu, kde je i nejvyšší četnost s 33 odpověďmi. Odhad 

managementu Jeremi byl jiný, předpokládal nejvíce odpovědí v kombinaci velmi 

důležité a dobré. Celkově 44 respondentů označilo při hodnocení rezervačního systému, 

že je výborný a nemají k němu žádné výhrady. 27 respondentů je rovněž spokojeno  

a hodnotí ho jako dobrý. Objevují se odpovědi i v dolních kvadrantech, což vypovídá  

i o nespokojenosti respondentů. Za neuspokojivé je rezervační systém považován  

7 respondenty a 10 ho považuje dokonce za neuspokojivý.  

Rezervační systém je skutečně poměrně složitý a proto s ním mají zákazníci často 

problém a stěžují si na jeho složitost a zmatenost. Dalším důvodem, proč byla tato 

služba ohodnocena negativně je, že není možné provést rezervaci na delší časové 

období např. 3 týdnů, ale pouze na 1 týden dopředu. Také není možné nabít kartu týden 

před vyčerpáním limitu a tím pádem se nedá dopředu rezervovat. Rezervace je také 

omezena pouze na určitý počet sportů, což je pro někoho, kdo navštěvuje sportovní 

centrum pravidelně, neuspokojivé.  
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Další výhradou respondentů bylo, že by takzvaný „kiosek“, kde se potvrzuje rezervace, 

měl být hned na recepci a ne být umístěný naproti ní. Už jen kvůli časté pomoci 

recepčních nově příchozím klientům, které musí neustále opouštět recepci. 

5. 2. 2. 3 Prostředí 

Obrázek č. 26: Poloha a dostupnost sportovního centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce poloha a dostupnost sportovního centra se vyjádřili všichni respondenti. 

Nejrůznější odpovědi byly opět zařazeny do všech kvadrantů. Zaručeně nejvyšší počet 

odpovědí směřoval do levého horního kvadrantu, kde je také nejvyšší četnost odpovědí 

s číslem 58. Vedení odhadlo, že je poloha sportovního centra důležitá a dobrá. 

Respondenti tentokrát využili téměř všechny možné kombinace odpovědí  

na klasifikačním kříži. Jak můžeme vidět z grafu č. 6, tak pro 75 respondentů se Jeremi 

nachází v docházkové vzdálenosti do 10 minut. Klasifikační kříž ukazuje, že  

72 respondentů je s polohou sportovního centra naprosto spokojených a hodnotí ji jako 

výbornou. Pro 36 respondentů není poloha a dostupnost žádný problém, takže otázku 

ohodnotili jako  dobrou.  

V dolním levém kvadrantu jsou zaznamenány odpovědi, kde je pro 2 respondenty 

vzdálenost velmi důležitá, ale je uspokojivá a pro 2 dokonce neuspokojivá. Jednou 

z odpovědí bylo, že sportovní centrum Jeremi není u metra, proto tedy respondenti 
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hodnotili vzdálenost jako neuspokojivou. Další 3 respondenti považují vzdálenost  

za důležitou a uspokojivou. Tyto odpovědi se vztahují k dojezdové vzdálenosti, která je 

pro tyto respondenty 11-20 minut. Z toho můžeme soudit, že jsou ochotni dojíždět  

do tohoto sportovního centra i přesto, že jim cesta trvá až 20 minut.  

V pravém dolním kvadrantu vidíme, že 5 respondentů dojíždí do Jeremi déle jak  

40 minut. Tito respondenti však zaznamenali svoje odpovědi tak, že je vzdálenost spíše 

nedůležitá nebo nedůležitá a samozřejmě i neuspokojivá. Ptala jsem se proč si vybírají 

takto vzdálené sportovní centrum a nejčastější odpovědí bylo, že se jim ve sportovním 

centru Jeremi líbí, mají zde přátelé a že v době kdy chtějí navštěvovat badminton, jsou 

všechny kurty v jejich blízkosti obsazené.  

Jelikož Jeremi nabízí 15 badmintonových kurtů, lze lépe tyto hodiny zarezervovat. 

Z výzkumu vyplývá, že muži jsou ochotni kvůli badmintonu cestovat déle jak 30 minut, 

ženy obětují tento čas nejen kvůli badmintonu, ale také kvůli spinningu, alpinningu  

a aerobním lekcím. Lze říci, že zákazníci dojíždějící delší časovou dobu, mají kladný 

vztah k tomuto sportovnímu centru a raději obětují více času, aby si zde mohli 

zasportovat. Celkově můžeme zhodnotit, že respondenti jsou s nabídkou poskytovaných 

sportu ve sportovním centru Jeremi spokojeni, proto jsou ochotní dojíždět i z delších 

vzdáleností.  
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Obrázek č. 27: Čistota sálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce čistota sálů se nevyjádřilo pouze 11 respondentů z důvodu, že ve sportovním 

centru Jeremi využívají pouze saunu, masáže nebo fitness, proto tedy nemohou posoudit 

čistotu sálů. Odpovědi v klasifikačním kříži jsou zaznamenány pouze na levé straně. 

Z toho vyplývá, že je pro respondenty otázka čistoty velmi důležitá nebo důležitá,  

ale jejich odpovědi jsou rozdílné. Největší výskyt odpovědí na tuto otázku je 

v kombinaci jako velmi důležitá a výborná. Pro dalších 8 respondentů je čistota sálů 

rovněž výborná, ale považují ji pouze za důležitou. Následujících 20 odpovědí je 

zaznamenáno v klasifikačním kříži jako hodnocení dobré. Stejně tak i vedení ohodnotilo 

čistotu sálů za dobrou, ale považuje ji za velmi důležitou. 

Dolní levý kvadrant se zaměřuje spíše na nespokojenost respondentů s čistotou sálů.  

I přesto, že 20 respondentů v tomto kvadrantu označilo, že je čistota velmi důležitá,  

tak polovina ji hodnotí jako uspokojivou a polovina jako nedostačující. Poslední 4 

respondenti jsou s touto službou také nespokojeni, ale čistota sálů je pro ně jen důležitá. 

Při dotazování mě zajímalo s čím mají respondenti v tomto ohledu největší problém.  

U aerobních sálů se to týkalo především prachu a špíny na podlaze, což je pro 

zákazníky velmi nepříjemné, když mají ležet na zemi a zhluboka dýchat. V prostorách 

badmintonu se jednalo rovněž o prach na kurtech, který zapříčiňuje klouzání bot po 

tomto povrchu. 
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 Obrázek č. 28: Čistota posilovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi týkající se čistoty posilovny jsou stejně jako v předchozím klasifikačním kříži 

umístěné pouze do levých kvadrantů. Zde však odpovědělo na otázku pouze  

53 respondentů, kteří fitness navštěvují a mohou čistotu posoudit. Jednoznačně největší 

počet odpovědí respondenti označili, že je čistota v posilovně velmi důležitá a také že je 

výborná. Zde se však rozchází odhad managementu, který se domníval, že nejvíce 

odpovědí bude zaznamenáno jako velmi důležitý a dobrý. Pro 5 respondentů je čistota 

pouze důležitá, ale hodnotí ji jako výbornou. 3 respondenti v klasifikačním kříži 

hodnotili tuto službu jako dobrou. Pro 13 respondentů je čistota posilovny značně 

nedostačující a proto ji ohodnotili jako uspokojivou nebo neuspokojivou.  

Stejně tak jako na předchozí straně si respondenti nejvíce stěžovali na prach a špínu  

na podlaze ve fitness. Mnoho z nich mi sdělilo, že se v posilovně uklízí pouze 

povrchově, protože když oddělají nějaké pomůcky nebo stroj tak zjistí, že je zde 

usazena dlouhodobá špína.  

Je potřeba, aby se vedení nad tímto problémem zamyslelo a snažilo se najít řešení, které 

povede k úplné spokojenosti zákazníků. Řešením by samozřejmě byl častější úklid  

i v průběhu dne. Což závisí na finančních prostředcích, které by vedení bylo ochotno 

poskytnout pro tento záměr.  
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Obrázek č. 29: Čistota šaten + sociálního zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čistotě šaten a sociálního zařízení se vyjádřili kromě jednoho všichni respondenti. 

Opět z klasifikačního kříže můžeme vidět, jak moc je čistota pro zákazníky důležitá, 

neboť respondenti označovali, že je pro ně čistota velmi důležitá nebo důležitá. 

Převážná část umístila svoje odpovědi v horním levém kvadrantu a z toho  

63 respondentů je s touto službou naprosto spokojená a ohodnotili ji za výbornou. 

Menší část, tedy 23 respondentů, čistotu v šatnách považuje za dobrou. Nejčastější 

odpovědí pro respondenty bylo, že je tato služba velmi důležitá a hodnotili ji jako 

výbornou. Odhad vedení ohledně čistoty šaten a sociálního zařízení byl velmi důležitý  

a dobrý. 

Druhá část klasifikačního kříže ukazuje spíše nespokojenost respondentů. 15 z nich 

ohodnotilo čistotu v šatnách a v sociálních prostorech za uspokojivou a dokonce  

o 3 více respondentů za neuspokojivou. 

Při dotazování jsem se zajímala o podrobnější popis nespokojeností s tímto problémem. 

Respondenti viděli největší nedostatek v nečistotě v šatnách a to především v době,  

kdy napadl sníh. Jeremi sport nemá oddělený prostor, kde se mají zouvat boty, tudíž 

veškeré nečistoty se nosí do šaten. Ve sportovním centru se uklízí jednou denně a to 

brzo ráno, proto je v odpoledních a hlavně večerních hodinách v šatnách a sprchách 

nepořádek a špína. Dále si respondenti stěžují na špatný odtok vody ve sprchách  

a zápach z kanalizace.  
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Vedení by mělo tuto skutečnost řešit tím, že zavede uklízení i v průběhu dne, především 

v zimních měsících, kdy je větší možnost přínosu nečistot z venku. Dalším možným 

řešením by mohly být skříňky na boty, které by byly umístěny ve vstupní hale a tím 

pádem by se do šaten chodilo v přezutí nebo bos. 

Obrázek č. 30: Čistota společných prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistota společných prostor je ohodnocena všemi 120 respondenty. Čistota společných 

prostor je v tomto klasifikačním kříži respondenty považovaná za velmi důležité  

až nedůležitou. I tentokrát je nejvíce odpovědí uvedeno v horním levém kvadrantu,  

kde je zároveň i nejvyšší četnost jako velmi důležitá a dobrá. Vedení se však s touto 

kombinací neztotožňuje, neboť předpokládalo nejvíce odpovědí jako velmi důležité  

a dobré. 63 respondentů považuje čistotu společných prostor za výbornou.  

O 20 respondentů méně ji hodnotí jakou dobrou. Z tohoto 5 respondentů uvedlo, že je 

pro ně čistota společných prostor spíše nedůležitá. 

Spodní kvadranty vyjadřují nespokojenost s touto službou. 8 respondentů ať už uvedlo 

v rozmezí, že je pro ně čistota velmi důležitá až nedůležitá, ohodnotilo tuto službu  

za uspokojivou. A 6 respondentů, kteří přisuzují čistotě důležitost, ji ohodnotilo za zcela 

neuspokojivou. 

Opět je potřeba promyslet častost uklízení těchto velkých prostor, ale jak můžeme vidět 

z klasifikačního kříže, jedenkrát denně to nestačí.   
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Obrázek č. 31: Teplota a odvětrávání sálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto otázku zodpovědělo všech 120 respondentů. Nejčastěji respondenti odpovídali,  

že je teplota a odvětrávání v sálech velmi důležitá a výborná. Vedení očekávalo 

nejčastější odpovědi v kombinaci velmi důležitá a dobrá. Levý horní kvadrant je nejvíce 

pokryt odpověďmi respondentů, což vyjadřuje jejich spokojenost s tímto zařízením. Pro 

3 respondenty je tato otázka spíše nedůležitá a hodnotí ji od možnosti výborná  

až uspokojivá. V dolním levém kvadrantu se shromažďují odpovědi 32 respondentů, 

kteří teplotu a odvětrávání označili buď jako uspokojivou a nebo neuspokojivou. 

Respondenti mají největší problém s vysokou teplotou a vydýchaným vzduchem.  

Na hodinách skupinových lekcí, bývá sál velmi často plný a tím pádem je zde 

nedostatek vzduchu. Sály s aerobními sporty jsou bez oken a při nefunkčnosti 

klimatizace je zde nedýchatelno. Na problémy s odvětráváním si stěžují také 

respondenti navštěvující fitness. Často zde bývá v nějakých částech posilovny 

neskutečné teplo a někde naopak zima. Navíc v dopoledních hodinách se stává, že jsou 

v posilovně cítit výpary z jídla, protože je restaurace umístěna přímo pod fitness.  

Na vysokou teplotu a vydýchaný vzduch si stěžují i respondenti, kteří navštěvují 

squash, badminton a stolní tenis. Jakmile je sál s těmito sporty celkově obsazený, je zde 

nedostatek čerstvého vzduchu.  
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Obrázek č. 32: Celkový vzhled sportovního centra – barevnost, osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K otázce celkový vzhled sportovního centra se vyjádřili všichni respondenti. Převážná 

část respondentů zaznamenala svoje odpovědi do horních kvadrantů, které vyjadřují 

spokojenost s touto otázkou. V horním levém kvadrantu jsou umístěné odpovědi 

týkající se celkového vzhledu, který respondenti považují za velmi důležitý nebo 

důležitý. Z celkového počtu 120 respondent, 43 z nich považuje vzhled sportovního 

centra za důležitý a dobrý. Z toho můžeme usoudit, že je pro respondenty důležitější 

vybavení a čistota jednotlivých sportů než celkový vzhled sportovního centra. 

Management Jeremi správně odhadl, že respondenti budou nejvíce hodnotit celkový 

vzhled jako dobrý, ale nepovažují ho za tak důležitý, jak se vedení domnívalo.  

24 respondentů se vyjádřilo, že je tato služba pro ně spíše nedůležitá nebo zcela 

nedůležitá. Mezi hodnocením respondentů se objevily i negativní odpovědi. 7 z nich 

hodnotí vzhled sportovního centra jako uspokojivý a 1 dokonce za neuspokojivý. 

Respondenti si při dotazování nejvíce stěžovali na betonové plochy a sloupy, které 

nejsou nijak barevně dokončeny. Při konzultaci tohoto problému s vedením mi bylo 

vysvětleno, že tyto betonové plochy byly takto zhotoveny jako záměr. Barevnost sloupů 

by určitě celkový interiér zútulnila a nevytvářila by dojem nedokončené stavby. Nad 

touto otázkou se však musí zamyslet management Jeremi a případně uvolnit finanční 

prostředky na vymalování i těchto ploch a sloupů.  
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Obrázek č. 33: Atmosféra sportovního centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všech 120 respondentů na otázku atmosféra sportovního centra odpověděli. Tentokrát 

se odpovědi rozprostřely do všech čtyřech kvadrantů. Nejvíce respondenti 

zaznamenávali svoje odpovědi do horního levého kvadrantu, kde se objevuje i nejvyšší 

četnost odpovědí na atmosféru, která je hodnocena jako dobrá a je důležitá. Také je zde 

zanesený odhad vedení, které předpokládalo nejčastější odpovědi jako velmi důležitá  

a dobrá. Pro 11 respondentů je atmosféra spíše nedůležitá a hodnotí ji od možnosti 

výborná až uspokojivá. Stejně tak i další dva respondenti nepřikládají jí takovou váhu  

a hodnotí atmosféru buď jako dobrou nebo uspokojivou. Do levého dolního kvadrantu 

umístilo dalších 7 respondentů své odpovědi, což vyjadřuje důležitost, ale zároveň 

pouze uspokojivost s atmosférou sportovního centra Jeremi sport. 

Podle odpovědí můžeme soudit, že Jeremi sport vytváří příjemnou a přátelskou 

atmosféru, která je určitě důležitá při navštěvování sportoviště. Jak jsem sama mohla 

vypozorovat, mnoho zákazníků si s recepčními tyká, což je zapříčiněno dlouhodobou 

známostí z předchozího sportovního centra. Restaurace a vinotéka jsou místem, kam si 

zákazníci chodí popovídat se svými známými a tím se zde vytváří příjemné prostředí, 

které slouží nejen ke sportovní aktivitě, ale také k utužování dobrých vztahů. 

 

velmi 
důležité důležité 

uspokojivé 

nedůležité spíše 
nedůležité 

dobré 

výborné 

neuspokojivé 

120 

48 1 9 

1 

1 1 

 

3 4 

7 

25 20 



81 

 

Obrázek č. 34: Dispoziční řešení – rozmístění sálů, posilovacích strojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tuto otázku odpověděli rovněž všichni respondenti. Dispoziční řešení, jak můžeme 

vidět z klasifikačního kříže, je převážně hodnoceno pozitivně. 44 respondentů je 

naprosto spokojených a proto dispoziční řešení ohodnotilo jako výborné.  

66 respondentů je rovněž spokojeno, ale hodnotí ho pouze jako dobré. Z toho pro  

12 z nich je rozmístění sálů nebo posilovacích strojů spíše nedůležité či nedůležité. 

Nejvyšší četnost 44 odpovědí představuje kombinaci v klasifikačním kříži jako důležitá 

a dobrá. Vedení tuto otázku trochu přecenilo, protože předpokládalo nejčastější 

odpovědi jako velmi důležité a výborné. 10 respondentů je však s dispozičním 

rozmístěním nespokojeno a ohodnotili ho jako uspokojivé. Je to z důvodu menšího 

prostoru mezi jednotlivými posilovacími stroji v posilovně a díky horší orientaci  

ve vstupní hale. Neboť cedule s ukazateli a nápisy jsou poměrně malé a daleko  

od recepce, tudíž lidé s horším zrakem nedohlédnou na tyto cedule a neorientují se,  

kde co je. 

Pro zkvalitnění orientace v prostorách sportovního centra Jeremi sport by bylo možné 

zhotovit rozcestník, který by byl umístěný vedle recepce, aby recepční nemusela 

pokaždé, když přijde nový zákazník zdlouhavě vysvětlovat, kde co je.  Každý by se na 

něj mohl podívat a jednoduše by se zorientoval.  
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5. 2. 3 Vyhodnocení otevřených otázek 

První otevřená otázka byla zaměřená na to, co zákazníkům Jeremi chybí a co by rádi 

využívali navíc. Druhá otázka se týkala konkrétních zaměstnanců nebo trenérů. 

Respondenti mohli sdělit svoje připomínky k jejich nedostatkům. Třetí otevřenou 

otázkou bylo případné využití více služeb během jednoho dne, respondenti měli uvést 

které služby. V další otázce se respondenti měli vyjádřit k otázkám, u kterých 

neoznačili možnost výborně. A poslední otevřená otázka se týkala možnosti cokoliv 

sdělit nebo doporučit Jeremi sport. Výsledky těchto otázek jsou následně vyhodnoceny. 

Odpovědi jsou rozděleny do jednotlivých částí a za každou z nich je uvedený počet 

respondentů, kolikrát byla daná nespokojenost zmíněna. 

Co chybí ve sportovním centru Jeremi 

• Speed badminton (1) 

• Tenis (1) 

• Málo squashových kurtů - v době špičky (4) 

• Více hodin pilates clinic o víkendech (2) 

• Různorodější cvičení například s gumou (1) 

• Více lekcí dopoledne – bosu, pilates  (2) 

• Lekce s plnou obsazeností by mohly být víckrát během dne (1) 

• Zájem o kruhový trénink, bojové sporty, kurzy boxu, trampolínky, taneční  lekce 

– street dance, vzdušná akrobacie, pole dance (5) 

Připomínky ke konkrétním zaměstnancům 

• Arogantní (2) 

• Nepříjemná (6) 

• Málo usměvavá (2) 

• Neochotná (2) 

• Pozdní zahajování badmintonové školičky (1) 

Využití více služeb během jednoho dne 

• Squash a obchody (2) 

• Squash a restaurace (1) 

• Badminton a restaurace (14) 

• Badminton a obchody (1) 
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• Badminton a vinotéka (1) 

• Posilovna a restaurace (7) 

• Posilovna a obchody (1) 

• Alpinning a obchody (2) 

• Spinning a restaurace (3) 

• Sauna a restaurace (1) 

• Sauna a obchody (1) 

• Masáže a restaurace (1) 

• Box a restaurace (2) 

• Stolní tenis a vinotéka (1) 

• Stolní tenis a restaurace (2) 

• Aerobní sporty a obchody (4) 

Posilovna 

• Špatné umístění světel- svítí přímo do očí při cvičení (1) 

• Mohly by být TV před běhacími pásy (1) 

• Špatná orientace pásů – do stěny (1) 

• Častější doplňování vody (3) 

• Nové stroje – rotopedy (1) 

• Málo běhacích pásů (6) 

• Věčně nefunkční běhací stroje (5) 

• Posilovna by mohla být větší vzhledem k velikosti sportovního centra (6) 

• Častější a důkladnější úklid v posilovně (5) 

• Potřeba vyměnit zničené osy na posilování (1) 

• Pořídit další hrazdu (1) 

• Více prostoru pro kardio zónu a více pomůcek (5) 

• Více prostoru kolem strojů (2)  

• Zlepšení odvětrávání – často teplo (2) 

• Výpary z kuchyně (1) 

Aerobní sály 

• Barevnější sály (2) 

• Na alpinningu – častější výměna pásů, lepší jejich seřízení (1) 
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• Více žíněnek, obměnit staré žíněnky (2) 

• Více pomůcek (1) 

• Více činek s nižší váhou (2) 

• Sály by mohly být větší vzhledem k počtu lidí  (9) 

• Řád jak používat náčiní - nosit si vlastní ručník (1) 

• Zlepšení odvětrávání – vydýchaný vzduch, teplo, zima (1) 

• Zlepšit čistotu sálů, prach na podlaze (2) 

• V sálech nejdou otevřít okna (1) 

Stolní tenis 

• Staré stoly – potřeba vyměnit (1) 

• Špatné ovzduší (1) 

Sauna 

• Hluk v sauně kvůli posilovně  (2) 

• Špatná koncepce sauny a masáží- lidé čekající na masáže jsou oblečení a lidé co 

jdou do sauny jsou odhalení (2) 

• Zlepšit čistotu v saunách - přezouvat se (1) 

• Nefungující ochlazovací bazének (1) 

• Vytvořit pravidla, jak se chovat v sauně – být potichu a nerušit ostatní (1) 

Masáže 

• Kvůli rekonstrukci hluk na masážích (1) 

• Malá masírovací místnost bez oken  (1) 

• Masáže se nedají rezervovat přes internet (1) 

Restaurace 

• Strava orientovaná na sport- zdravá výživa (2) 

Úklid 

• Častější úklid (14) 

• Prach na badmintonových kurtech-klouže (4) 

Šatny 

• Skříňky jsou blízko sebe, málo prostoru (2) 
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• Mely by být vybudovány skříňky pouze na boty, protože je málo prostoru ve 

skříňkách na oblečení (1) 

• Přezouvat se před šatnami  (1) 

• Ve skříňkách chybí ramínka (3) 

• V šatně není signál  (1) 

• Zlepšit čistotu šaten (5) 

• Špinavé šatny od sněhu (1) 

• Více šaten (25) 

• Více skříněk (2) 

Sprchy + WC 

• Nedostatek věšáků na ručníky (1) 

• Na dolních toaletách není signál (1) 

• Špinavé sprchy, špatný odtok vody (3) 

• Zápach z kanalizace (1) 

• Více WC (15) 

• Častější úklid sprch (3) 

• Více sprch (11) 

Ceny 

• Nejdražší měsíční permanentka do posilovny za 1300, v jiných posilovnách 

levnější (4) 

• Nespokojenost s cenami po zdražení (21) 

• V době špičky je badminton drahý (1) 

• Ceny by mohly být nižší  (9) 

• Zdražení ze dne na den (3) 

Odvětrávání 

• Špatné  odvětrávání, nefunguje klimatizace, vydýchaný vzduch, příliš zima nebo 

teplo - v posilovně, na badmintonu, squashi, v sálech  (38) 

Recepce 

• Tvoří se fronty na recepci, když je zde pouze 1 recepční  (8) 

• Ochotnější a usměvavější recepční (2) 
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• Na recepci by měly být dvě slečny - jedna by obsluhovala pouze recepci  

a druhá pouze bar (1) 

• Větší zdvořilost recepčních (1) 

Rezervace 

• Více rezervací na 1 kartu (2) 

• Složitý rezervační systém – první se přihlásit a poté zapsat MultiSport kartu (1) 

• Složitý rezervační systém (5) 

• Nemožnost rezervace na delší časové období např. 3 týdny dopředu (1) 

• „kiosek“ by měl být blíž recepci (1) 

• Není možné nabít kartu týden před ukončením kreditu -> není možné si 

rezervovat sporty na další týden (1) 

• Nepřehlednost tarifů v rezervačním systému (1) 

Obecně 

• Nedá se platit kartou (3) 

• Celkový prostor sportovního centra je příliš velký a neútulný (2) 

• Zútulnit příchozí halu – betonové sloupy (1) 

• Anglicky mluvící trenéři (1) 

• Squash by měl být umístěn jinde, protože odvádí pozornost při hraní 

badmintonu (1) 

• Prostory by měly být barevnější, je to neosobní (2) 

• Jeremi se nachází dál od metra (2) 

• Při výpadku elektřiny by měla být nahrazena hodina nebo vrácení peněz (1) 

• Otvírací doba byla 24 hodin denně (1) 

• Zlepšit popis cvičení na internetu – viz pilates (1) 
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5. 2. 4 Vyhodnocení nejproblematičtějších služeb v Jeremi sport 

V následujících třech tabulkách jsou vybrány služby, které respondenti považovali  

za nejvíce nepříznivé. První tabulka vyjadřuje hromadné hodnocení mužů a žen.  

A následující dvě tabulky jsou rozděleny na ženy a může, aby bylo zřetelné, k čemu  

se přiklání ženské pohlaví a k čemu mužské. Dále aby nedocházelo ke zkreslení, 

protože například pro ženy může být počet toalet nedostačující a pro pány naopak 

dostatečný. 

Čísla od 1 do 4 znázorňují spokojenost s jednotlivou službou, tzn. 1 - výborné,  

2 - dobré, 3 - uspokojivé, 4 - neuspokojivé. Odpovědi typu „nemohu posoudit“, jsem  

do tabulky nezanášela, protože nemají žádnou vypovídací hodnotu. Pod každým 

ohodnocením 1 - 4 jsou čísla, která znázorňují počet respondentů, kteří v dotazníku 

ohodnotili danou službu výborně až uspokojivě. Ve sloupečku s nápisem hodnoty jsou 

respondenti vynásobení s číslem ohodnocení 1 – 4 a následně jsou tato čísla sečtena. 

Příklad v tabulce žen: u služby „vybavení posilovny“, 5 respondentů ohodnotilo 

vybavení výborně tzn. 1*5=5, dále 7 respondentů hodnotilo jako dobré 2*7=14,  

4 respondenti hodnotili uspokojivě 3*4=12 a 3 respondenti jako neuspokojivě 4*3=12. 

Tyto vynásobená čísla se sečtou a vyjde z toho hodnota 43 (5+14+12+12=43). V dalším 

sloupečku, který je označený jako počet respondentů, jsou sečteni ti respondenti, kteří 

na danou otázku odpověděli (5+7+4+3=19). Sloupeček s průměrným hodnocením nám 

vyjadřuje číslo, které dostaneme tím, že hodnotu vydělíme počtem respondentů 

(43/19=2,26). Následně podle jednotlivých výsledků je vytvořeno pořadí, které 

vyjadřuje nejvíce závažnou službu po nejméně závažnou. Podle tohoto pořadí vedení 

Jeremi jasně vidí, kde je největší problém a čemu by se mělo při nápravě věnovat 

nejprve.  

 

 

 

 

  



88 

Tabulka č. 1: Nejproblematičtější služby hodnoceny ženami a muži 

 

služby 1 2 3 4 ho
dn

ot
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po
če

t 
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nt
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en

í 

po
řa
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seřazení dle pořadí 
vybavení posilovny 11 17 7 6 90 41 2,20 3. 1. cena vstupu 
kapacita šaten 36 36 16 29 272 120 2,26 2. 2. kapacita šaten 
kapacita sprch 50 40 15 10 215 115 1,87 8. 3. vybavení posilovny 
kapacita WC 46 40 14 18 240 118 2,03 5. 4. teplota a odvětrávání 
velikost sálů 37 36 10 11 183 94 1,95 6. 5. kapacita WC 
cena vstupu 18 44 29 18 265 109 2,43 1. 6. velikost sálů 

rezervační systém 48 23 7 10 155 88 1,76 9. 
7. čistota šaten, WC, 
sprch 

čistota sálů 65 20 12 12 189 109 1,73 10. 8. kapacita sprch 
čistota posilovny 37 3 8 5 87 53 1,64 11. 9. rezervační systém 
čistota šaten, WC, 
sprch 62 24 14 19 228 119 1,91 7. 10. čistota sálů 
teplota a odvětrávání 47 28 22 23 261 120 2,17 4. 11. čistota posilovny 

 

Do tabulky bylo vybráno 11 služeb, na které si respondenti při dotazování nejvíce 

stěžovali. Týkalo se to vybavení, kapacity, čistoty, odvětrávání, cen za vstup  

a rezervačního systému. Z tabulky lze vyčíst průměrné hodnocení, které nám následně 

vytvořilo pořadí závažnosti daných služeb. Můžeme tedy vidět, že se na prvním místě 

umístila cena vstupu, se kterou jsou tedy respondenti nejvíce nespokojeni. Na druhém 

místě je kapacita šaten a na třetím místě vybavení posilovny. Ve svém návrhu se věnuji 

několika doporučením, jak by se dalo tyto nedostatky snížit či úplně odstranit. Čtvrté 

místo patří teplotě a odvětrávání, což je pro zákazníky Jeremi velmi důležité, ale je 

nedostačující, proto se také nachází v horním pořadí. Na prostředních místech  

se umístila kapacita WC a velikost sálů, což se jedná o složitou úpravu, neboť se jedná 

již o postavené prostory. V návrhu se alespoň snažím o regulaci kapacity, která by 

mohla tomuto problému pomoci. Sedmé místo patří čistotě šaten, WC a sprch, desáté 

místo čistotě sálů a jedenácté místo čistotě posilovny. V návrhu se této problematice 

věnuji velmi podrobně, takže jsem vytvořila několik doporučení, které by čistotu mohly 

zlepšit. Na osmém místě se umístila kapacita sprch, která je stejně obtížně měnitelná 

jako kapacita WC. Deváté místo obsadil rezervační systém, na který si respondenti 

často stěžovali, že je příliš složitý.  
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Tabulka č. 2: Nejproblematičtější služby hodnoceny ženami 

 

služby 1 2 3 4 ho
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ot
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po
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en

í 
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seřazení dle pořadí 
vybavení posilovny 5 7 4 3 43 19 2,26 3. 1. kapacita šaten 
kapacita šaten 18 13 7 22 153 60 2,55 1. 2. cena vstupu 
kapacita sprch 25 19 5 6 102 55 1,85 7. 3. vybavení posilovny 

kapacita WC 22 21 6 10 122 59 2,06 5. 
4. teplota a 
odvětrávání 

velikost sálů 20 16 7 7 101 50 2,02 6. 5. kapacita WC 
cena vstupu 12 21 12 10 130 55 2,36 2. 6. velikost sálů 
rezervační systém 29 11 4 7 91 51 1,78 9. 7. kapacita sprch 

čistota sálů 34 10 7 6 99 57 1,74 10. 
8. čistota šaten, WC, 
sprch 

čistota posilovny 21 0 3 2 38 26 1,46 11. 9. rezervační systém 
čistota šaten, WC, 
sprch 36 11 4 10 110 61 1,80 8. 10. čistota sálů 
teplota a odvětrávání 22 14 13 11 133 60 2,21 4. 11. čistota posilovny 

 

V této tabulce se zaměřuji konkrétně na ženy, aby bylo jasně vidět, k čemu se přiklánějí 

ženy a k čemu muži. Například aby nedošlo k tomu, že ženy jsou s kapacitou šaten 

nejvíce nespokojeny a muži naopak nejméně. Proto by tedy stačilo vystavět novou šatnu 

pouze pro ženy a tím by nevzrostly tak vysoké finanční náklady na výstavbu. 

Jak můžeme vidět z této tabulky, ženy jsou nejvíce nespokojeny právě s kapacitou 

šaten, jak už jsem zmínila, v návrhu se snažím vytvořit doporučení na její zvýšení. 

Druhá největší nespokojenost je s cenou vstupu, což zapříčinilo zdražení, které proběhlo 

v únoru. Třetí až šesté místo zaujmulo stejné služby jako v předchozí souhrnné tabulce. 

Na sedmém místě jsou ženy nespokojeny s kapacitou sprch. Na osmém místě s čistotou 

šaten, WC, sprch. Poslední tři místa se obsadila stejně jako v souhrnné tabulce 

rezervačním systémem, čistotou sálů a čistotou posilovny.  
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Tabulka č. 3: Nejproblematičtější služby hodnoceny muži 

 

služby 1 2 3 4 ho
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seřazení dle pořadí 
vybavení posilovny 6 10 3 3 47 22 2,14 2. 1. cena vstupu 
kapacita šaten 18 25 10 7 126 60 2,10 4. 2. vybavení posilovny 

kapacita sprch 25 21 10 4 113 60 1,88 7. 
3. teplota a 
odvětrávání 

kapacita WC 24 19 8 8 118 59 2,00 6. 4. kapacita šaten 

velikost sálů 17 20 3 4 82 44 1,86 8. 
5.čistota šaten, WC, 
sprch 

cena vstupu 6 23 17 8 135 54 2,50 1. 6. kapacita WC 
rezervační systém 19 12 3 3 66 37 1,78 10. 7. kapacita sprch 
čistota sálů 31 10 5 6 90 51 1,76 11. 8. velikost sálů 
čistota posilovny 16 3 5 3 49 27 1,81 9. 9. čistota posilovny 
čistota šaten, WC, 
sprch 26 13 10 9 118 58 2,03 5. 10. rezervační systém 
teplota a odvětrávání 25 14 9 12 128 60 2,13 3. 11. čistota sálů 

 

Jak můžeme vidět v této tabulce, muži přikládají větší váhu jiným službám než ženy. 

Cena vstupu hraje pro ně nejdůležitější roli a jsou s ní tedy i nejvíce nespokojeni.  

Na druhém místě se umístilo vybavení posilovny, s čím se dalo počítat, protože většina 

mužů navštěvuje právě posilovnu a záleží jim na funkčnosti strojů a náčiní. Teplota  

a odvětrávání je pro může na třetím místě. Jak je známo, muži mají raději chladnější 

prostředí než ženy a pokud je v sálech velké teplo, tak to muži pociťují znatelně 

výrazněji. Kapacita šaten je pro muže až na čtvrté pozici, naopak na čistotu šaten, WC  

a sprch si potrpí více jak ženy. Kapacita WC je o jedno pořadí více přijatelná jak u žen. 

Je to dáno tím, že v dámských šatnách je pouze jedna toaleta, zato u mužů je více 

pisoárů. Sedmá pozice je stejně obsazená jako v předchozí tabulce, tedy kapacitou 

sprch. Osmé pořadí patří velikosti sálů. Čistota posilovny je pro muže daleko více 

důležitější jak čistota sálů, proto jsou s ní daleko více nespokojeni a je tedy na deváté 

pozici. Rezervační systém je u mužů až na desátém pořadí. Je to dáno tím, že jsou více 

technicky založeni a proto jim nepřijde tento systém tak složitý jako ženám. A na 

posledním místě se umístila čistota sálů, s kterou jsou muži z těchto služeb nejméně 

nespokojeni.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Výzkum, který proběhl ve sportovním centru Jeremi sport, odhalil řadu nedostatků,  

ale i pozitivních stránek. V průběhu dotazování jsem komunikovala s manažerem tohoto 

centra a sdělila jsem mu nejčastější stížnosti od respondentů. Z našeho rozhovoru jsem 

pochopila, že se asi nějaké velké změny konat nebudou. Neboť pan majitel si vede 

Jeremi sport podle svých představ a nezáleží mu úplně tak na názorech svých 

zákazníků. I přesto mi pan manažer slíbil, že se o určité změny pokusí a promluví 

s vedením, aby přehodnotilo svůj postoj a pokusilo se o nápravu. Také mi bylo řečeno, 

že určité změny, které by respondenti uvítali, závisí především na finančních 

prostředcích a jelikož se sportovní centrum neustále dostavuje a jedná se o soukromý 

objekt, jsou finanční možnosti omezené. Proto má pan majitel k určitým změnám, které 

se pokusím následně navrhnout, pasivní přístup. 

Jednou z hlavních změn bych navrhla, aby pan majitel přijal odborného manažera, který 

bude rozumět tomuto sportovnímu prostředí a který bude kreativní a bude se snažit  

o neustálé vylepšování Jeremi sport. Doposud se na manažerské pozici vystřídali tři 

manažeři, nevím z jakého je to důvodu, ale určitě to nevytváří stabilní pracovní systém. 

Momentálním manažerem je pan Petr Vlastník, který tuto funkci získal spíše z dobrého 

přátelství s panem majitelem. Jak mi při našem rozhovoru řekl, ve sportovním odvětví 

se nikdy nepohyboval a moc tomu nerozumí, neboť se celý život pohybuje v cateringu. 

Takže i z jeho postoje jsem usoudila, že by byl velice rád, kdyby manažerskou funkci 

přejal někdo klasifikovaný a někdo kdo tomu skutečně rozumí. 

Jak jsem mohla vypozorovat, hlavním cílem pana majitele není mít co nejvíce 

zákazníků za každou cenu, ale snaží se naopak vytvořit klubové prostředí. Z toho také 

vyplývá poměrně vysoké zdražení ze dne na den. Této problematice se budu věnovat 

ještě později. Jedná se především o posilovnu, kde pan majitel preferuje stálé klienty, 

kteří navštěvují Jeremi pravidelně. Také se přiklání k tomu, aby v posilovně bylo raději 

méně návštěvníků, aby každý měl svůj prostor na cvičení a nemusel čekat delší dobu  

na stroj, než mnoho zákazníků, kteří si chodí zacvičit jednou týdně a zabírají tak místa 

pravidelným návštěvníkům. Tato strategie mi přijde na jednu stranu jako velice vhodná, 

protože jak jsem se dozvěděla, tak před zdražením byla posilovna skutečně přeplněná  

a čekala se fronta na každý stroj.  
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Ze své osobní zkušenosti dobře vím, že necvičím ráda v přeplněné posilovně, kde si 

musím předem plánovat, jaký stroj využiji následovně, abych nemusela na něj čekat. 

Také oceňuji, že pan majitel chce vytvořit klubovou atmosféru, kde se zákazníci budou 

navzájem znát a vytvoří se tak i příjemnější prostředí pro všechny. 

Na druhou stranu tomuto systému moc dobře nerozumím, protože každý majitel  

se snaží mít co nejvíce zákazníků a tím i co nejvyšší zisk. A především v době, kdy se 

sportovní centrum vybudovalo a veškeré finanční prostředky šly na jeho výstavbu.  

To se však poté odráželo i v tom, že si zákazníci neustále stěžovali na nefunkční běhací 

pásy či na jejich nedostatek. Při snaze manažera přemluvit pana majitele, aby investoval 

do nového stroje, byl značný problém, protože uvedl, že na to nejsou momentálně 

finanční prostředky. Nakonec však usoudil, že nový běhací stroj bude potřeba  

a zakoupil jej. 

Řešením pro tuto situaci mohla být vybudovaná značně větší posilovna, která by 

pojmula větší kapacitu zájemců, neboť prostor ve sportovním centru je. Samozřejmě by 

však šlo i o větší finanční částku na její vybavení.  

Dále bych chtěla navrhnout doporučení pro vedení, aby se více zabývalo vybavením 

posilovny a také její čistotou. Jedná se samozřejmě jak o větší změny, tak především  

o drobnější úpravy. Jak už jsem zmínila, mnoho respondentů si ve výzkumu stěžovalo 

na funkčnost strojů a jejich nedostatečnost. Je samozřejmé, že vše se odvíjí od finanční 

částky, kterou vedení může uvolnit na koupi nových strojů, ale především by se mělo 

dbát na funkčnost těch dosavadních. Proto bych chtěla navrhnout, aby vybavení 

v posilovně bylo pravidelně kontrolováno a v případě poškození, co nejdříve opraveno. 

Další změnu bych provedla otočením běhacích pásů směrem do prostoru posilovny, aby 

se zákazníci nemuseli dívat na bílé stěny. Případně bych na stěnu přidělala zrcadla,  

aby se zákazníci mohli kontrolovat při běhu, či měli přehled o dění v posilovně. 

V případě dostatečných finančních prostředků, bych na stěnu před kardio zónu umístila 

televize, aby si sportovci zpříjemnili běhání, chůzi či jízdu na rotopedu. Dále bych 

vyměnila zničené vybavení, aby zákazníci byli více spokojeni a nemuseli cvičit 

s poškozeným náčiním. Také je potřeba častěji doplňovat vodu do přístroje, který je 

umístěný v posilovně. Pokud se vedení rozhodlo tento přístroj vlastnit, je tedy také 

potřeba, aby fungoval a byl využíván. V prostoru určeném k posilování s vlastním tělem 

a protahování, chybí posilovací náčiní, jako například bosu, gymnastické míče, 
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švihadla, gumičky, stepy atd. Pomůcky bych postupně dokupovala, aby si v posilovně 

mohly zacvičit více i ženy, které převážně nepreferují cvičení s činkami.  

Co se týká čistoty a úklidu, byla jsem na tyto nedostatky často upozorňovaná při 

dotazování. Proto bych chtěla navrhnout častější úklid, tedy alespoň dvakrát během dne 

a především, aby byl úklid důkladnější. Protože se nemůže stát, aby zákazník oddělal 

nějaké náčiní a zjistil, že je pod ním dlouhodobá špína. Jak mi bylo manažerem sděleno, 

v Jeremi se uklízí každý den pouze ráno. Z ohlasů respondentů je zřejmé, že je čistota 

důležitá a proto by měla být častější. Dále je potřeba, aby se vedení postaralo o seřízení 

klimatizace, aby byla v posilovně jednotná teplota a nestávalo se, že v určitých částech 

je zima a někde teplo. 

Jeremi sport má k dispozici dva aerobní sály, jeden menší a druhý větší, dále 

spinningový sál a sál na alpinning. I zde stejně jako v posilovně je potřeba, aby vedení 

dbalo na funkčnost přístrojů. Proto tedy navrhuji, aby se spinningová kola a alpinngové 

stroje kontrolovaly minimálně jednou týdně, aby došlo k včasné výměně 

opotřebovaných pásů a také aby byly stroje pravidelně seřizovány. Dále bych navrhla 

na základě komentářů respondentů, aby bylo zakoupeno více pomůcek, které by 

zákazníci rádi využívali při cvičení. Jedná se především o činky s nižší váhou, gumičky 

na cvičení, dále je potřeba obměnit staré a poškozené podložky. Také navrhuji, aby 

v každém sále byl jednoduše a heslovitě napsaný řád, jak se chovat v průběhu cvičení. 

Například by zde mělo být napsané „nosit si vlastní ručník, zachovávat pořádek  

v náčiní, šetrně zacházet s náčiním atd.“ Podle výzkumu jsem zjistila, že i zde si 

respondenti stěžovali na problémy s odvětráváním. Proto by bylo vhodné, aby se vedení 

nad tímto zásadním problémem zamyslelo a snažilo se ho co nejlépe vyřešit. Jak mi 

bylo řečeno, v sálech často bývá vydýchaný vzduch nebo příliš velké teplo a jelikož zde 

nejsou okna, která by se případně otevřela a pokud nefunguje klimatizace, je to velmi 

nepříjemné. Několikrát se stalo, že se zákazníkovi udělalo nevolno, což se samozřejmě 

může stát, ale pokud je to zapříčiněné nefunkčností odvětrávání, vytváří to špatnou 

vizitku sportovního centra a také to může odradit mnoho zákazníků, kteří se rozhodnou 

přestat Jeremi navštěvovat.  

Dalším problémem v aerobních sálech je čistota. Mnoho zákazníků si stěžovalo  

na nečistoty a prach na podlaze. Je pochopitelné, že pokud si zákazník zaplatí lekci 

například jógy, kde se většinu času pohybuje na zemi či na podložce a vidí kolem sebe 

špínu, že ho takové cvičení snadno odradí. Proto bych chtěla zdůraznit, aby se vedení 
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tímto problémem zabývalo a snažilo se zajistit častější úklid v sálech. Posledním 

nedostatkem těchto sálů je jejich velikost. Jedná se především o malý aerobní sál,  

ve kterém probíhá většina lekcí. Mnoho zákazníků by uvítalo větší velikost tohoto sálu. 

Dle mého názoru, by se daly vytíženější hodiny přesunout do velkého sálu, který 

momentálně není tolik využívaný, aby každý zákazník měl dostatek prostoru a mohla se 

tak zvýšit i kapacita lekce. Případně by se musela naopak omezit kapacita dané lekce, 

což by se vedení určitě nezamlouvalo a mnoho zákazníků by bylo nespokojeno,  

že se nemohou dané lekce účastnit. 

S badmintonovými kurty jsou zákazníci spokojeni. Někteří si pouze stěžovali na prach 

na kurtech, který zapříčiňuje klouzání bot. Vzhledem tomu, že badminton je ve 

sportovním centru Jeremi sport nejvíce vytížený, mělo by se dbát na čistotu kurtů. 

Navrhovala bych, aby se kurty vytíraly před 14 hodinou, protože od té doby do 

pozdních večerních hodin bývají kurty plně obsazeny a není zde tedy prostor na častější 

úklid. Dalším problémem tohoto velkého sálu, kde jsou i squashové kurty a stolní tenis 

je opět ovzduší. Respondenti si často stěžovali, že je v tomto sále příliš velké teplo nebo 

špatný vzduch. Proto je potřeba, aby se vedení postaralo o seřízení klimatizace, aby se 

tato nespokojenost vylepšila, protože tento dosti velký sál je během dne nejvíce 

využívaný. 

Jak už bylo zmíněno u konkrétních sportů, Jeremi sport se velmi často potýká 

s nespokojeností zákazníků s odvětráváním. Dle mého názoru je to velmi důležitá 

služba, která dokáže při nefunkčnosti zařízení zákazníky odradit. Proto by tento 

problém mělo vedení brát vážně a mělo by se ho snažit vyřešit, aby se zákazníci ve 

sportovním centru cítili při sportování příjemně. Díky tomu vzroste i jejich spokojenost. 

Pro respondenty stěžující si na nedostatek kurtů na squash v době špičky, nemám 

prozatím žádné řešení. V případě, že by vedení mohlo a především chtělo uvolnit 

finanční částku na další squashový kurt, bylo by zde možné řešení.  

Nový kurt by se dal postavit buď místo stolů na stolní tenis, které jsou méně využívané 

jak squash a stoly by se tak musely umístit jinam. A nebo by musel vzniknout nový sál 

v přízemí vedle ochodů, kde je prozatím prázdný prostor, který má být určen 

k pronájmu dalších obchodů. Jelikož se jedná o velké úpravy a nemalé částky, prozatím 

bych realizaci nového squashového kurtu zamítla. 
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Stolní tenis není ve sportovním centru Jeremi sport tolik využívaný jako jiné nabízené 

sporty. Dle výzkumu bylo 15 respondentů s jejich vybavením spokojeno, pouze jeden 

respondent měl připomínky, které se týkaly stáří stolů. Proto bych navrhla, aby vedení 

důkladně zvážilo závažnost stolů na stolní tenis a případně obstaralo nové. 

Co se týká návrhu na zlepšení sauny, tak bych se nejprve přiklonila ke zlepšení čistoty. 

Opět je potřeba, aby se zde uklízelo častěji a rovněž je potřeba upozornit zákazníky,  

aby do prostorů saun chodili přezutí, aby se sem nenosila špína. To úzce souvisí  

s vytvořením pravidel, jak se chovat v sauně. Především by zde mělo být upozornění, že 

se jedná o relaxační místnost, kde se vyžaduje být potichu a nerušit tak ostatní. V sauně 

používat prostěradla kvůli hygieně, osprchovat se před vstupem do sauny atd. Dále je 

potřeba, aby bylo vedení informováno, když nefunguje ochlazovací bazének, nebo když 

nastane nějaký jiný problém, aby mohlo co nejdříve zavolat někoho, kdo se postará  

o opravu. Případně je potřeba zákazníky informovat o dočasném problému před 

zakoupením vstupu, aby se mohli rozhodnout, zda i přesto využijí tyto služby či nikoliv. 

Jak masáže tak sauny jsou umístěné pod sportovní plochou, tudíž si někteří respondenti 

stěžovali na hluk. V tomto případě nedokáži vytvořit návrh, který by dokázal hluk 

odstranit. Jedná se o statickou chybu, která vznikla již při budování sportovního centra 

nebo špatného umístění těchto relaxačních prostor pod sportovní sály. Jelikož se masáže 

musí objednávat pouze na recepci nebo telefonicky a celý rezervační systém Jeremi 

sport je postaven na rezervaci přes internet, zavedla bych tuto možnost i u masáží, kde 

by bylo jasně vidět, v kterou hodinu je volno a kdy ne. Při případném odhlášení 

některého ze zákazníků, by ostatní zákazníci v rezervačním systému viděli, že je volno  

a mohli si tak rezervovat dřívější hodinu. 

Restaurace je jak u zákazníků tak i respondentů velmi oblíbeným doplňkem sportovního 

centra. Velmi často ji využívají po sportovní aktivitě nebo při čekání na svoje ratolesti. 

Jelikož je restaurace součástí sportovního centra, očekávala bych, že se zde bude vařit 

především zdravě. Což tomu tak úplně není a někteří respondenti by zdravou stravu 

rovněž ocenili. Proto bych navrhla, aby se restaurace zaměřovala především na zdravou 

výživu, alespoň v odpoledních hodinách, kdy ji navštěvují lidé, kteří jdou do Jeremi 

kvůli sportu. Zaměřila bych se především na nejrůznější saláty jak ovocné tak 

zeleninové, kuskus, cizrnu, těstoviny, ryby, fresh džusy, smoothie apod. V zásadě, aby 

jídlo bylo zdravé a kaloricky vyvážené pro sportovce.  
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Je samozřejmé, že restaurace nebude mít jenom zdravá jídla, neboť sem na oběd 

dochází mnoho lidí z okolních firem, kteří by toto jídlo neocenili. Rovněž tak lidé, kteří 

si sem chodí ve večerních hodinách popovídat s přáteli k dobrému pití. Proto bych 

doporučila, aby se restaurace zaměřila na obě cílové skupiny, neboť tak přiláká i více 

nových zákazníků. 

Z mého výzkumu jsem zjistila, že jeden z největších problémů tohoto sportovního 

centra jsou šatny. Respondenti si často stěžovali na jejich nedostatečnost. V průběhu 

dotazování se připravovaly další nové šatny, aby se tato nespokojenost zlepšila.  

Dle mého názoru by bylo vhodné vybudovat dostatečné množství šaten, aby si všichni 

zákazníci měli možnost uložit své věci. I přesto, že přibyla jedna pánská a jedna dámská 

šatna, nemyslím si, že při novém otevření horolezecké stěny, bude kapacita šaten 

dostačující. Šatny jsou nyní rozmístěné tak, aby byly co nejblíže sportům, pro které jsou 

určené. Proto tedy mají posilovna a box již svoji vlastní šatnu v horním patře, dále jsou 

v mezipatře nově otevřené šatny pro badminton, squash, stolní tenis, masáže a saunu. 

Původní šatny v přízemí zůstaly pro velký a malý sál, spinning, alpinning a nyní jsou 

společné i pro horolezeckou stěnu. Myslím si, že by horolezecká stěna měla mít svoji 

vlastní šatnu už jen z důvodu toho, že se velmi často stává, že se při oblékání do sedáků 

vysype magnézium na zem a vzniká tak viditelná špína, kterou je potřeba uklidit. 

Domnívám se, že by tato nečistota nepotěšila zákazníky, kteří si ušpiní ponožky 

magnéziem a poté musí jít do čistých bot na cvičení.  

Dále navrhuji, aby šatny byly využity maximálně, to znamená, aby do každé šatny 

přibylo více skříněk, protože nyní jsou pouze na jedné straně a prostor na druhé straně 

by se dal rovněž využít k umístění dalších skříněk. Tím by se i zvýšila kapacita šaten. 

Jak mi však bylo řečeno, je zde opět finanční problém, protože skříňky jsou poměrně 

dost drahé, kvůli speciálnímu uzamykání pouze na kartu nebo čip, který se dá zakoupit 

na recepci. Tento problém bych řešila tím, že není potřeba kupovat nejdražší skříňky, 

ale postačily by i obyčejné levnější, které jsou pouze na zámek. Navíc pokud nemá 

zákazník u sportovního oblečení dostatečně velikou kapsičku, kam umístí kartu, je to 

poměrně nepohodlné a hrozí tak její ztráta. Zato klíček se dá přivázat na tkaničky bot  

a nijak neomezuje pohodlí při sportu. Určitě by to uvítala i spousta zákazníků, protože 

se zaručeně stává, že si zákazník zapomene kartu nebo čip a buď si musí vzít věci 

s sebou na sport nebo si musí zakoupit novou kartu nebo čip, kterým si skříňku 

uzamkne.  
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Jelikož si respondenti stěžovali, že nejsou ve skříňkách ramínka, doporučila bych 

vedení, aby je zakoupilo, protože si myslím, že by měly být v každé skříňce.  

Čistota v šatnách je zapotřebí také zlepšit. Častější úklid by zde měl být samozřejmostí 

především v zimních měsících, kdy napadne sníh, který se přinese z venku do šaten. 

Jelikož není zavedeno, aby se zouvaly boty před vstupem do šaten, nosí se špína 

dovnitř. Navrhuji tedy dvě možnosti, které by zabránily nečistotě. Nejjednodušším  

a nejlevnějším způsobem by bylo, kdyby se vymezil prostor, odkud by se zákazníci 

museli zouvat, takže by se do prostorů šaten chodilo buď naboso a nebo v přezutí. Díky 

tomu by se zlepšila čistota, alespoň na první pohled a také by nebylo potřeba tak často 

uklízet a tím by nenarostly tak vysoké náklady na úklid. Druhou dražší možností je 

nechat zhotovit malé skříňky pouze na boty, které by byly umístěné ve vstupní hale, 

takže by se opět do prostorů šaten chodilo naboso nebo v přezutí. A zároveň by vzniklo  

i více prostoru ve skříňce na oblečení, což by bylo potřeba, protože si někteří 

respondenti stěžovali na její velikost. 

Sprchy a WC se potýkají opět s problémem jejich nedostatečnosti. Bohužel v této fázi 

stavby sportovního centra se těžko budou do šaten přistavovat nové sprchy a toalety. 

Tento problém měl být řešen již v začátcích stavby. S tím se mohlo počítat, že pouze 

jedna toaleta na dámskou šatnu nebude stačit. Při příchodu několika zákazníků, kteří 

přijdou těsně před začátkem hodiny, je velice nepříjemné, když musí čekat frontu na 

toaletu.  

Mým doporučením by bylo, aby lekce například spinningu a alpinningu začínaly vždy 

od celé hodiny a lekce v malém a velkém sále vždy od půl. Tímto způsobem by se dala 

regulovat obsazenost jak sprch a toalet, tak i celých šaten. Tento systém již funguje na 

badmintonu, kde hodina na polovině kurtů začíná v celou a druhá polovina v půl. Tento 

způsob nelze uplatnit u sociálního zařízení v posilovně, neboť zde zákazníci nechodí 

pravidelně a tím není celková šatna tolik vytížená. 

Jak už bylo řečeno u šaten, respondenti si stěžují na nečistoty i ve sprchách. Zde by měl 

být skutečně kladen důraz na čistotu. Z vlastní zkušenosti dobře vím, že v mnoha fitness 

centrech jsou uklízečky přítomné po celý den a pravidelně uklízejí. Takže se nikdy 

nestane, že by byla ve sprchách špína nebo neodtékala voda či byl nános vody na 

podlaze, kvůli kterému hrozí uklouznutí. Nad tímto by se vedení mělo zamyslet a mělo 

by pochopit, že je skutečně potřeba, aby se uklízelo i v průběhu dne.  
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Dále je zapotřebí přidělat více věšáků na ručníky, protože pokud je kapacita sprch plně 

obsazená, zákazníci si je nemají kam pověsit. Rovněž by bylo vhodnější umístit věšáky 

z vnější strany sprch a nikoliv z vnitřní, jak tomu je doposud. Dochází poté k umokření 

ručníků krajní sprchou. Další připomínku bych měla i k toaletám, kde je pouze jeden 

koš jak na utěrky na ruce, tak i další odpad. Navíc tento koš je otevřený, takže si 

myslím, že je to velmi nevhodné. Proto bych navrhla pořídit alespoň na dámské toalety 

ještě jeden koš, který by byl uzavíratelný. 

Personál neboli konkrétně recepční jsou zákazníky hodnoceny převážně pozitivně. Jak 

jsem si mohla sama všimnout, panuje u většiny klientů a recepčních přátelská 

atmosféra, která je vytvořena již z předchozího sportovního centra, tedy z dlouhodobé 

známosti. Při výzkumu se našlo i několik respondentů, kteří s chováním, ochotou  

a zdvořilostí nebyli spokojeni. Proto bych chtěla vedení doporučit, aby si s personálem 

důkladně promluvilo ohledně jejich chování k dlouhodobým zákazníkům, s kterými si 

tykají a o chování k nově příchozím, kteří vyžadují nějakou úctu a respekt. Dále se 

nemůže stát, aby recepční byla na klienty arogantní, neochotná nebo dokonce 

nepříjemná. Recepce vytváří celkový dojem sportovního centra Jeremi sport a je jeho 

vizitkou. To by si vedení mělo uvědomit a zajistit případné opatření, aby k podobnému 

chování v budoucnu nedocházelo. 

Dále se je potřeba zaměřit na recepci, kde je také spousta nedostatků. Často se zde tvoří 

fronty a to především v době těsně před začátkem hodiny. Na recepci se zákazníci 

registrují, kupují si občerstvení, půjčují si sportovní vybavení a rovněž se zde vaří káva 

nebo čaj a točí se pivo. Toto vše musí zvládnout jedna recepční, případně do toho musí 

vyřizovat telefonáty, vysvětlovat novým zákazníkům, kde se co nachází, poradit jim 

s rezervací, prodat jim kartičky nebo čipy atd. Bylo by vhodné, aby vedení uznalo, že je 

potřeba zesílit služby alespoň v době špičky. Nelze, aby jedna recepční obsluhovala 

recepci a do toho točila pivo. Tento způsob působí špatně i na zákazníky, kteří mi 

několikrát sdělili, že neví jestli je to sportovní centrum nebo hospoda. Proto bych 

navrhla, aby v době špičky byly na recepci přítomné dvě recepční, aby se jedna mohla 

starat pouze o zákazníky navštěvující Jeremi kvůli sportu a druhá se mohla věnovat 

občerstvení. 

Ceny vstupného byly původně v novém sportovním centru Jeremi zachovány jako 

v předchozím centru na Nových Butovicích. Od 1. 2. 2016 došlo k výraznému zdražení, 

na které nebylo předem upozorněné. Jak výzkum ukázal, zákazníci byli dosti 
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překvapení touto nečekanou změnou a někteří byli i dosti naštvaní, protože jsou 

dlouholetými zákazníky a nelíbil se jim přístup vedení. Mnoho zákazníků si stěžovalo 

na nové ceny, které jsou pro ně už dosti nepřijatelné. Jednalo se především o měsíční 

permanentku do posilovny, která původně stála 890 Kč a po zdražení 1300 Kč. Zde 

bych chtěla doporučit vedení, že by bylo vhodné, aby svoje zákazníky informovalo  

o změnách cen s dostatečným předstihem, aby se nestávalo, že klient přijde na recepci  

a zjistí, že se jeho hodina, kterou měl rezervovanou, zdražila o 30 Kč. I z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že několik zákazníků se na recepci rozhodlo, že se dané služby 

nebudou účastnit díky zdražení. Jeremi sport poté přichází o svoje zákazníky, kteří 

přejdou raději ke konkurenci, kde jsou ceny stabilní a levnější. Tento problém by se dal 

snadno vyřešit tím, že by se minimálně týden před vytvořením nového ceníku napsala 

tato informace na velkou tabuli a umístila se u recepce, aby se mohl každý příchozí 

zákazník seznámit s touto novinkou. Je samozřejmé, že spoustě klientům se zdražení 

líbit nebude a přejdou ke konkurenci. Jeremi má právo na změnu cen, ale mělo by to být 

provedeno slušnou formou, aby to co nejméně ublížilo dobrému jménu sportovního 

centra. Druhou možností by bylo poslat hromadný e-mail všem zákazníkům, který by 

informoval o zdražení od nového měsíce. Jelikož se zákazníci kvůli rezervacím 

registrují prostřednictvím svého e-mailu, neměl by to být tedy žádný problém. Jak starý 

tak i nový ceník je uveden v příloze. 

Rezervační systém v Jeremi sport je poměrně složitý. Při výzkumu mnoho zákazníků 

zmínilo, že je pro ně nevyhovující. Také byla připomínka, že takzvaný „kiosek“, což 

jsou počítače, kde se přihlašuje každý příchozí, který má rezervovaný sport, by měl být 

hned vedle recepce, aby zákazníci nemuseli přebíhat sem a tam. Dle mého názoru se 

vedení nebude rezervačním systémem zabývat, protože se jedná o ustálený systém, 

který je v Jeremi zaveden a byl by velký problém jej nějakým způsobem měnit.  

To samé platí i pro přemístění „kiosku“, protože ho nelze dispozičně umístit blíž 

k recepci. Ráda bych navrhla možnost rezervace masáží i v rezervačním systému. Jak už 

jsem dříve uvedla, je to možné pouze osobně na recepci nebo telefonicky. A jelikož je 

celé Jeremi založeno na rezervování hodin přes internet, přidala bych do systému také  

i masáže. Aby tak zákazníci, kteří by měli zájem o tuto službu, okamžitě viděli, kdy je 

volno a kdy obsazeno. Dále by bylo vhodné, kdyby se dala v rezervačním systému 

označit možnost, poslat SMS nebo e-mail v případě uvolnění se dřívější hodiny. Často 

se stává, že by si zákazník rád zarezervoval hodinu například od 18:00, ale bohužel je 
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plno, takže si zarezervuje hodinu od 19:00. V systému by se dalo označit políčko, chci 

zaslat SMS zprávu nebo e-mail, pokud se uvolní požadovaná hodina. V průběhu týdne 

by se někdo odhlásil z 18:00 hodiny a díky této možnosti by přišla zákazníkovi 

upomínka, který označil políčko poslat SMS v případě uvolnění dřívější hodiny. Na 

základě toho, by si zákazník mohl rezervaci změnit, aniž by musel každý den pravidelně 

sledovat rezervační systém, jestli se nějaká dřívější hodina neuvolnila. 

Dalším nedostatkem Jeremi sport, který jsem během výzkumu vypozorovala je ten, že 

se zde nedá platit platební kartou, ale pouze hotově. Mým doporučením pro sportovní 

centrum by bylo, aby si obstaralo alespoň jeden terminál, který by umožňoval tuto 

službu. Ne všichni zákazníci mají vždy hotovost u sebe a jelikož není poblíž bankomat, 

nemohou si tedy ani vybrat peníze. Další možností by bylo, aby se dalo nabití 

permanentky platit bankovním převodem. Myslím si, že by to mnoho zákazníků 

ocenilo. 

Dále bych se zaměřila na vylepšení popisků cvičení na webových stránkách, především 

různých aerobních cvičení, které Jeremi nabízí. Také bych ke každému sportu umístila 

více fotografií i z reálného cvičení, aby to přilákalo více zákazníků. Webové stránky 

Jeremi sport jsou celkově přehledné a hezky barevně sladěné, proto zde nemám žádné 

připomínky. Co se týká historie sportovního centra nebo nějakých informací o majiteli, 

managementu, či recepčních se na webových stránkách nenajde. Myslím si, že by 

nebylo od věci, aby na webových stránkách byly i fotografie recepčních, aby zákaznici 

věděli, kdo je na recepci přivítá. Mohlo by to tak lépe vytvářet přátelskou atmosféru 

v klubovém stylu, čehož by pan majitel chtěl dosáhnout. Zároveň bych přidala pár slov 

ohledně historie tohoto centra, které má kořeny již v dřívějším sportovním centru na 

Nových Butovicích. Díky tomu má toto sportovní centrum nějakou tradici a jméno. 

Pro lepší orientaci ve velkém prostoru vstupní haly a díky poměrně malým cedulím 

s nápisy sportů, které nejsou úplně dobře vidět od recepce, obzvlášť pro lidi s horším 

zrakovým viděním, bych navrhla vytvořit rozcestník, který by zákazníkům ukazoval, 

kde najdou jaký sport a službu, či kde jsou šatny k danému sportu. Tento rozcestník 

bych umístila vedle recepce, aby slečna recepční nemusela pokaždé zdlouhavě 

vysvětlovat všem novým zákazníkům, kde co najdou, ale stačilo by ukázat na ukazatel  

a zákazníci by se sami zorientovali.  
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Pro celoroční informovanost o spokojenosti zákazníků bych ráda navrhla, aby v Jeremi 

byla možnost zpětné vazby od zákazníků. Navrhuji tedy dvě varianty, jak by se 

hodnocení dalo získat zcela zadarmo bez nějakých nákladů na výzkum. Na recepci by 

mohla být umístěná schránka, kam by zákazníci mohli vhazovat svoje stížnosti  

či pochvaly. Také by sloužila jako oznámení, že něco někde nefunguje. Zákazník by 

například zjistil, že špatně teče sprcha v horní šatně, tuto informaci by nesdělil recepční, 

ale napsal by to na papírek a vložil ho do schránky. Která by se denně kontrolovala  

a díky tomu by bylo na tyto závady upozorněno. Vedle schránky by mohla být tabule, 

kam by se psalo poděkování za upozornění na nedostatky, aby zákazníci viděli, že  

o tom vedení ví. Druhou možností by bylo vytvořit záložku „pochvaly a stížnosti“ 

v rezervačním systému, kde by se zákazníci mohli vyjádřit a rovnou by se tato zpráva 

posílala manažerovi Jeremi. Díky tomu by se urychlil proces a mohl by se problém řešit 

okamžitě. 

Návrhy, které jsem se zde snažila navrhnout jsou realizovatelné, samozřejmě že ne 

všechny Jeremi sport využije, jak už z důvodu finančního nebo že se tím nebude chtít 

zabývat. Bylo by však dobré, kdyby se vedení pokusilo alespoň o některé změny,  

aby zákazníci viděli, že dotazování nebylo úplně zbytečné a že si vedení rádo vyslechne 

názory svých zákazníků a bude se snažit nedostatky odstranit. Je potřeba, aby klienti 

věděli, že se Jeremi snaží o změny a že jim zákazníci nejsou lhostejní. Ti se naopak 

mohou odvděčit svojí loajalitou a častým navštěvováním sportovního centra Jeremi 

sport. 
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7. DISKUSE 

Výzkumu se účastnilo 120 respondentů, kteří byli ochotni věnovat mi čas na vyplnění 

dotazníku. Poměr mezi ženami a muži byl dosti vyrovnaný, aniž bych se při dotazování 

nějak víc zaměřovala na konkrétní pohlaví. Pozitivně hodnotím, že se výzkumu 

účastnili jak pravidelní návštěvníci tak i zákazníci, kteří Jeremi sport navštívili prvně, 

neboť první dojem je často dlouhodobý a velmi špatně se mění. Dále byl výzkum 

obohacen názory dlouhodobých zákazníků, kteří využívali i předchozí sportovní 

centrum na Nových Butovicích. Díky jejich zkušenostem s kvalitou služeb v původním 

centru se respondenti mohli lépe zaměřit na nynější poskytované služby. A jak se při 

dotazování ukázalo, často tito respondenti byli více nespokojení jak ostatní. 

Převážná část respondentů navštěvuje sportovní centrum Jeremi již od otevření. Jak už 

jsem zmínila, mnoho zákazníků přešlo po uzavření SportCentra Nové Butovice do nově 

vybudovaného sportovního komplexu, kde nadále můžou navštěvovat jak stejné služby 

tak i nově poskytované služby. 

Respondenti využívají převážně zvýhodněný tarif, který je pro ně nejvýhodnější díky 

bonusům, které lze použít pouze u tohoto tarifu. 

Pro 63% respondentů je dojezdová či docházková vzdálenost do 10 minut. Je to dáno 

tím, že se Jeremi sport nachází v blízkosti hned několika sídlišť. A díky tomu je 

nejčastěji navštěvováno lidmi z okolí. Dále mnoho zákazníků využívá dobrého umístění 

sportoviště s velkým parkovacím místem kvůli tomu, že je v Jeremi velký počet 

badmintonových kurtů a tudíž je zde možnost rezervace. Proto tito lidé raději dojíždí i 

více jak 40 minut jen proto, aby si mohli zahrát tento sport. 

Jako nedostatek v Jeremi sport vidím, že je málo využívaný sál na box, který je 

v nejbližším okolí jako jediný. Rovněž ani masáže nejsou tolika zákazníky využívány, 

jak by mohly být. Zanedbatelné množství respondentů odpovědělo, že navštěvují 

solárium či nové cvičení Tabata. Pokud by se tyto služby ani v budoucnu neosvědčily a 

byly neustále málo využívány, bylo by lepší, kdyby se nahradily jinými službami, které 

by zákazníci uvítali. 

Pro vyhodnocení hlavní části dotazníků, která se týkala kvality služeb, byly využity 

klasifikační kříže, na kterých je zřetelně vidět hodnocení respondentů. Do tohoto 

znázornění nebyly zařazeny otázky „nemohu posoudit“, neboť nemají žádnou 

vypovídající hodnotu. Proto při hodnocení výsledků v klasifikačním kříži byl uveden 
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vždy rozdílný počet respondentů podle toho, kolik jich na danou otázku odpovědělo. 

Nejčastějšími odpověďmi respondentů bylo, že je daná služba velmi důležitá a že je 

výborná. Z toho lze tedy usuzovat, že pro převážnou část respondentů je kvalita  

služeb výborná a není ji potřeba měnit. Ve výzkumu se našli i tací respondenti, kteří se 

všemi poskytovanými službami nebyli spokojeni a proto jsem vytvořila návrhy  

a doporučení, které by měly být nápomocny při nápravě. 

Součástí této práce jsou také hypotézy, které jsou stanovené na začátku práce. Jejich 

formulace byla vytvořena až po rozhovoru s vedením a následně konzultovaná  

s PhDr. Janem Šímou Ph.D.. 

V následujícím textu jsou stanovené hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny. 

Výzkumná hypotéza: Pro více než 80% návštěvníků Jeremi je dojezdová doba do 

20 minut 

Jelikož se sportovní centrum Jeremi nachází v blízkosti hned několika sídlišť, 

předpokládalo se, že většina respondentů dochází do Jeremi z tohoto okolí. Z grafu  

č. 6 je tedy vidět, že pro 101 respondentů je dojezdová doba do 20 minut, což je 84%  

a proto tedy můžeme hypotézu potvrdit.  

Výzkumná hypotéza: Více jak 20% návštěvníků považuje vybavení posilovny za 

uspokojivé a neuspokojivé 

Tato hypotéza byla stanovena z důvodu toho, že když jsem se před výzkumem 

seznamovala s prostory Jeremi, zaujal mě malý počet běhacích pásů v posilovně. Proto 

jsem do výzkumu zařadila tuto hypotézu, protože jsem chtěla znát názor zákazníků na 

vybavení posilovny. Jak lze vidět z obrázku č. 11, 7 respondentů hodnotilo vybavení 

uspokojivě a 5 respondentů neuspokojivě. Z toho vyplývá, že pro 12 respondentů je 

vybavení posilovny nedostačující, což je 29% z celkového počtu 41 respondentů. 

Hypotéza je tímto potvrzená. Z tohoto důvodu jsem také navrhla řešení pro zlepšení této 

služby. 

Výzkumná hypotéza: Nejvíce návštěvníků navštěvuje badminton 

Tato hypotéza se věnuje nejčastěji navštěvovanému sportu v Jeremi sport. Jelikož je ve 

sportovním centru k dispozici 15 badmintonových kurtů, zajímalo mě, jestli jsou 

dostatečně kurty využívány. Z grafu č. 7 je patrné, že 50 respondentů navštěvuje 
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badmintonové kurty, což je zároveň nejvyšší počet respondentů navštěvující sport 

v Jeremi. Hypotéza  je tedy potvrzená. 

Výzkumná hypotéza: Ženy jsou více nespokojené s čistotou než muži 

Ženy se odjakživa zabývaly čistotou více jak muži, proto jsem chtěla zjistit, jestli je 

tomu tak i v Jeremi sport. Do hodnocení jsem zařadila čistotu šaten, WC, sprch, sálů  

a posilovny. Z tabulek zabývající se nejproblematičtějšími službami se dá vyčíst, že na 

základě průměrného hodnocení, ženy umístily čistotu šaten, WC a sprch až na 8. pořadí 

oproti mužům, kteří stejnou službu umístili na 5. místo. Čistota posilovny je opět  

u mužů na dřívější pozici jak u žen. Čistota sálů je naopak hodnocena u žen jako 

závažnější než u mužů. Z toho lze jasně říci, že muži jsou více nespokojeni  s celkovou 

čistotou v Jeremi jak ženy. Proto se hypotéza nepotvrdila. I přesto jsem navrhla několik 

řešení, které by měly celkovou čistotu zlepšit. 

Výzkumná hypotéza: Více jak 20% návštěvníků označilo kapacitu šaten za 

neuspokojivou 

V průběhu dotazování nebylo zhotoveno tolik šaten jako je nyní. Hypotéza byla 

zařazena z důvodu, aby vedení vědělo, kolik je potřeba vystavět nových šaten. 

Z obrázku č. 19 lze vyčíst že, pro 29 respondentů ze 120 je kapacita šaten neuspokojivá. 

Což je 24% a proto lze hypotézu potvrdit. Vedení se tímto problémem zabývalo  

a vystavělo několik nových šaten přímo u sálů se sporty, pro které je šatna určená. 

Výzkumná hypotéza: Pro více jak 50% návštěvníků je ochota zaměstnanců velmi 

důležitá  

Ochota personálu by měla být při práci s lidmi samozřejmostí, z tohoto důvodu jsem 

chtěla zjistit, jestli je tomu tak i v Jeremi sport. Ukázalo se, že 75 respondentů označilo 

ochotu zaměstnanců za velmi důležitou, což je 64% z celkového počtu 118 respondentů. 

Hypotéza je potvrzená. Z toho však pro 7 respondentů je ochota uspokojivá a pro  

1 dokonce neuspokojivá. Jak už jsem v návrhu vedení doporučila, bylo by potřeba 

personál proškolit, aby nedocházelo k dalším negativním odezvám. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést výzkum ve sportovním centru Jeremi sport  

za pomocí Bradyho modelu. Díky kterému jsem odhalila nedostatky služeb, na které si 

zákazníci v průběhu dotazování stěžovali. Na základě výsledků jsem vytvořila návrhy  

a doporučení, které by mohly Jeremi sport pomoci k odstranění nedostatků a ke zlepšení 

kvality poskytovaných služeb. Také by se tím mohla zvýšit spokojenost a i loajalita 

zákazníků. 

Pro výzkum byla vybraná metoda Bredyho modelu, která byla vhodná pro prostředí  

ve sportovním centru Jeremi sport. Při výzkumu nevznikl žádný problém, který by mohl 

Bredyho model negativně ovlivnit. 

Během výzkumu nedošlo k žádným problémům, jak z mé strany tak ani ze strany 

Jeremi, kvůli kterým by dotazníkové šetření muselo být přerušeno. Před výzkumem byl 

dotazník předložen vedení Jeremi, aby se pokusilo odhadnout, jaké nejčastější odpovědi 

zákazníci budou označovat. Podle porovnání odhadu a skutečných výsledků lze usoudit, 

jak dobře vedení zná svého zákazníka. Z výsledku Bradyho modelu vyplynulo, že v 15 

otázkách vedení svůj odhad podceňuje, v 15 otázkách vedení označilo nejčastější 

odpověď stejně jako zákazník a ve 2 otázkách se vedení naopak přeceňuje. Z toho 

vyplývá, že vedení v zásadě zná svého zákazníka a zároveň si je vědomo nedostatků, 

které by potřebovaly zlepšit. Proto v odhadu očekávalo poměrně často horší výsledky, 

než které doopravdy zákazníci označili. Podceňované odpovědi se týkaly těchto otázek: 

ochota zaměstnanců, zdvořilost zaměstnanců, chování zaměstnanců, rychlost obsluhy 

na recepci, kapacita šaten, rezervační systém, poloha a dostupnost, čistota celkového 

zařízení a teplota a odvětrávání. U všech těchto nedostatků jsem se pokusila navrhnout 

v předchozí kapitole řešení pro jejich nápravu. Záleží již tedy na vedení, zda-li se nechá 

návrhy inspirovat a pokusí se o zlepšení kvality služeb ve svém sportovním centru. 

Vedení také odhadlo nejčastější odpovědi u doplňujících otázek. Je si tedy vědomo, 

které služby jsou v Jeremi nejvíce využívané, odkud nejčastější zákazníci dochází, jaký 

tarif je nejvíce využíván a od kdy Jeremi zákazníci navštěvují. Na otázku kolikrát týdně 

zákazníci Jeremi navštěvují, byl odhad nepřesný. I při určování nejčastějšího pohlaví, 

které dotazník vyplní, rovněž nebylo správně odhadnuto.  

Dotazování probíhalo ve třech únorových týdnech v prostorách recepce, které jsem 

zajišťovala já osobně. Díky osobnímu dotazování s respondenty jsem mohla pokládat 
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doplňující informace, lépe si vytvořit poznámky pro návrhy a doporučení a detailně 

zjistit nedostatky, s kterými jsou zákazníci nespokojeni. 

Spolupráce s manažery Jeremi sport byla přínosná, neboť se mi snažili vždy poskytnout 

potřebné informace, které jsem od nich požadovala. 

Z výzkumu vyplynulo, že zákazníci jsou se službami Jeremi sport relativně spokojeni, 

až na některé nedostatky, které je zapotřebí odstranit. Týkalo se to především kapacity 

šaten, která je prozatím nedostačující pro tak velké množství návštěvníků. Tudíž je 

potřeba vystavět nové šatny a do stávajících přidat skříňky na věci. Dále je nutné zlepšit 

vybavení posilovny a sálů a také se postarat o funkčnost dosavadních strojů, aby si 

v budoucnu zákazníci nemuseli stěžovat na tyto zásadní nedostatky. Velkým 

problémem tohoto sportovního centra je teplota a odvětrávání, které je potřeba seřídit, 

aby jednak nedocházelo k výkyvům teplot a také aby bylo odvětrávání funkční, neboť 

vydýchaný vzduch a nepříjemné teplo odrazuje zákazníky od sportovní aktivity. 

Kapacita WC, sprch a šaten lze regulovat prostřednictvím systému začínajících 

některých hodin v celou hodinu a některých hodin v půl. Díky tomu je možné omezit 

počet zákazníků v těchto prostorách. 

Dále je nutné, aby se vedení Jeremi sport zaměřilo na čistotu veškerých prostor 

sportovního centra. Aby našlo finanční prostředky na častější úklid než pouze jednou 

denně. Čistota sálů a především sociálních zařízení je nezbytně nutná v každém 

sportovním zařízení. 

Také je potřeba říci, že je nutné neustále kvalitu služeb vylepšovat, aby byla co nejvyšší  

a byli všichni zákazníci spokojeni. K tomu můžou dopomoci zmíněné návrhy  

a doporučení, které by měly vést ke zkvalitnění dosavadních služeb. Pokud se vedení 

zaměří alespoň na část nedostatků, které jsem svým výzkumem dokázala odhalit, věřím 

tomu, že zákazníci náležitě ocení tuto snahu a díky tomu budou rádi navštěvovat 

sportovní centrum Jeremi sport a prokáží mu i svoji loajalitu. 

V diplomové práci byly všechny úkoly řádně splněny a hypotézy byly potvrzeny nebo 

vyvráceny. Věřím, že tato práce může vedení Jeremi sport pomoci zlepšit dosavadní 

kvalitu služeb a získat tak širší okruh zákazníků, kteří budou toto sportovní centrum rádi 

navštěvovat. 
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4. wbaveni sportovniho centra - sdly
5. vybavenf sportovniho centra - po6et stol& na
stolnf tenis
6. nabidka nadstandartnich sluZeb- kadetnilq
restaurace, obchody,

7. rfiznorodost poskytovanfch sportfi
8. velikost sfhi
9. celkov6 prostornost sportovnlho centra
10. kapacita silfi - TRX, spinning, alpinning
11. kapacita Saten
12. kapacita sprch
13. kapacita \ilC
14. cena vstupu
15. otviracf doba
16. Easovf rozvrh lekci
17. rezerurCni syst6m

12) Pokud vyuiivite vice sluZeb b6hem jednoho dne, napi5te nim kter6.
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1. poloha a dostupnost sportovniho centra
2. Cistota sfhl
3. Eistota posilovny
4. iistota 5aten, WC, sprch
5. Cistota spoleinfch prostor
6. teplota a odvEtrivin{ s6l&
7. celkovf vzhled sportovnlho centra-
barevnost, osvEtleni
8. atmosf6ra sportovniho centra
9. dispoziini ieleni - rozmistdni s{l&,
oosilovacich stroifr
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14) Pokud jste n6kde llEoznalili moZnost vfborn6, napiSte nim prosim prol'

15) Existuje nEco, co chcete Jeremi sdElit nebo poradit? Zde mite prostor pro VaSe

vyjidieni.

DEkujeme za VdB ias a za vyplnEnf dotazniku, sportovni centrum Jeremi'
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Příloha č. 3 – Ceník služeb Jeremi sport od 1. 11. 2015 

 

 

  

SQUAsH
Pond6ll - e*nek Pd, So, Ne

7.OO-9.00 I 9.00-16.00 16.00 - 17.00 17.0A - 21.00 21.00 - 22.00 cel| den

Dosp6li 190/145 310t235 390/300 190t145 1 90/145
Studenti 190/145 | 170t130

CENiK 5POR,TOVNiHO CENTRA JEREAAI
Pro obdobi od 1.11.2015

PROVOZNI DOBA PO - PA 06.30 - 22.30: SO,NE,SV 08.00 - 22.30
Telefonr 7?4 37O AO7 www'jeremi.cz

PUJCOVNE-Squash + Badminton Raketa: 50,- Ke Mi6ek: 20,- K6

Na raketu mirZe bft vyZadov6na zfuloha 2OQ,- K6, kter6 se v piipade v6in6ho poskozenl nevrac[.

STOLNf TENI5
PondEli - Ctvrlek Pdt, So, Ne

7.OO - 1ti.W) 16.00 - ZZ.UU cell,clen
1 1 0/85 1701130 1 10/85

Uveden6 ceny jsou v poi6di:tarif zdkladni/nejniisi cena z tarifu zv,,ihodndn6ho (maxim5lni vklad i derpdni viz bonusy)

POJeovNE - stolnl tenis Pdlka: 20,- Kd Mi6ek '10,- K6

POSILOVNA
vstup 1 mdsic 6 misici I rok

Dospdli 1 50/1 00/76 890 4900 8500

Studenti 1 50/90/68 790 4550 8000

BOXERSKv nrNO (1 hod.)

vstuF do rinSu je nutno zakoupit i vstup do posilovny
Uveden6 ceny jsou v poi6di:tarif z6kladnilneinii'Si cena z tarifu z{hodn6n6ho (maxim6lni vklad i Cerpdni viz bonusy)

N6vst6va fitness a boxu neni dasov6 omezena, pro 6asov6 permanentky plati pouze jeden vstup za den.

ALPINNIN6-TRX
t hodina Prodloulendt hodina 85 min

1 60/140/1 06 160/140/106

SPINNIN6
dopoledni hodina t hodina

- 
Procllouiend hodina 85 min.

120n00n6,- 1 50/1 30/1 00 1 50/1 30/1 00

Uveden6 ceny JSotrJ v pof6di:tarif z6kladni/neiniZ5i cena z tarifu

PERMANENTKA AEROBNISPORTY (spin, alpi, trx, ae )
(platn6 bez omezeni po6tu vstupfr 31 dni od zakoupeni, nepienosn6)

KOMBINOVANA PERMANENTKA NA AE SPORTY + POSILOVNA
(platnd bez omezeni po6tu vstupfr 31 dni od zakoupeni, nepienosn6)

990 K6

1 290 K6

BADAAINTON
Pondefi - ct1/rtex Petek So, Ne

7.00- 16.00 16.00 - 22.00 7.00 (8:00) - 22.00

Dosp6li 240t185-(220t165) $a/2s0-(300t2301 260t200-(240/1851

Studenti 1601'l,20 330/250-(3001230) 24Ot185 (220t1651

Ceny v z6vorce plati pro kurt 8.1 2 pouze pro dvouhru

AEROBNf SPORTy (Power iogo, P-closs, Pilotes, oj-)

viz bonusy)
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Příloha č. 4 – Ceník služeb Jeremi sport od 1. 2. 2016 
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