
Praha, srpen 2016 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum kvality sluţeb v plaveckém zařízení pro děti 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:               Vypracovala: 

PhDr. Jan Šíma, Ph.D.                Bc. Iveta Vacková



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla jsem 

veškeré pouţité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předloţena k získání stejného nebo jiného akademického titulu. 

 

V Praze, dne    Podpis 

…………………..       …………………… 



 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením této diplomové práce ke studijním účelům. Uţivatel svým 

podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţil ke studiu a prohlašuje, ţe ji uvede 

mezi pouţitými prameny.  

 

Jméno a příjmení:        Fakulta/katedra:            Datum vypůjčení:          Podpis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu PhDr. Janu Šímovi, Ph.D. za připomínky, 

rady, vstřícnost a zejména odborné vedení mé diplomové práce. Dále bych chtěla velmi 

poděkovat majitelce Babyclubu Čochtánek paní Mgr. Ladě Pavlíčkové za cenné 

informace a ochotu a všem zákazníkům Babyclubu, kteří si našli čas na vyplnění 

dotazníku. Na závěr děkuji svým blízkým za podporu.  



 

Abstrakt 

  

Název: Výzkum kvality sluţeb v plaveckém zařízení pro děti.  

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je prostřednictvím 

dotazníku, který je modifikovanou verzí standardizovaného 

dotazníku SERVQUAL, analyzovat kvalitu sluţeb v plaveckém 

zařízení pro děti, konkrétně v Babyclubu Čochtánek. Výsledky 

marketingového výzkumu vedou ke konkrétním návrhům 

a doporučením, které můţe management Babyclubu vyuţít jako 

podklad pro zlepšení kvality sluţeb, získání nových zákazníků 

a zvýšení spokojenosti těch stávajících. 

Metody: Marketingový výzkum se skládá z kvantitativních i kvalitativních 

metod. Pro dotazování klientů Babyclubu byl pouţit písemný 

i elektronický dotazník inspirovaný standardizovaným 

dotazníkem SERVQUAL, který zjišťuje kvalitu sluţeb z pohledu 

zákazníka. Dotazník zkoumal skutečně vnímanou kvalitu sluţeb 

a porovnával ji s očekáváním respondentů. Dále je v práci vyuţit 

polostrukturovaný rozhovor s majitelkou Babyclubu, na základě 

kterého je ve výsledcích zaznamenán také odhad ze strany vedení 

Babyclubu. Teoretická část práce vychází z analýzy dokumentů. 

Výsledky: Výsledné hodnoty, které jsou zobrazeny pomocí grafů 

a klasifikačních kříţů, poukazují na fakt, ţe kvalita sluţeb 

v Babyclubu Čochtánek je z pohledu zákazníků nadprůměrná. 

Přesto se objevilo několik nedostatků, které by měl management 

Babyclubu řešit. Na základě výsledků výzkumu byly vytvořeny 

návrhy a doporučení, které mohou vést k odstranění těchto 

nedostatků a výslednému zlepšení kvality sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek. 

Klíčová slova:  Babyclub, plavání dětí, dotazník, klasifikační kříţ 



 

Abstract 

 

Title: Service quality research in swimming facility for children. 

Objectives: The main goal of this master‘s thesis is to analyze the quality of 

services in the swimming facility for children called Babyclub 

Čochtánek. Used questionnaire method is based on modified 

version of standardized questionnaire SERVQUAL. Marketing 

research results lead to the suggestions and proposals for facility 

management, who can  improve level of offered services, gain 

new customers and increase satisfaction of the current ones.  

Methods: Marketing research consists of quantitative and qualitative 

methods. For interview with Babyclub clients are used written 

and electronic questionnaire, inspired by a standardized 

questionnaire SERVQUAL, which determines the quality of 

services from the customer's perspective. The questionnaire 

examined  the actual perception of service quality and compared 

it with the respondent’s expectations. The study also used a semi 

structured interview with the Babyclub owner, under which it is 

recorded in the results of an estimate by Babyclub management. 

The theoretical part is based on the analysis of documents. 

Results: Research results are displayed in graphs and classification 

crosses, wich are pointing out the fact that service quality in 

Babyclub Čochtánek is form customer’s point of view above the 

average. Nevertheless, some shortcomings appeared that 

management of the Babyclub should solve out. Based on the 

research results there were suggestions and recomendations made 

wich lead to elimination of shortcomings and to improve the 

current level of provided services in Babyclub Čochtánek. 

Key words:   Babyclub, children swimming, questionnair, cross classification 
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1 ÚVOD 

 Sluţby jsou v dnešní době nejrozvinutějším sektorem hospodářství vyspělých 

zemí. Mezi ně můţeme řadit také plaveckou výuku dětí. Obecně známá je spíše výuka 

plavání dětí ve školním věku, ti ho mají zařazeno v učebních osnovách. Lekce plavání 

pro kojence a batolata jsou však v posledních letech velmi populární, a to po celém 

světě. Stejně tak i v České republice se kurzy plavání pro malé děti velmi rychle 

rozšiřují. Vodní hrátky a plavání děti nejen baví, ale jsou také výbornou prevencí před 

nehodami, tonutím či v nejhorším případě utonutím. V této věkové skupině je utonutí 

jednou z nejčastějších příčin neúmyslné smrti. Kaţdoročně na světě utone více neţ 

170 000 dětí.  

Pro účely plavání takto malých dětí slouţí Babycluby, které mají speciálně 

uzpůsobené plavecké programy. Tyto kluby poskytují kurzy pro neregistrované plavce 

a v České republice jsou zastřešené Aliancí dětského plavání. Cílem Babyclubů však 

není vychovat z dětí vynikající plavce, ale spíše je adaptovat na vodu, naučit orientaci 

ve vodě a pod vodou a zajistit prevenci případných nehod spojených s vodou a vodním 

prostředím. Výuka plavání dětí podporuje psychomotorický vývoj, zlepšuje pohybovou 

koordinaci, napomáhá adaptaci dětí na vodní prostředí, je výborná na otuţování a také 

posiluje citovou vazbu mezi dítětem a rodičem.  

 Kvalita plaveckých sluţeb pro děti musí být na velmi vysoké úrovni. Názory na 

plavání kojenců a batolat se velice různí. Jedni odborníci vyzdvihují pozitivní působení 

vodních hrátek, druzí naopak tyto činnosti kritizují a nevidí v nich ţádný prospěch pro 

další vývoj dítěte. Důleţitou podmínkou koupání kojenců a batolat je vyhovující 

prostředí, kvalita a teplota vody. Tyto podmínky však často Babycluby nedodrţují. 

Zákazníci jsou velmi obezřetní při výběru vhodného zařízení pro jejich děti. Proto se 

management Babyclubu musí snaţit své sluţby zkvalitnit tak, aby bylo jejich zařízení 

konkurenceschopné. Klíčem k úspěchu je především spokojený zákazník, který 

následně sluţbu vyuţívá opakovaně a šíří svou spokojenost dále mezi potenciální 

zákazníky. Aby organizace dokázaly své sluţby zlepšit, musí nejprve vědět, co a jak by 

měly zlepšovat. Proto je velmi důleţitá zpětná vazba od zákazníků, kterou můţeme 

zachytit marketingovým výzkumem. Zlepšení kvality sluţeb však zařízení nedosáhne 

jednorázovým řešením, je to spíše proces, který se mnohdy skládá z opakujících se 

kroků.  
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Tato diplomová práce je zaměřena na výzkum kvality sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek. Toto zařízení jsem si vybrala především proto, ţe jsem zde působila jako 

lektorka plavání a jsem zainteresovaná do chodu klubu i vnitřních vztahů. Cílem 

diplomové práce je zjistit úroveň kvality sluţeb v Babyclubu a na základě výsledků 

vypracovat návrhy a doporučení, které by dopomohly ke zlepšení kvality sluţeb. 

Marketingový výzkum v této práci je proveden pomocí dotazníku. Ten je 

modifikovanou verzí standardizovaného dotazníku SERVQUAL, který je jednou z často 

pouţívaných metod výzkumu kvality sluţeb. Dotazník porovnává očekávání zákazníků 

a skutečně vnímanou kvalitou sluţeb. V rámci České republiky je tato metoda 

vyuţívaná především v prostředí fitness. 

 Výsledky výzkumu mají přímý dopad na Babyclub Čochtánek v Benešově. 

Odhalují slabé stránky, které vedení klubu můţe na základě mých návrhů a doporučení 

alespoň částečně odstranit. Tato práce je vyuţitelná jako určitý návod, s jehoţ pomocí 

mohou další osoby zkoumat kvalitu sluţeb v podobném zařízení. 
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2 CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Hlavním cílem této diplomové práce je prostřednictvím dotazníku v rámci 

marketingového výzkumu zjistit kvalitu sluţeb v Babyclubu Čochtánek a analyzovat 

rozdíl mezi očekáváním zákazníků a skutečným vnímáním kvality poskytovaných 

sluţeb. Na základě výsledků tohoto výzkumu vytvořit potřebná doporučení a návrhy 

vedoucí ke zlepšení kvality sluţeb v Babyclubu. Součástí výzkumu je také zjištění 

představ managementu a jejich porovnání s očekáváním zákazníků. K vyhodnocení jsou 

vyuţity klasifikační kříţe, jejichţ součástí jsou také ucelené komentáře objasňující 

výsledky jednotlivých otázek dotazníku.  

 

2.2 Úkoly 

 Mezi úkoly diplomové práce patří: 

 sběr a analýza dat získaných z odborné literatury k sepsání teoretické části práce, 

 sestavení metodiky marketingového výzkumu, 

 tvorba dotazníku, 

 příprava otázek pro management Babyclubu, 

 pilotáţ a případná úprava dotazníku, 

 sběr dat – písemně i elektronicky, 

 zpracování a analýza dat, 

 interpretace výsledků, 

 konečné zhodnocení na základě zjištěných dat, potvrzení či vyvrácení hypotéz, 

 tvorba doporučení a návrhů vyuţitelných pro zlepšení kvality sluţeb. 

 

2.3 Hypotézy 

 Více neţ 40 % respondentů není spokojeno s teplotou vody v bazénu. 

 Pro více neţ 50 % respondentů je hlavním důvodem návštěvy Babyclubu 

prevence utonutí dítěte. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sluţby 

 V současné době význam sluţeb neustále roste. Lidé mají více volného času 

i peněz a stále více poptávají, kromě hmotných produktů, právě sluţby. Pokud chtějí být 

organizace nabízející sluţby konkurenceschopné, musí zvyšovat kvalitu svých sluţeb. 

K tomu, aby mohly sluţby zlepšovat správným směrem, musí samozřejmě vědět, jaká 

očekávání zákazníci mají.  

 Před tím, neţ si vysvětlíme pojem sportovní sluţba, je potřeba vymezit pojem 

sluţba jako takový. Na rozdíl od hmotného produktu má sluţba jisté odlišnosti, a to 

především v jejím charakteru. Sluţby pokrývají širokou škálu různých a často velmi 

komplexních činností. Definovat pojem sluţba se snaţili autoři jiţ před několika 

staletími. První zmínky o této snaze jsou uţ z 18. století. 

 V této práci budu řešit především spokojenost zákazníků s kvalitou sluţeb. 

Zákazníci mají určitá očekávání o sluţbě a úkolem organizace je tato očekávání naplnit. 

Podle HORVITZE (1994) jsou sluţby: „souhrn příslibů, které zákazník očekává od 

výrobku nebo základní služby jako funkci ceny, image a existující pověsti.“ (Horvitz, 

1994, s. 17). PAYNE (1996) definuje sluţbu jako: „činnost, která v sobě má určitý 

prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho 

majetkem.“ (Payne, 1996, s. 14). Pokud shrneme tyto definice, jde vţdy o poskytnutí 

určité činnosti jednou stranou straně druhé, přičemţ druhá strana nenabude ţádné 

hmotné vlastnictví. Zákazník má také od poskytnuté sluţby určitá očekávání. 

 V knize od autorů LOVELOCKA a WIRTZE (2011) se dočteme, ţe nejprve 

bylo slovo sluţba spojováno s prací sluhů pro jejich pány. Později byla za sluţbu 

povaţována pomoc či chování směřující ve prospěch, výhodu nebo přinesení blahobytu 

druhé osobě. V dnešní době máme k dispozici modernější definice, které nalezneme 

u mnoha autorů. Například podle HOFFMANA (2016) obecně platí, ţe zboţí můţe být 

definováno jako určitý objekt, zařízení nebo věc, kdeţto sluţby mohou být definovány 

jako činy, úsilí či výkon. Sluţby jsou tedy ekonomickou aktivitou, kdy jedna strana 

přináší něco straně druhé, přičemţ se nejedná o hmotný výrobek. Hlavní smysl se tedy 

ani v průběhu mnoha let nezměnil. V podstatě je jádro definice stále stejné, autoři spíše 

hledají různé modifikace a specifikace. Kromě mnoha definic sluţeb nalezneme 

v literatuře různá rozdělení neboli klasifikace sluţeb. Uvádím jednu z nich. 
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3.1.1 Klasifikace sluţeb 

 Foot a Haat in VAŠTÍKOVÁ (2014) klasifikují sluţby na terciární, kvartérní 

a kvintérní. Tato klasifikace se nazývá odvětvové třídění sluţeb. 

Terciární 

 Tyto sluţby jsou charakteristické tím, ţe byly dříve vykonávané doma. Řadíme 

sem například stravování a ubytování, kadeřnictví, čistírny, kosmetické sluţby, opravu 

a údrţbu a tak dále. 

Kvartérní 

 Jsou sluţby, které zefektivňují a usnadňují rozdělení práce. Například doprava, 

obchod, komunikační sluţby, finanční sluţby a správa. 

Kvintérní 

 Sluţby, které mění a zdokonalují zákazníka. Například zdravotní péče, vzdělání, 

rekreace. 

Podle VAŠTÍKOVÉ (2008) lze dále sluţby dělit podle jejich charakteristických 

vlastností na výše zmíněné odvětvové třídění sluţeb, trţní a netrţní sluţby, sluţby pro 

spotřebitele a organizace, dále také dle míry zhmotnění sluţby, členění na základě 

prodejce, klasifikace podle trhu kupujícího, členění podle charakteru a poskytování 

a klasifikace sluţeb pro potřeby managementu. 

 Jakákoliv nabídka firem obsahuje také určité sluţby. KOTLER a KELLER 

(2007) rozlišují několik stádií mezi výrobkem a sluţbou: 

 čistě hmotné zboţí, se kterým nejsou spojené ţádné sluţby, 

 hmotné zboţí doprovázené sluţbou, 

 hybridní nabídka, kde je stejnou měrou zastoupena sluţba i výrobek, 

 sluţba doprovázená zboţím - sluţba je zde hlavním produktem, 

 čistá sluţba, zahrnuje pouze poskytnutí sluţby. 

Toto rozdělení můţeme ještě přiblíţit lehce odlišným vyobrazením z knihy autorky 

ZAMAZALOVÉ (2010), kde je zobrazeno schéma produktů podle obsahu „hmotné 

sloţky“. Toto schéma zobrazuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Různé typy produktů podle obsahu „hmotné sloţky“ 

 

Zdroj: ZAMAZALOVÁ, 2010 

 

3.1.2 Sektor sluţeb 

Sluţby dominují ekonomice ve většině zemí. Velikost sektoru sluţeb se stále 

zvětšuje prakticky ve všech zemích po celém světě. Relativní podíl zaměstnanosti mezi 

sektory zemědělství, průmyslu a sluţeb se v předešlých letech dramaticky měnil. 

Mnoho ekonomických problémů naší doby se zjevně vztahují ke změnám v sektorové 

struktuře moderních ekonomik. 

 
Obrázek 2: Sektory sluţeb a jejich vývoj v čase 

 

Zdroj: LOVELOCK, 2011 
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3.1.3 Vlastnosti sluţeb 

 Podle KOTLERA A KELLERA (2007) mají sluţby oproti zboţí následujících 

pět charakteristických vlastností: 

 Nehmotnost 

 Na rozdíl od výrobků si zákazník sluţby nemůţe předem prohlédnout ani 

vyzkoušet. O sluţbě si zákazník můţe utvořit určitou představu. Tato představa můţe 

vycházet z názorů jiných zákazníků nebo z vlas tní zkušenosti s podobným typem 

sluţby. Například podle SHANKA (2009) rozhodnutí zákazníka závisí na místě 

poskytované sluţby, lidech poskytujících sluţbu, ceně i na zařízení v provozovně. 

Například právě Babyclub (plavecké zařízení pro děti) upoutá zákazníka spíše 

přístupem lektorů, pomůckami a hračkami pro děti neţ vzhledem bazénu samotného. 

 Nedělitelnost 

 Sluţby jsou na rozdíl od výrobků vytvářeny a spotřebovávány naráz. Sluţbu také 

nelze oddělit od jejího poskytovatele. Mnoho sportovních sluţeb vyuţívají zákazníci 

bez přímého kontaktu s poskytovatelem. Ale někdy, stejně jako v případě Babyclubu, se 

na výsledku sluţby podílí také poskytovatel – trenér, lektor, učitel. Dalším rysem 

nedělitelnosti je například přítomnost či účast dalších zákazníků. V případě plavecké 

hodiny v Babyclubu připadá jeden lektor na přibliţně deset dětí nebo pět maminek 

s dítětem. Úkolem vedení je, aby si zákazníci vzájemně nepřekáţeli a nerušili se. 

 U všech druhů sluţeb (výchovné sluţby, sluţby pro dosaţení vrcholných 

výkonů, léčebné sluţby a sluţby pro udrţení kvality ţivota) je podstatný kontakt mezi 

zaměstnancem a zákazníkem. Zaměstnanci by měli být kvalifikovaní a dobře 

informovaní o zákaznících.  

 Proměnlivost 

 Sluţby zahrnují osoby nebo stroje, které jsou součástí poskytnutí této sluţby. 

Proto závisí na tom, kdo danou sluţbu poskytuje. Stejná sluţba můţe mít u kaţdého 

poskytovatele jinou kvalitu. Na uspokojení zákazníka má v konečném důsledku největší 

vliv chování zaměstnanců v klíčových pozicích. Zaměstnanci musí dobře vědět, co mají 

dělat a být také motivovaní. To je klíč k úspěchu. Dalším faktorem, který můţe ovlivnit 

kvalitu poskytované sluţby je zviditelnění zaměstnance a zvýšení jejich odpovědnosti 

vůči zákazníkům. Například majitelka Babyclubu můţe zákazníkům umoţnit promluvit 



16 

 

si přímo s konkrétním lektorem, který vede plaveckou hodinu jejich dětí. Součástí 

tohoto výzkumu jsou také otázky zaměřující se na to, jak jsou zákazníci spokojeni 

s poskytovateli sluţeb. Pokud se zjistí, ţe některá sluţba je nekvalitní, můţe to vedení 

napravit. 

 Pomíjivost 

Sluţby, na rozdíl od výrobků, nelze uskladnit pro pozdější prodej. Proto dalším 

jejich charakteristickým znakem je pomíjivost. Tato vlastnost můţe způsobit problém 

tehdy, kdy poptávka po sluţbě kolísá, tj. kdy není stálá. U sluţby nemůţeme uskladnit 

více nebo méně podle poptávky. 

 Absence vlastnictví 

Poslední vlastností sluţeb je absence vlastnictví. Logicky vyplývá, ţe sluţbu na 

rozdíl od zboţí nemůţeme vlastnit.  

 

3.2 Sportovní sluţby 

Organizace poskytující sportovní sluţby se zaměřují na marketingový plán, 

který vychází z jejich obchodních cílů. Příkladem těchto cílů můţe být získání stálého 

počtu trvalých zákazníků, vytvoření prosperity nebo zabezpečení návratnosti investice. 

Nabídka sluţeb je koncipována jako první. ČÁSLAVOVÁ (2009) sluţby, které 

nabízí sportovní organizace, dělí na tělovýchovné a sportovní (např. kondiční cvičení, 

squash, kulturistika) a na sluţby doplňkové (např. prodej sportovního oblečení, obuvi, 

zdravé výţivy atd.). Autorka dále uvádí, ţe sportovní sluţby a jiná tělesná cvičení patří 

mezi základní produkty tělesné výchovy a sportu. 

CHELLADURAI (1992) rozděluje sluţby na dvě oblasti: motivy zákazníka 

k účasti na sportu a rozsah zapojení zaměstnance. Tyto sluţby jsou dále rozvedeny níţe. 

 

3.2.1 Druh a rozsah zapojení zaměstnance 

CHELLADURAI (1992) dělí sluţby podle druhu a rozsahu zapojení 

zaměstnance na spotřebitelské, odborné a výchovné: 
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 Spotřebitelské sluţby 

Základní typ sluţeb, které nevyţadují kvalifikaci. Jedná se především o zapůjčování 

zařízení či pomůcek, pronájem nebo drobný prodej zboţí. Tyto sluţby vyţadují od 

zaměstnanců pouze základní dovednosti a vědomosti, například o pouţití prodávaného 

zboţí a podobně.  

 Odborné sluţby 

 U tohoto typu sluţeb musí mít zaměstnanci specializaci a odbornost, případně 

také specifické pravomoci. V konkrétním případě se můţe jednat o učitele plavání. 

Takový status vyţaduje speciální znalosti a praxi v daném oboru. Například recepční 

Babyclubu nemusí mít takovou odbornost jako samotný lektor plavání. V této pozici se 

jedná právě o sluţby spotřebitelské. 

 Výchovné sluţby 

 Vzdělávací (výchovné sluţby) mění v zájmu klienta jeho chování, vlastnosti 

nebo sociální postavení. Na konci procesu by měl být klient změněn tak, jak si předem 

sám stanovil. I výuka plavání v Babyclubu jistým způsobem klienta změní. Mění jeho 

chování při styku s vodou, a to především v neočekávaných situacích, kdy po 

absolvování kurzu člověk ví, jak má správně zareagovat.  

 

3.2.2 Motivy zákazníka k účasti na sportu 

 Součástí tohoto výzkumu bylo také zjištění, za jakým účelem lidé se svými 

dětmi navštěvují Babyclub. ŠÍMA (2009) dle CHELLADURAIE (1992) rozděluje 

několik motivů zákazníka k účasti na sportu: osobní potěšení, získání dovedností, snaha 

vyniknout a upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné kondice. 

 Osobní potěšení 

 Lidé se často účastní sportovních aktivit pouze pro sport jako takový. Tato 

aktivita jim přináší potěšení a poţitek z pohybu. S takovými klienty je mnohem snazší 

spolupracovat, zkrátka proto, ţe to dělají ze svého přesvědčení a rádi. Není potřeba je 

ani příliš motivovat, jsou vedeni svou vnitřní motivací k pohybu. 

 

 



18 

 

 Získání dovedností 

 Jedná se o získání dovedností pro provádění určité pohybové činnosti. Dosaţení 

určité úrovně je cílem a zároveň motivací pro pokračování v činnosti. V lidech je 

odjakţiva touha získávat nové a nové zkušenosti a dovednosti. 

 Snaha vyniknout 

 Cílem sportujících lidé je také určitý pocit výjimečnosti. Snaţí se uspět 

v soutěţích a závodech. Určitým měřítkem sportovce můţe být také to, jak uspěl 

v předchozí soutěţi. Sportovce, který sám věří, ţe trénink mu dopomůţe k dosaţení 

lepších výsledků, je mnohem snazší trénovat a motivovat.  

 Upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti 

 Současným trendem se stává také pohyb pro zlepšení zdraví a tělesné kondice. 

Nejen starší lidé, ale uţ i ti mladší mají problémy s pohybovým aparátem. Dalšími 

důvody mohou být zlepšení vzhledu nebo zbavení se stresu.  

 

3.2.3 Klasifikace sportovních sluţeb s aktivní účastí zákazníka 

 Výše uvedené skutečnosti kompletuje ŠÍMA (2009) do následujícího dělení 

sportovních sluţeb s aktivní účastí zákazníka: 

 Sluţby pro potěšení zákazníka 

 Do tohoto typu sluţeb zahrnujeme organizace, které poskytují svým zákazníkům 

potřebné vybavení a zařízení. Zákazníci, kteří vyuţívají tyto sluţby, jsou motivovaní 

samostatně a jejich cílem je tělesná aktivita. Hlavním zájmem managementu je 

poskytování vybavení (např. plavecké brýle) a zařízení (plavecký bazén). Obvykle má 

o danou aktivitu zájem více zákazníků najednou, a proto je potřeba vytvořit časový plán 

nebo rezervační systém podle potřeby zařízení.  

 Sluţby pro zdraví a kondici 

 Tyto sluţby vyuţívají především zákazníci, kteří mají zájem na zlepšení svého 

zdraví nebo fyzické kondice. Sluţbou pro zákazníka je to, ţe má k dispozici zařízení a 

vybavení. Dále je zákazník sám odpovědný za své jednání. Nikdo ze zaměstnanců při 

aktivitách neasistuje. 
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 Sluţby pro rozvoj schopností a dovedností 

 Jedná se o sluţby, které jsou kombinací výchovných aktivit a zákazníkovou 

snahou získat nové dovednosti. Jde o výuku, která vede ke zvládnutí znalostí v určité 

sportovní disciplíně nebo tělesné činnosti. Tyto sluţby poskytují zpravidla sportovní 

školy, sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty. 

 Sluţby pro dosaţení vrcholných výkonů 

 Tyto sluţby spojují činnost organizace a klienta pro postupné dosaţení 

vrcholných výkonů v určitém sportovním odvětví. Činnost vede odborník. Jako 

u předchozích sluţeb jsou zde důleţité odborné znalosti a vědomosti. 

 Sluţby pro udrţení kvality ţivota 

 Sluţby tohoto typu jsou zaměřeny na klienty, kteří chtějí udrţet a zlepšovat své 

zdraví a fyzickou kondici. Jedná se zpravidla o skupinové nebo individuální programy 

a cvičení pod vedením odborníků.  

 Léčebné sluţby 

 Jsou sluţby, které mají léčebný charakter. Poskytují je organizace zaměřené na 

zlepšení fyzické kondice a zdraví. Velmi důleţitá je schopnost a odbornost 

poskytovatele. Ten by měl motivovat a pobízet klienta k zapojení do cvičení nebo 

rehabilitačního procesu. 

  

3.3 Kvalita sluţeb 

 Společně s rostoucími nároky spotřebitelů musí podniky dbát také na zlepšování 

kvality svých sluţeb. Pokud zákazník vnímá sluţby jako kvalitní, zajišťuje to jeho 

loajalitu a tím také ziskovost organizací, které sluţby poskytují.  

 Kvalita sluţeb je velice relativní. Kaţdý si pod kvalitou můţe představit jiné 

atributy a také jinak kvalitu vnímat a hodnotit. Neţ zákazník bude sluţbu hodnotit, je 

samozřejmé, ţe sluţba musí nejprve proběhnout. V některých případech, stejně tak jako 

v plavecké výuce dětí, nezjistíme výsledek hned po provedení sluţby. Nejprve musí 

uplynout nějaký čas, abychom mohli výsledek hodnotit. Problémem také je, ţe 

nekvalitně provedenou sluţbu nelze většinou ani vrátit, ani opravit. 
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 Kvalitu můţeme posuzovat ze dvou pohledů. V prvním se zaměříme na výrobní 

orientaci a ve druhém na marketingovou orientaci. Dvě definice kvality budou v tomto 

případě významné. První z nich podle CROSBYHO (1995) je zaměřená na výrobu a 

říká ţe: „Kvalita je shoda s požadavky“. Za účelem dosaţení cíle zlepšení kvality 

vyhotoví společnost specifické poţadavky, které musí být naplněny. JURAN (2003) 

uvádí druhou definici: „Kvalita je vhodnost pro použití“. Tato definice vychází 

primárně z potřeb trhu a je orientovaná na zákazníka, neboť se zajímá o jeho 

spokojenost. Tyto dvě definice mohou být sjednoceny do jednoho konceptu - jak 

zákazník vnímá kvalitu. Při posuzování kvality sluţeb je zákazník velmi důleţitým 

článkem. Jeho vnímání je směsí objektivních faktů, subjektivního hodnocení, znalostí 

a také neznalostí.  

 Podle ŠÍMY a kol. (2014) vymezuje moderní marketingový přístup kvalitu jako: 

„srovnání očekávání zákazníků se skutečným výkonem služby.“ Velmi chybně bývá 

názor zákazníka opomíjen a je zohledňována kvalita vnímaná prodejcem, coţ je 

samozřejmě špatně. Kvalita zahrnuje výrobní a marketingovou orientaci, technologie 

a vnímaní zákazníka. Převládající reakce managementu je, ţe zlepšení kvality je příliš 

nákladné. Avšak naopak náklady vynaloţené na zlepšení kvality mohou být ve výsledku 

mnohem niţší a efektivnější, neţ kdyţ organizace ztrácí zákazníky kvůli nekvalitním 

sluţbám. To je potřeba si uvědomit. 

 

3.3.1 Vlastnosti kvality sluţeb 

 Podle MATEIDESE (2001) rozlišujeme tyto vlastnosti: potenciální vlastnosti, 

procesní vlastnosti a výsledkové vlastnosti kvality sluţeb. První obsahuje věcné, 

organizační a personální výkonové předpoklady poskytovatelů sluţby, druhá vlastnost 

se vztahuje na procesy během výkonu sluţby a třetí je zaměřena na hodnocení výkonu 

na konci procesu poskytnutí sluţby. 

GRÖNROOS (1984) definuje dvě základní sloţky kvality: 

 technická kvalita 

o odpovídá tradiční kontrole kvality při výrobě, 

o vztahuje se k relativně měřitelným prvkům sluţby (např. stav mobilního 

telefonu po opravě), 

o je to v podstatě výsledek poskytované sluţby.  
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 funkční kvalita 

o vnímání funkční kvality je subjektivnější, 

o zákazník je účastníkem, 

o ovlivňuje ji prostředí, ve kterém je sluţba poskytována, chování 

zaměstnanců atd. 

Kvalita sluţeb z pohledu poskytovatele a zákazníka 

 Definice podle FISKA a kol. (2000) zní následovně: „Kvalitou služeb z pohledu 

poskytovatele se rozumí míra, do které se vlastnosti služby shodují se specifikacemi a 

požadavky organizace, z pohledu zákazníka to znamená, jak dobře tato služba splňuje 

nebo překračuje očekávání a odráží se ve spokojenosti, kterou poskytuje.“ (Fisk, Grove, 

John, 2000, s. 164). 

 Je důleţité, aby se představy poskytovatele sluţeb shodovaly s očekáváním 

zákazníka. Pro poskytovatele je velmi důleţitá zpětná vazba od zákazníků, která můţe 

dopomoci k vylepšení kvality sluţeb a větší spokojenosti zákazníků.  

 

PARASURMAN, ZEITHAMLOVÁ a BERRY (1985) uvádí deset determinantů 

kvality, které mohou souviset s jakoukoli sluţbou: 

 spolehlivost (reliability), 

 odpovědný přístup (responsiveness), 

 kompetentnost (kompetence), 

 dostupnost (access), 

 zdvořilost (courtesy), 

 komunikace (communication), 

 důvěryhodnost (credibility), 

 bezpečnost (security), 

 porozumění zákazníkovi / znalost zákazníka (understanding / knowing the 

customer), 

 hmotné zajištění (tangibles). 

 

 Spolehlivost v tomto případě znamená, jak spolehlivá a konzistentně 

poskytovaná je sluţba. Odpovědný přístup spočívá v odpovědnosti zaměstnance za 
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kvalitní, včasnou a dobře odvedenou sluţbu. Kompetentnost znamená, zda má personál 

dostatečné znalosti a dovednosti k poskytování sluţby. Dostupnost je důleţitá z hlediska 

toho, jak snadné je získat přístup k dané sluţbě a zda je poskytována včas. Zdvořilost 

pro zákazníka znamená, zda je personál zdvořilý, pozorný a citlivý k jeho potřebám. 

Komunikace je důleţitá pro to, aby organizace dobře vysvětlila svou sluţbu. 

Důvěryhodnost vypovídá o tom, zda je společnost důvěryhodná. Bezpečnost udává, jak 

je sluţba riziková, není-li nebezpečná, znalost zákazníka spočívá v tom, zda 

poskytovatel sluţby skutečně rozumí potřebám zákazníků a v neposlední řadě je hmotné 

zajištění, které vypovídá o vzhledu prostředí, personálu a další hmotných prvcích a 

vysoké kvalitě sluţeb. Na základě dalších výzkumů zredukovali tito autoři počet 

vlastností na pět: 

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

 spolehlivost (reliability) – schopnost provést sluţbu spolehlivě a přesně, 

 odpovědný přístup (responsiveness) – pohotovost a ochota pomoct 

zákazníkům, 

 jistota (assurance) – znalosti a vědomosti zaměstnanců a jejich schopnost 

vzbudit u zákazníků pocit důvěry a jistoty, 

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

zákazníka. 

 Tyto dimenze jsou základem standardizovaného dotazníku SERVQUEL, ze 

kterého vycházím ve svém výzkumu. Standardizovaný dotazník SERVQUEL 

podrobněji popisuji v kapitole 3.6 Metody měření kvality sluţeb.  

 Nejen světoví, ale také čeští autoři se zajímají o faktory, které ovlivňují kvalitu 

sluţeb. Podle BOUČKOVÉ (2003) patří mezi nejzávaţnější faktory působící na kvalitu 

sluţeb tyto vlastnosti: 

 spolehlivost, přesnost, důslednost, 

 způsobilost rychle reagovat na potřeby zákazníka, 

 vnímavost a citlivý přístup k zákazníkovi a jeho potřebě, 

 schopnost vcítit se a chápat potřeby zákazníka, 

 navození pocitu jistoty a odpovědnosti, 

 dovednost zhmotnit nehmotné, 

 znalost, dovednost a zkušenost na straně poskytovatele, 
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 poskytnutí sluţby v čase zákazníkovy potřeby. 

 

3.3.2 Měření kvality sluţeb 

 Kvalitu sluţeb nemůţeme měřit stejně jako kvalitu hmotných výrobků. Určit, 

zda je sluţba kvalitní či nikoli je podstatně sloţitější. Důleţité je to, co zákazník 

očekává a co skutečně vnímá. Podle BOUČKOVÉ (2003) můţeme spokojenost měřit: 

 dotazováním zákazníků, 

 vyhodnocováním reklamací, stíţností i dotazů zákazníků, 

 posuzováním výsledků marketingových studií prováděných v nejdůleţitějších 

trţních oblastech. 

Měření sluţeb podle objektivních kritérií 

 Jsou to metody pouţívající měření podle objektivních kritérií, která jsou 

orientována na kvalitu výkonů organizace. Podle ŠÍMY (2014) můţeme metody dělit na 

metody orientované na poptávku (př. mystery shopping) a metody orientované na 

nabídku (audit kvality).  

Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu, kde výzkumník 

zastává roli zákazníka. Podle HRONÍKA (2006) je také povaţován za metodu 

hodnocení kvality pracovníků. Tento pojem má mnoho označení, například podle 

STUCKERA (2005): tajné nakupování, servisní prohlídka, hodnocení sluţeb atd. Slouţí 

jako nástroj ke kontrole dodrţování kvality zaměstnanců, jejich přístupu, znalostí, 

ochoty apod.  

 Audit kvality je souhrn kontrol, které by měly zajistit nejen zjištění chyb, ale 

také to, aby organizace dále dobře fungovala. Certifikační proces se podle VÁCHALA 

a VOCHOZKY (2013) skládá z následujících fází:  

 úvodní etapa – organizace a certifikující instituce si vymění informace potřebné 

k provedení certifikace, 

 předaudit (interní audit) – posouzení, do jaké míry systém managementu 

kvality odpovídá poţadavkům zvolené certifikační normy,  

 certifikační audit (externí audit) – prověření shody mezi dokumentací systému 

kvality a praktickým prováděním dokumentovaných činností, 
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 kontrolní audity (dozorové audity) – průběţné dozorování v období platnosti 

certifikátu, 

 recertifikace – recertifikace po uplynutí platnosti certifikátu v rozsahu 

certifikačního auditu. 

 

Měření sluţeb podle subjektivních kritérií 

 Toto měření je zaloţeno na subjektivním posouzení vlastností kvality sluţeb. 

Celkové posouzení kvality je souhrnem posouzení jednotlivých vlastností a indikátorů 

kvality. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý zákazník očekává a vnímá sluţbu jinak, mohou se 

lišit váhy jednotlivých indikátorů pro zákazníka. 

 

3.4 Zákazník 

 Zákazní je podle STAHLA (2004) příjemce produktů, sluţeb, statků nebo 

nápadů, které získává od obchodníka, prodejce nebo dodavatele za peněţní nebo jinou 

hodnotovou úplatu. Nemusí však být současně i spotřebitelem. Zákazník si zboţí 

kupuje, spotřebitel jej vyuţívá. Zákazníkem v případě této diplomové práce myslíme 

tedy i konečného spotřebitele sluţeb. 

 FORET (2003) vymezuje šest okruhů, podle kterých lze zákazníka lépe poznat: 

socioekonomický profil zákazníka (věk, pohlaví, vzdělání), ţivotní podmínky zákazníka 

(výše příjmů a výdajů), ţivotní styl zákazníka (pracovní a volnočasové aktivity), 

hodnotové orientace zákazníka (názory a ţivotní postoje), nákupní chování zákazníka, 

rozhodování a vliv marketingové komunikace (vnímání sdělovacích prostředků). Podle 

BOUČKOVÉ (2003) je uspokojení zákazníka hlavním z úkolů poskytování sluţeb. 

Kaţdý zákazník má ze sluţby jiný uţitek. Sluţby jsou v tomto ohledu komplikovanější 

neţ hmotné výrobky. Obecně je známo, ţe získání nového zákazníka je nákladnější, neţ 

udrţení zákazníka stávajícího. Pokud budou zákazníci spokojeni, mnohem snadněji si je 

organizace udrţí. Spokojený zákazník sděluje své špatné zkušenosti v průměru 2-3 

lidem. Nespokojený zákazník předává své špatné zkušenosti v průměru 6-7 lidem. Proto 

je zákazník ten, kdo rozhoduje o obchodním úspěchu organizace. Důleţitou součástí 

orientace na zákazníka je tzv. klientská vazba. Jejím cílem je utvoření vazby se 

zákazníkem tak, ţe zákazník i v budoucnu vyuţívá sluţbu právě dané organizace 

a nepřejde ke konkurenci. 
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3.4.1 Typologie zákazníků 

Všem organizacím, které nabízejí produkty (ať uţ zboţí nebo sluţby), je jasné, 

ţe kaţdý zákazník je jiný. Kaţdý jeden člověk je jiný, ale můţeme se setkat 

s obdobným nákupním chováním u více lidí najednou. Zákazníky tak můţeme rozdělit 

do skupin podle jejich nákupního chování. Důleţité je také chování prodejce. Ke 

kaţdému typu zákazníka je zapotřebí trochu jiný přístup. Existuje spoustu kritérií, podle 

kterých je moţné spotřebitelské chování třídit, a proto je i mnoho typologií zákazníka. 

Základní přístupy k vytváření typologií jsou podle VYSEKALOVÉ (2011) tyto: 

 konstituční typologie, 

 typologie zaměřená na měření stupně stability, 

 typologie zaloţená na osobnostních vlastnostech, hodnotových systémech, 

 typologie zaloţená na dimenzi přátelskosti a vůdcovství, 

 typologie zaloţená na analýze ţivotního stylu, 

 typologie vázané přímo na některé sloţky spotřebního nebo nákupního chování, 

 typologie kombinované. 

 

 FILIPOVÁ (2011) rozděluje zákazníky podle následujících charakteristik: 

Tabulka 1: Typologie zákazníků 

Kombinace charakteristik Typ 

přátelský + submisivní přizpůsobivý 

nepřátelský + submisivní byrokratický 

nepřátelský + dominantní autoritativní 

přátelský + dominantní tvořivý 

Zdroj: FILIPOVÁ, 2011 

 Přizpůsobivý typ je milý, vstřícný, tolerantní, hovorný, přátelský, ochotný 

pomoci a pozorný posluchač, ale je také bez vlastní iniciativy, nerozhodný, lehce 

ovlivnitelný a bere si vše osobně. Snaţí se nepříjemným situacím spíše vyhnout a raději 

ustoupí. K takovému člověku je dobré být přátelský, pochválit ho a ocenit. Měli 

bychom na něj mluvit pomalu a klidně a ověřit si, zda vše dobře pochopil.  
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 Zajímavá je také studie týkající se typologie českých zákazníků, o které se ve 

své publikaci zmiňuje MULAČOVÁ a MULAČ (2013). Autoři dělí zákazníky podle 

způsobu nákupu a hlavních očekávání do 5 hlavních typů: 

 kvalitně pro rodinu, 

 hodně a výhodně, 

 levně a blízko, 

 ze zvyku, 

 rychle. 

 

 Tuto typologii zpracovala společnost INCOMA GfK, s.r.o. a nazvala ji „IN-

COMA Shopper Typology“. Celá tato studie přináší přehledný obraz nákupního 

chování obyvatel ČR při nákupech potravin a běţného zboţí denní spotřeby v roce 

2010. Jelikoţ se tato studie zabývá zboţím a ne sluţbami, nebudu se o ní dále zmiňovat. 

Je pouze příkladem typologie českých zákazníků. 

 

3.4.2 Očekávání zákazníka 

 Zákazníci jsou v dnešní moderní době informovanější a vzdělanější neţ dříve. 

Mají k dispozici nástroje, pomocí kterých si ověří tvrzení ostatních lidí a mohou hledat 

alternativy.  

 Podle BERRYHO a PARASURAMANA (1991) rozlišujeme dvě úrovně 

očekávání zákazníka. Ţádoucí a akceptovatelnou úroveň. Ţádoucí úroveň je taková, 

jakou by sluţba podle očekávání zákazníka měla mít. Akceptovatelná úroveň je 

nejniţší, kterou je zákazník ochoten akceptovat. Rozmezí mezi těmito úrovněmi tvoří 

tzv. zóny tolerance, které jsou u zákazníků značně individuální. 

 Podle KOTLERA a KELLERA (2007) jsou celkové náklady, které zákazník má: 

„souhrnem nákladů vzniklých podle očekávání zákazníka při vyhodnocování, získávání, 

používání a zbavování se dané tržní nabídky, včetně finančních, časových, 

energetických a psychických.“ (Kotler a Keller, 2007, s. 179).  

 Pokud nabídka splní očekávání zákazníka, pak má organizace velikou šanci, ţe 

se zákazník bude vracet a také rozšiřovat a komunikovat svou spokojenost mezi ostatní.  
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3.4.3 Spokojenost zákazníka 

 KOZEL (2006) uvádí, ţe spokojenost se dá definovat jako: „subjektivní pocit 

člověka o naplnění jeho potřeb a přání.“ Důleţité je vědět, co zákazník očekává a toto 

očekávání splnit. Pokud je zkušenost vyšší neţ očekávání, pak je zákazník spokojen 

a naopak. V úvahu musíme také brát vliv času, zákazníkovu předchozí zkušenost, 

opakovanou spokojenost nebo nespokojenost a tendence zákazníka k zvyklostnímu 

chování. Evropský model spokojenosti zákazníka je zaloţen na definici sedmi 

hypotetických proměnných, z nichţ kaţdá je dále ovlivněna dalšími proměnnými. 

Vztahy mezi těmito proměnnými znázorňuje obrázek 3. FORET (2003) 

 

Obrázek 3: Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: FORET, STÁVKOVÁ (2003) 

 

JAKUBÍKOVÁ (2013) popisuje proměnné modelu spokojenosti zákazníka následovně: 

 image – proměnná, která značí vztah zákazníka ke značce firmy nebo produktu. 

Je základem spokojenosti zákazníka. 

 očekávání zákazníka – individuální představa o produktu či sluţbě. Očekávání 

jsou ovlivněna informacemi, prostředím, zkušenostmi atd. 

 vnímaná kvalita zákazníkem (vnější kvalita)je spojená se všemi 

doprovodnými sluţbami souvisejícími s dostupností produktu či sluţby. 

 spokojenost zákazníka – subjektivní pocit o naplnění očekávání. 

 loajalita zákazníka – vzniká rovnováhou výkonu a očekávání. 

 stíţnosti zákazníka – jsou důsledkem nerovnováhy výkonu a očekávání. 
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 Podle NENADÁLA, PETŘÍKOVÉ, HUTYRY a HALFAROVÉ (2004) je 

měření spokojenosti zákazníků nejefektivnější činností pro zpětnou vazbu. To můţe 

managementu pomoci v rozhodování ve věcech zlepšování výkonnosti organizace. 

Spokojený zákazník sluţbu pravidelně vyuţívá a o své pozitivní záţitky se dělí se svými 

přáteli. Tímto chováním nepřímo šíří goodwill dané společnosti. TSISKARI, 

TSIOTRAS, D., TSIOTRAS, G. (2006) povaţují spokojenost zákazníků také za 

primární prvek získání loajálního chování.  

 

3.5 Modely řízení kvality sluţeb 

3.5.1 Total quality management – TQM 

 TQM je komplexní technika, která klade důraz na řízení kvality ve všech 

dimenzích ţivota organizace. Total Quality Management je o neustálém zlepšování 

výkonnosti jednotlivců, skupin a celé organizace. KANJI (1995) uvádí, ţe se od 

ostatních řídících procesů odlišuje především tím, ţe klade důraz na neustálé 

zlepšování. Není to jen jednorázový úkon, ale je to způsob, jakým se věci dělají lepší 

„navţdy“. TQM se skládá ze souboru obecných zásad. Ty podle KANJI (1995) jsou: 

 potěšení pro zákazníky, 

 řízení na základě faktů, 

 řízení zaloţené na lidech, 

 neustálé zlepšování. 

 První zásada je zaměřena na vnější zákazníky a klade si otázku, co zákazníka 

potěší. Potěšit zákazníka znamená být nejlepší v tom, co je pro zákazníka nejdůleţitější. 

Základními koncepty, které se týkají potěšení zákazníka, jsou „spokojenost zákazníka“ 

a skutečnost, ţe „interní zákazníci jsou reální“. Druhá zásada tkví v principu, ţe teprve 

s vědomím současné úrovně výkonnosti výrobků nebo sluţeb můţe organizace dojít ke 

zlepšení. Faktické údaje jsou potřebné pro řízení podniku na všech úrovních. Tyto 

informace se dostávají k lidem. Jejich rozhodnutí jsou pak zaloţena na skutečnostech, 

které jsou nezbytné pro neustálé zlepšování. Základními koncepty, které se týkají 

„řízení zaloţeném na faktech“, jsou „kaţdá práce je proces“ a „měření“. Aby lidé přijali 

odpovědnost za kvalitu své vlastní práce, musí vědět, co mají dělat, jak to mají dělat 

a také získat zpětnou vazbu na jejich výkon. Třetí zásada uznává, ţe systémy, standardy 
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a technologie samy o sobě nejsou zárukou kvality. Role lidí je velmi důleţitá. 

Základními koncepty třetí zásady jsou „týmová práce“ a „kvalitu tvoří lidé“. A jako 

poslední je zásada neustálého zlepšování. Celková kvalita nemůţe být krátkodobým 

cílem. Není to program ani projekt. Je to proces řízení, při kterém si uvědomujeme, ţe 

můţeme provést jakákoliv zlepšení, ale konkurence bude také nadále zlepšovat a naši 

zákazníci od nás budou očekávat více. Základními principy poslední zásady jsou 

„cyklus neustálého zlepšování“ a „prevence“. 

 

3.5.2 EFQM Excellence model 

 EFQM je model vyvinutý pro uplatňování metod řízení jakosti ve firmách. 

Vychází z přístupu TQM a je praktickým nástrojem pro sebehodnocení organizace, 

rámcem pro manaţerský systém organizace, návodem pro zlepšování i způsobem 

sjednocení terminologie. Evropská nadace pro řízení kvality vyvinula model „EFQM 

Excellence model“, který pomáhá k dosaţení největší kvality produktu. Turecká 

asociace pro kvalitu (KalDer) je zodpovědná za správu tohoto modelu. AKYAY (2013) 

uvádí ve svém článku, ţe evropská nadace pro management kvality (EFQM) byla 

zaloţena v roce 1988 čtrnácti předními společnostmi (Bosch, British Telecom, Bull, 

Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, 

Volkswagen). Evropská nadace pro management kvality (EFQM) nyní představuje více 

neţ 800 členů v 38 zemích po celém světě. 

 Model se podle HAKESE (2007) skládá z devíti kritérií. Pět z nich je klíčových 

pro úspěšnost (vedení, politika a strategie, zaměstnanci, partnerství a zdroje, procesy), 

další čtyři výsledková kritéria poskytují moţnost, jak zhodnotit, čeho bylo dosaţeno 

(výsledky vzhledem k zákazníkovi, vzhledem k zaměstnancům, vzhledem ke 

společnosti a klíčové výsledky výkonnosti). 

 

3.5.3 GAP model kvality sluţeb 

 Tento model ve své podstatě vymezuje vztah mezi spotřebitelem a organizací. 

Podle ZAMAZALOVÉ (2010) poukazuje anglické označení „gap“ na mezeru, případně 

rozpor, v tomto slova smyslu na mezeru mezi různými faktory, které hrají roli při 

poskytování sluţeb. Autoři PARASURAMAN, ZEITHAMLOVÁ a BERRY (1985) 
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nalezli na základě výzkumů 5 mezer. Tyto mezery jsou jakýmisi nedostatky organizace 

a je potřeba se jimi zabývat a eliminovat je. 

 Tato metoda se osvědčila v řadě výzkumů. Pokud organizace chtějí spokojené 

zákazníky, musí eliminovat negativní rozdíl mezi tím, co zákazník očekává a tím, co je 

mu skutečně poskytnuto. Pokud rozdíl existuje, organizace by měla hledat příčinu jeho 

vzniku. Právě zákazník posuzuje svá očekávání a vnímání vlastností sluţeb. 

PARASURAMAN, ZAITHAMLOVÁ a BERRY (1988) určili pět vlastností: hmotné 

zajištění, spolehlivost, odpovědný přístup, jistota a empatie. Posouzení kvality sluţeb 

vycházelo z rozdílu počtu bodů mezi očekáváním a zákazníkem vnímanou sluţbou. 

Právě výzkum pomocí metody SERVQUAL je zaloţen na GAP modelu, konkrétně se 

jedná o dotazník, který zkoumá mezeru 5.  

 

Obrázek 4: GAP model kvality sluţeb 

 

Zdroj: PARASURAMAN, ZEITHAMLOVÁ a BERRY (1985, s. 49) 

 

 Výše uvedené schéma GAP modelu se skládá ze dvou částí. Horní část popisuje 

zákazníka a jeho chování. Dolní část popisuje prostředí organizace a poskytování 

sluţeb. To, co zákazník očekává, vychází z jeho osobních potřeb, minulé zkušenosti, 

z názorů ostatních lidí, ale také má na očekávání vliv marketingová komunikace 
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organizace. Konečné poskytnutí sluţby v očekávané kvalitě vyţaduje shodu představ 

managementu s očekáváním zákazníka, specifikace kvality sluţeb pro konečného 

poskytovatele i vnější komunikaci se zákazníkem.  

Mezera 1 – Rozdíl mezi očekáváním zákazníků a představami managementu 

o očekávání zákazníků 

 Mezera nastává tehdy, kdyţ představy managementu o očekávání zákazníků se 

od skutečného očekávání liší. Management špatně chápe, co zákazník od sluţby chce. 

Jak uvádí ZAMAZALOVÁ (2010) znalost očekávání zákazníků je rozhodujícím 

faktorem při tvorbě nabídky a poskytování kvalitních sluţeb. Nesprávné pochopení 

potřeb zákazníka můţe vést aţ k jeho ztrátě. ZEITHAMLOVÁ a kol. (1990) definují tři 

klíčové faktory, které ovlivňují velikost Mezery 1: 

 orientace na marketingový výzkum, 

 adekvátní vzestupná komunikace, 

 jednotlivé úrovně managementu. 

 Pomocí marketingového výzkumu můţe organizace zjistit potřeby a přání 

zákazníků. Nízké zaměření organizace na marketingový výzkum ovlivňuje mezeru 1. 

V případě organizace, kterou se zabývá tato práce, je marketingový výzkum poměrně 

nenáročný. Počet členů není nijak velký a zaměstnanci mají spoustu moţností získat od 

zákazníků jejich názor. S tím souvisí i potřeba vzestupné komunikace, jak mezi 

zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci a zákazníky. Je potřeba, aby se získané informace 

předaly organizaci, která s nimi můţe dále pracovat. Management je tak závislý na 

komunikaci se zaměstnanci, kteří jsou se zákazníky v přímém kontaktu.  

Mezera 2 – Rozdíl mezi vnímáním zákaznických očekávání a specifikací kvality 

sluţeb 

 K mezeře 2 dochází, pokud charakteristika sluţeb firmy nesouhlasí s tím, jaké 

má zákazník očekávání. ZEITHAMLOVÁ a kol. (1990) určuje čtyři faktory, které 

ovlivňují velikost mezery 2: 

 nepřesné odhodlání managementu zabývat se kvalitou sluţeb, 

 představa neuskutečnitelnosti, 

 neadekvátní standardizace norem, 

 absence stanovení cílů. 
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Mezera 3 – Rozdíl mezi specifikacemi sluţby a jejím poskytnutím 

 Tato mezera vzniká tehdy, kdyţ zaměstnanci nedodrţí dané standardy, které 

organizace zaručuje zákazníkům. K nedodrţení však můţe dojít jak vědomě, tak 

nevědomě. Důleţité je, aby personál jasně věděl, jakou pozici zaujímá a jaké úkoly tato 

pozice vyţaduje. Pokud je tato podmínka splněna, je důleţitá ochota a schopnost 

zaměstnance poskytovat sluţbu ve shodě s normami. Hlavní důvody rozporu jsou podle 

ZEITHAMLOVÉ a kol. (1990): 

 nejasnost pozice, 

 konflikty rolí, 

 neshoda mezi zaměstnancem a pozicí, 

 neshoda mezi pozicí a vybavením, 

 nevhodné systémy monitoringu a kontroly, 

 rozptyl kontroly, 

 nedostatek smyslu pro týmovou práci. 

Mezera 4 – Rozdíl mezi poskytnutím sluţby a sliby marketingové komunikace 

 ZEITHAMLOVÁ a kol. (1990) uvádí dva hlavní vlivy, které ovlivňují mezeru 4. 

Prvním je neadekvátní horizontální komunikace, ke které dochází uvnitř jednoho 

oddělení nebo i mezi jednotlivými odděleními organizace. Komunikace mezi lidmi je 

nezbytná. Dalším problémem je sklon k přehnaným slibům, který můţe být ze začátku 

přínosný, ale v delším časovém období dochází k problémům a poklesu základny 

zákazníků z důvodu jejich nespokojenosti. Tuto nespokojenost samozřejmě dále šíří, 

coţ je pro organizaci velice špatná „reklama“. 

Mezera 5 – Rozdíl mezi očekávanou a vnímanou sluţbou 

 Tato mezera je výsledkem všech předcházejících mezer. Udává rozdíl mezi 

očekáváním zákazníka o kvalitě sluţeb a tím, jak zákazník poskytnutou sluţbu skutečně 

vnímá. Pokud sluţba nenaplní očekávání zákazníka, bude nespokojen. Negativní 

zkušenost vede k tomu, ţe zákazník nebude mít o sluţbu opakovaně zájem a také se 

o tuto zkušenost můţe podělit s dalšími potencionálními zákazníky, kteří proto sluţbu 

například uţ ani nevyzkouší. Proto by se organizace měly snaţit poskytovat kvalitní 

sluţby a představovat je takové, jaké skutečně jsou.  
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3.6 Metody měření kvality sluţeb 

3.6.1 SERVQUAL 

 SERVQUAL je jedna z nejpouţívanějších metod pro hodnocení kvality sluţeb. 

Jedná se o standardizovaný dotazník, který ve své nemodifikované podobě hodnotí pět 

vlastností sluţby. Podle GASTEROVÉ (2003) záleţí také na tom, jak často zákazník 

sluţbu vyuţívá. Pokud je mu sluţba poskytována častěji, zmenšuje se rozdíl mezi 

očekávanou a skutečně vnímanou sluţbou. Zákazník při dalším vyuţívání sluţby 

očekává podobnou kvalitu, se kterou se setkal dříve. Autoři PARASURAMAN, 

ZAITHAMLOVÁ a BERRY (1988) určili tyto vlastnosti: hmotné zajištění (tangibles) – 

vzhled zařízení, vybavení, personálu a propagačních materiálů, spolehlivost (reliability) 

– schopnost poskytovat slíbené sluţby spolehlivě a přesně, odpovědný přístup 

(responsiveness) – pohotovost a ochota pomoci zákazníkům a poskytnout okamţitý 

servis, jistota (assurance) – znalosti a vědomosti zaměstnanců a jejich schopnost vzbudit 

u zákazníků pocit důvěry a jistoty, empatie (empathy) – připravenost a schopnost vcítit 

se do individuálních přání zákazníka. 

 Pro kaţdou z vlastností je v dotazníku vytvořeno 4-5 otázek. Na tyto otázky 

odpovídá zákazník pomocí Likertovy škály, která má nejčastěji 7 nebo 9 stupňů. 

Nejprve se otázky zaměřují na to, co zákazník od sluţby očekává a poté zjišťuje, jak 

zákazník danou vlastnost vnímá podle reálné zkušenosti. Respondenti hodnotí také váhu 

jednotlivých dimenzí. Kvalita je poté hodnocena na základě mezer, které vzniknou mezi 

očekáváním a vnímáním zákazníka. Mohou nastat tři moţnosti hodnocení: poskytovaná 

sluţba se shoduje s očekáváním zákazníka, očekávání byla vyšší neţ vnímaná kvalita 

poskytnuté sluţby a poskytnutá sluţba převýšila očekávání. 

 Analyzovat data z dotazníku SERVQUAL můţeme několika způsoby. První 

moţností je analýza poloţky po poloţce. V tomto případě zjišťuji mezeru u kaţdé 

poloţky zvlášť. Dále je moţná analýza dimenze po dimenzi, kdy zjišťujeme mezeru 

mezi očekáváním a vnímáním dle jednotlivých dimenzí nebo analýza celého měření 

kvality sluţeb, v tomto případě zjišťujeme celkovou mezeru mezi očekáváním 

a vnímáním sluţby součtem jednotlivých dimenzí. Pro výzkum kvality sluţeb v této 

diplomové práci jsem dotazník SERVQUEL modifikovala. Dimenze i otázky jsem 

přizpůsobila prostředí, ve kterém jsem výzkum prováděla. Klasický standardizovaný 

dotazník bohuţel nešel pouţít, jelikoţ by nezkoumal skutečnosti, které potřebuji. 
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Obrázek 5: SERVQUAL – konceptualizace modelu pro hodnocení kvality sluţeb 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle PARASURAMAN, ZAITHAMLOVÁ a BERRY (1988) 

 

3.6.2 SERVPERF 

 Další metodou je metoda SERVPERF, kterou vyvinuli autoři CRONIN 

a TAYLOR (1994). Název vychází z angl. „Service Performance“. Tento model 

vychází z metody SERVQUAL. Rozdíl je v tom, ţe tento nástroj měří pouze vnímání 

zákazníka. Koncept je stejný jako u metody SERVQUAL a jsou sledovány stejné 

vlastnosti kvality sluţeb. Respondenti také odpovídají na sedmistupňové Likertově 

škále. Výhodou této metody je její jednoduchost. Respondent odpovídá na mnohem 

menší počet otázek, proto můţe být ochota dotazník vyplnit větší neţ u dotazníku 

SERVQUAL.  

 

3.6.3 Index spokojenosti zákazníka 

 Index spokojenosti zákazníka je společně s HDP, zaměstnaností, produktivitou 

práce atd. jedním z důleţitých ekonomických ukazatelů hospodářské politiky. Podle 

KLIMOŠOVÉ a HRUBCE (1998) poskytují národní indexy spokojenosti zákazníka 

výhodu nejen pro zákazníka a firmu, ale i vládám ke zlepšení národní 

konkurenceschopnosti.  

 Také země Evropy mají svůj index spokojenosti zákazníka zkráceně ECSI. Na 

jeho vývoji se podle MARINIČE (2008) podílely Evropská nadace pro management 

kvality (EFQM), Evropská organizace pro kvalitu (EOQ) a Evropská akademická síť 

pro zákaznicky orientovanou analýzu kvality. ECSI je podle BAYOLA (2000) 

ekonomický ukazatel pro měření spokojenosti zákazníků. Základem modelu je definice 

sedmi hypotetických proměnných, mezi kterými jsou jisté vztahy. Tento model je 

zobrazen v kapitole 3.4.3 Spokojenost zákazníka, obrázek 3. 

hmotné zajištění 

spolehlivost 

odpovědný 

přístup přístup jistota 

empatie 

vnímání kvality sluţeb 
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4 METODIKA PRÁCE 

 Pro splnění cíle diplomové práce bylo zapotřebí několik nezbytných kroků. 

Teoretická část této práce je zaloţena na analýze dokumentů. Analytická a syntetická 

část práce vychází především z marketingového výzkumu. Analýza kvality sluţeb je 

provedena pomocí GAP modelu, který pracuje s mezerami mezi jednotlivými sloţkami 

procesu poskytování sluţeb. Mezeru 5, která je ve své podstatě výsledkem všech mezer, 

jsem zkoumala pomocí dotazníku. Ten byl inspirován standardizovaným dotazníkem 

SERVQUAL. Mezera 1 byla zkoumána pomocí polostrukturovaného rozhovoru 

s majitelkou Babyclubu. 

 

4.1 Proces marketingového výzkumu 

 Cílem marketingového výzkumu je zjištění charakteristik trhu, ale i informací 

o zákazníkovi. Jednotlivé kroky, které zahrnuje proces marketingového výzkumu, 

zobrazuje KOZEL (2006) následovně: 

 
Obrázek 6: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: přepracováno podle KOZLA (2006) 

 

4.1.1 Přípravná fáze 

Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému a přínos výzkumu 

 Prvním krokem před tím, neţ začneme s marketingovým výzkumem, je určení 

jeho cíle, definování problému a úvaha o tom, jaký bude mít výzkum přínos. 
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 Cíle a úkoly této diplomové práce uvádím v kapitole 2 Cíle a úkoly práce. 

Přínosem této práce je vyuţití výsledků výzkumu v praxi a vlastní návrhy pro zlepšení 

chodu Babyclubu. 

Časový harmonogram výzkumu 

 Nejprve jsem si udělala časový plán marketingového výzkumu. Zapotřebí bylo 

nastudovat odbornou literaturu a materiály k vybranému tématu a zjistit aktuální situaci 

v Babyclubu. Poté jsem promyslela zdroje dat a techniky sběru dat. Následovala 

konstrukce dotazníku, samotný sběr dat, jejich zpracování a analýza. Posledním bodem 

byla interpretace výsledků a vytvoření závěrečné zprávy a návrhů na zlepšení. 

 květen 2015 – zadání diplomové práce,  

 červen – listopad 2015 – studium materiálů k vybranému tématu, 

 říjen 2015 – orientační analýza situace (vycházela jiţ z předešlých zkušeností),  

 listopad 2015 – sestavení dotazníku, 

 prosinec 2015 – zaškolení zaměstnanců o vyplnění dotazníku, pilotní studie, 

 leden 2016 – sběr dat, 

 únor 2016 – teoretická část diplomové práce, 

 březen – červen 2016 – zpracovaní a analýza dat, 

 červen 2016 – interpretace výsledků, tvorba závěrečné zprávy a návrhů na 

zlepšení. 

Orientační analýza situace 

 Analýza situace zahrnuje zjištění, jaké informace máme k dispozici. Vyuţila 

jsem především neformální kontakty s informovanými lidmi. Rozhovory ke zjištění 

aktuální situace jsem vedla s majitelkou Babyclubu, která mě upozornila na jisté 

skutečnosti, které mě utvrdily ve správnosti určení problému výzkumu. Jak vypadá 

aktuální situace v Babyclubu, jsem měla také moţnost sama pozorovat. Působila jsem 

zde přímo jako lektorka plavání, tudíţ jsem byla v přímém kontaktu s dětmi i  rodiči 

a mnohé informace jsem získala osobně v provozu. 

Plán výzkumného projektu 

 Plán výzkumu určuje především zdroje dat, způsoby jejich sběru (výzkumné 

metody, techniky, výběrový vzorek), vytvoření časového harmonogramu činností 

a kontrola plánu. 
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 Nejprve jsem určila, jaká data budu potřebovat pro svůj výzkum. Data pouţívaná 

při výzkumech jsou dle PŘÍBOVÉ (1996) dvojího typu: primární a sekundární. 

Primární data jsou nové informace zjištěné z vlastního výzkumu, které jsem získala 

pomocí dotazníku. Sekundární data jsou jiţ existující informace, které byly 

shromáţděny za jiným účelem. Taková data jsem vyuţila především na studium 

problému a tvorbu teoretické části této práce.  

 Pro sběr dat se obecně vyuţívá kvantitativní a kvalitativní výzkum. V této práci 

jsem vyuţila kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum probíhal 

formou polostrukturovaného rozhovoru s majitelkou Babyclubu, s paní Mgr. Ladou 

Pavlíčkovou. Kvantitativní výzkum probíhal pomocí dotazníků, které vyplňovali klienti 

Babyclubu.  

 Základní metodou mého výzkumu bylo dotazování, konkrétně formou 

písemného i elektronického dotazníku, který zjišťoval postoje a názory klientů 

Babyclubu Čochtánek. Vzorem pro tento dotazník byl standardizovaný dotazník 

SERVQUEL, který jsem modifikovala pro prostředí plaveckého zařízení.  

Zdroje dat 

 Základní rozdělení zdrojů dat je na zdroje primární a sekundární. Tyto zdroje dat 

popisuje například autorka PŘÍBOVÁ (1996). Primární data jsou taková, která budeme 

shromaţďovat pro potřebu marketingového výzkumu. Nikdo jiný je před námi 

nezjišťoval. V případě této diplomové práce jsou to data sebraná z vyplněných 

dotazníků a strukturovaného rozhovoru s majitelkou Babyclubu. Sekundární data jsou 

taková data, která jiţ byla shromáţděna a můţeme je v případě potřeby pouţít. Dělí se 

také na interní a externí zdroje. Sekundární data jsem vyuţila na teoretickou část této 

práce (knihy, učebnice, odborné články atd.).  

Techniky sběru dat 

 Pro sesbírání dat, potřebných pro tuto diplomovou práci, jsem vyuţila dotazníky. 

Dotazník je jednou z vysoce efektivních technik sběru dat. Nevýhodou můţe být jeho 

nízká návratnost. V případě výzkumu, který je součástí této práce, jsem s tím neměla 

ţádný problém. Majitelka Babyclubu i zaměstnanci se sami zajímali o výsledky 

výzkumu, a proto se do distribuce a sbírání dotazníků aktivně zapojili. Tato spolupráce 

přinesla velikou návratnost rozdaných dotazníků. Dále jsem vyuţila elektronické 

podoby dotazníku. Tento způsob však mnoho návštěvníků Babyclubu nevyuţilo. 
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 Druhou částí výzkumu bylo zjistit mezeru mezi očekáváním zákazníků 

a představami managementu, tedy mezeru 1. Ke zjištění informací jsem vyuţila 

polostrukturovaný rozhovor s majitelkou klubu.  

Základní a výběrový soubor 

 Podle KOTLERA (2007) musí výzkumník navrhnout plán výběru vzorku. 

Důleţité je určit výběrovou jednotku, neboli kdo nebo co má být pozorováno. Poté určit 

velikost výběrového souboru. A v neposlední řadě vytvořit výběrový soubor a určit 

metodu výběru, tedy jak by měly být jednotky vybírány. 

 Základní soubor pro výzkum v této diplomové práci tvoří cca. 300 členů 

Babycubu Čochtánek v Benešově. Tato základna zahrnuje stálé členy, kteří prochází od 

kurzu miminek přes plavání dětí s maminkami aţ po plavání samostatných dětí. Dále 

jsou tu členi, kteří se účastní jednoho či několika kurzů a poté babyclub opouští 

a nahradí je noví uchazeči. Kapacita kurzů zatím nebyla nijak navýšena s ohledem na 

pronájem bazénu. Výběrový soubor tvoří 114 respondentů, kteří byli vybráni náhodně.  

  

4.1.2 Realizační etapa 

Pilotní studie 

 Na začátku ledna 2016 proběhla pilotní studie dotazníku. Dotazník vyplnilo 

celkem 16 respondentů z řad návštěvníků Babyclubu. Vyplňování proběhlo bez otázek 

a připomínek. Všechny poloţené otázky byly respondentům jasné. V průběhu pilotní 

studie se vyplňování dotazníku zúčastnila paní zaměstnaná jako recepční, která kurzy 

s dětmi také navštěvovala. Tímto získala stoprocentní informace o správném vyplnění 

dotazníku a mohla zákazníkům pomoci s jeho vyplněním. Po uskutečnění pilotáţe jsem 

se rozhodla vyjmout otázku č. 4 „Jaký je počet dětí ve Vaší rodině?“. Původně jsem 

chtěla zjišťovat, zda klienti plavou se všemi svými dětmi, avšak logicky se objevili 

takoví klienti, kteří uţ měli děti mnohem starší. Proto bych touto otázkou vlastně mnoho 

nezjistila. Ţádné další úpravy jsem neprováděla.  

Sběr dat 

 Sběr dat probíhal v lednu roku 2016, a to jak přímo v Babyclubu formou 

písemných dotazníků, tak v elektronické podobě na internetu. Nosila jsem je vţdy 

v pondělí a ve čtvrtek. Dotazníky byly k dispozici na recepci Babyclubu a na to samé 
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místo probíhalo také jejich odevzdávání. Vzhledem k tomu, ţe klienti Babyclubu jsou 

rodiče s malými dětmi, měli velký zájem podílet se na výzkumu. Dotazníky vyplňovali 

tak, aby výsledné hodnoty i komentáře přispěly ke zlepšení kvality sluţeb. Celý 

dotazník jsem před jeho vydáním vysvětlila zaměstnancům Babyclubu, aby mohli 

zodpovídat případné dotazy rovnou na místě. Pracovnice na recepci nabízela dotazníky 

klientům k vyplnění přímo v době jejich návštěvy, proto byla návratnost dotazníků 

velmi vysoká. Dotazníků vyplněných na internetu nebylo příliš. Z celkového počtu 

pouhých 19. Z celkových 140 distribuovaných dotazníků bylo správně vyplněno 114.  

Zpracování dat a analýza dat 

 Ze získaných dat je potřeba udělat potřebné závěry, aby bylo moţné vytvořit 

další doporučení a návrhy. Tohoto docílíme analýzou dat. Data jsem zpracovala do 

přehledné tabulky pomocí Microsoft Excel. Písemné informace jsem překódovala do 

čísel tak, abych mohla pouţít statistické metody analýzy dat. Data jsem zaznamenala 

tak, ţe v kaţdém řádku byly odpovědi od jednoho respondenta na všechny otázky 

a kaţdý sloupec znamenal odpověď od všech respondentů na jednu otázku. Data jsem si 

rozdělila na surová a kódovaná a nakonec jsem vytvořila legendu, podle které jsem 

odpovědi překódovala do čísel, abych s nimi mohla dále pracovat.  

 První část dotazníku se týkala demografických údajů. Zde nebylo moţné 

překódovat otázku č. 5, která byla otevřená. Veškeré otázky, kde respondenti psali svůj 

názor či fakta, jsem ponechala v surovém stavu. 

 Hlavní část dotazníku, která zkoumala kvalitu sluţeb v Babyclubu, jsem 

zpracovala dle následujícího postupu. Respondenti odpovídali na otázky na Likertově 

škále od 1 do 4, kde: 

1 – naprosto nesouhlasím, 

2 – spíše nesouhlasím, 

3 – spíše souhlasím, 

4 – naprosto souhlasím. 

 V tomto pořadí byly odpovědi na otázky zaznamenány do tabulky v programu 

Excel. Dále jsem mohla s daty pracovat. Analýzu dat jsem prováděla pomocí základní 

statistické a grafické deskripce. Vyuţila jsem funkce tabulkového editoru MS Excel 

(průměr, countif, rozptyl). První část dotazníku jsem analyzovala pomocí absolutních 

a relativních četností a koláčových grafů. Pro hodnocení výsledků hlavní části 
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dotazníku jsem v této diplomové práci vyuţila poměrový koeficient diferenciace 

a klasifikační kříţe. Otevřené otázky jsem zpracovala do uceleného textu ve výsledcích 

této práce. 

Interpretace dat 

 Ačkoliv hodnocení všech oblastí kvality sluţeb vyšla nadprůměrná, je třeba 

přistupovat k výsledkům spíše kriticky. Důvodem je očekávání pozitivního hodnocení 

ze strany klientů. Interpretace výsledků zahrnuje zjištění hlavních příčin, které sniţují 

kvalitu sluţeb z pohledu zákazníka, tedy i jeho spokojenost a zejména návrhy 

a doporučení, která mohou pomoci ke zlepšení kvality sluţeb, potaţmo spokojenosti 

zákazníků. 

Závěrečná zpráva a její prezentace 

 Před ukončením procesu marketingového výzkumu se vracíme k definici 

základního cíle výzkumu. Přípravné fázi bychom měli věnovat dostatečnou pozornost, 

aby nás výsledky výzkumu nepřekvapily. Výsledky analýzy dat jsem slovně zpracovala 

do konkrétních závěrů a doporučení. Ověřila jsem hypotézy, které byly na začátku 

výzkumu stanoveny. Závěrečná zpráva připomíná cíl výzkumu, pouţité metody, 

prezentuje výsledky, které zachycuje tabulkami, grafy a klasifikačními kříţi.  

 Závěrečná zpráva této diplomové práce je v písemné podobě prezentována v její 

analytické části. Ústní prezentace proběhne při obhajobě diplomové práce. 

Rozsah platnosti 

 Tento výzkum byl přizpůsoben konkrétně Babyclubu Čochtánek a jeho 

zákazníkům. Závěry lze aplikovat pouze na tento Babyclub. Výsledky výzkumu budou, 

stejně jako doporučení a návrhy, poskytnuty Babyclubu k účelu zlepšení kvality sluţeb. 

Mohou tak pomoci k realizaci změn, které povedou k celkovému zlepšení kvality 

sluţeb.  

 

4.2 Dotazování 

4.2.1 Dotazník 

 Dotazník, který jsem vyuţila pro účel marketingového výzkumu, byl inspirován 

standardizovaným dotazníkem SERVQUEL, který jsem jiţ představila v teoretické části 
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práce. Základem je zvolit oblasti, které tvoří celkovou kvalitu sluţeb a ke kaţdé oblasti 

přiřadit otázky. 

 Nejprve je nutné určit, co je cílem dotazníku, jaké informace má přinést. Za 

tímto účelem jsem provedla operacionalizaci dotazníku. Dotazník se skládá celkem ze 

čtyř částí. První část dotazníku zjišťuje demografické, finanční a jiné informace 

o zákazníkovi. Druhá, hlavní část dotazníku, zjišťuje očekávanou a vnímanou kvalitu 

jednotlivých faktorů kvality sluţeb. Třetí část zjišťuje váhu jednotlivých oblastí kvality 

sluţeb a ve čtvrté mají respondenti moţnost uvést veškerá pozitiva i negativa, která 

chtějí managementu Babyclubu vzkázat.  

 Otázky hlavní části dotazníku byly rozděleny do čtyř okruhů: spokojenost 

s bazénem, spokojenost se zázemím a vybavením, spokojenost s personálem 

a spokojenost s bezpečností. Respondent odpovídal na kaţdou otázku vţdy dvakrát, 

první odpověď vyjadřovala jeho očekávání, druhá jeho reálné vnímání kvality.  

 

Hlavní část dotazníku: 

 kvalita bazénu – zkoumá spokojenost s dostupností bazénu, rozvrhem, 

hloubkou a teplotou vody v bazénu, 

 kvalita zázemí a vybavení – zkoumá spojenost se zázemím, šatnami, sprchami, 

vybavením a pomůckami na plavání, 

 kvalita personálu – zkoumá spokojenost se vzděláním, ochotou pomoci 

a poradit, individuálním přístupem k dětem a dodrţováním rozvrhu, 

 kvalita bezpečnosti – zkoumá spokojenost s hygienou a bezpečností v bazénu 

i jeho okolí. 

 

 Celý dotazník se skládá z 39 otázek. Z toho 35 otázek je uzavřených, 

1 polouzavřená a 3 otevřené. Kaţdý okruh otázek v hlavní části dotazníku obsahuje 

prostor pro vyjádření, pokud respondent u některé z otázek sníţil hodnocení. Tyto 

výpovědi slouţí k lepší analýze celé hlavní části a zjištění nedostatků. Poslední otázka 

je otevřená a nabízí moţnost vyjádření, stíţnostem či pochvalám směřujícím 

managementu Babyclubu. Celý dotazník je uveden v příloze 1. 
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4.2.2 Rozhovor 

 Rozhovor by měl stejně jako dotazník projít důkladnou přípravou. Podle 

KOZLA a kol. (2011) dělíme rozhovory na: 

 nestrukturovaný – nestandardizovaný, volný a neformální rozhovor, můţe 

vycházet z běţné komunikace tazatele a respondenta, 

 polostrukturovaný – tazatel má připravený seznam otázek, které by měly 

během rozhovoru zaznít, další otázky mohou vyplynout během rozhovoru, 

 strukturovaný – řízený rozhovor, který dodrţuje předem stanovený postup 

dotazování 

 standardizovaný – vyuţívaný v kvantitativním výzkumu, nabízí přímo varianty 

odpovědí. 

 V této diplomové práci jsem vyuţila rozhovor polostrukturovaný. Management 

udával svou představu ke kaţdé otázce hlavní části dotazníku. Odpovědi managementu 

jsou zakresleny v klasifikačních kříţích šedými políčky a komentář je zaznamenán 

souvislým textem pod kaţdým klasifikačním kříţem. Otázky rozhovoru naleznete 

v příloze 4. 

 

4.3 Klasifikační kříţ 

 Podle ČÁSLAVOVÉ (1998) se jedná o metodu, která se vyuţívá při výzkumu 

kvality sluţeb. Poskytuje výpovědi o tom, jakou kvalitu sluţeb zákazník očekává 

a jakou ve skutečnosti vnímá. Před tím, neţ analyzujeme data pomocí klasifikačního 

kříţe, probíhá sběr primárních dat. Ten je prováděn pomocí písemného nebo osobního 

dotazování. Můţeme zvolit i obě varianty dohromady. Respondenti odpovídají vţdy na 

tutéţ otázku: 

 v jaké kvalitě sluţbu očekávají, 

 v jaké kvalitě ji skutečně dostávají. 

 Moţnosti odpovědí v dotazníku jsem určila tak, aby se respondenti nemohli 

přiklonit k průměrné hodnotě. Odpovědi jsem vyhodnocovala pomocí klasifikačního 

kříţe. Následující obrázek vyobrazuje a vysvětluje, jak jsem hodnoty do kříţe zanášela. 
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Obrázek 7: Klasifikační kříţ – vysvětlivky 

 

                 

Zdroj: vlastní zpracování podle ČÁSLAVOVÉ (1998) 

 

 

nejčastější odpověď 

představa managementu 

kritická odpověď 

 

 Klasifikační kříţ tvoří dvě osy, které jsou na sebe kolmé. Na horizontální ose 

jsou výsledky vztahující se k očekávané kvalitě, na vertikální ose výsledky, které patří 

ke vnímané kvalitě. Osy jsou označeny od 1 do 4, kde 1 – naprosto nesouhlasím, 2 – 

spíše nesouhlasím, 3 – spíše souhlasím, 4 – naprosto souhlasím. Hodnoty, které 

respondenti uvedli, jsem zanesla kolmo na příslušné osy. Ty se protnuly v jedné části 

klasifikačního kříţe. Otázky se tak rozdělily do čtyř sekcí. 

 Pole A znamená, ţe zákazník očekává vysokou kvalitu, ale ve skutečnosti ji 

vysokou nevnímá. Pole B, zde zákazník očekává vysokou kvalitu sluţeb a také se mu 

jeho očekávání naplní. Pokud se odpovědi ocitnou v poli C, znamená to, ţe respondenti 

očekávají méně a stejně tak i sluţbu vnímají méně kvalitní. Poslední je pole D, kde 

zákazník očekává méně, ale dostává se mu větší kvality, neţ očekával. Kaţdou otázku 

jsem hodnotila v samostatném klasifikačním kříţi a uvedla jsem potřebný komentář. 



44 

 

5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Babyclub  

 Babyclub Čochtánek vznikl v roce 2001 pod vedením paní Mgr. Lady 

Pavlíčkové. Svou činnost zahájil v krytém plaveckém bazéně v Benešově. Výuka kurzů 

začínala se 4 skupinami. Za osm let působení se počet členů rozrostl z počátečních 30 

na 300. Kapacita bazénu jiţ klubu nepostačovala, a tak rozšířil svou působnost v roce 

2003 o Rehabilitační ústav Kladruby (RÚ) a v roce 2004 o bazén v hotelu na Měříně u 

Slapské přehrady. Po změně ředitele v RÚ Kladruby bylo plavání v tomto městě 

bohuţel ukončeno. V roce 2004 se také uskutečnil první pobyt s plaváním. Od roku 

2005 poskytuje klub aquaaerobik pro maminky a také širokou veřejnost. V roce 2006 

rozšířil své obzory o cvičení kojenců, batolat a malých dětí. Rovněţ stoupl počet 

instruktorů. V roce 2009 prošel krytý plavecký bazén v Benešově kompletní 

rekonstrukcí, která se přizpůsobila i zde působícímu Babyclubu. Výhodou pro klub je 

nová herna s prosklenou stěnou na bazén, zázemí v podobě baru s dozorem, toalety u 

herny a kočárkárna. Nejdůleţitějším aspektem však zůstává nová technologie 

s dostatečnou filtrací vody, která splňuje přísnější normy pro kojenecké plavání. 

Informace, které níţe uvádím, jsou k nalezení na webových stránkách 

www.cochtanek.cz. 

 

Výukové programy 

 Plavání kojenců ve vířivce 

 Tento kurz je vhodný pro kojence po ukončení 3. měsíce. Výuka probíhá ve 

vířivé vaně o teplotě 35 °C.  Kurz se skládá z 5 lekcí, které probíhají pravidelně 1x aţ 

2x týdně. Délka lekce je 15-30 minut podle stáří a zdatnosti dítěte. Kurzy probíhají 

standardně v dopoledních hodinách. 

 Plavání kojenců a batolat v malém bazénu 

 Tento druh plavání je základním prvkem pro provoz klubu. Je určen pro děti od 

ukončeného 6. měsíce. Plavání je v době od 13:00 do 16:00 hodin. Děti jsou rozdělené 

do skupin podle věku a podle pokročilosti. Ve skupině je 8-10 přihlášených jedinců. 

Děti se učí v malém bazénu o teplotě 30 °C. Délka jednotlivé lekce je 30 minut. 

Děti se učí základním plaveckým dovednostem jako je dýchání do vody, orientace ve 
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vodě, skoky, prvky sebezáchrany a plavání s pomůckami. Vyuţívá se zde učení formou 

hry pomocí básniček a písniček. Úkolem je také komunikovat a utuţovat vztahy a 

důvěru mezi dětmi a dospělými při společné aktivitě. Důleţitost kurzu tkví také v tom, 

ţe zde děti získají nové kamarády. Kurz se skládá z 12-13 lekcí. 

 Plavání dětí ve velkém bazéně 

 Kurz je vhodný pro děti od 2,5 roku. Zpočátku plavou v tzv. plavecké přípravce 

s rodiči. Postupně přecházejí na samostatné plavání. Plave se ve velkém 25m dlouhém 

bazénu o teplotě 28 °C. Děti se učí základním plaveckým dovednostem úměrně jejich 

věku. Výuka směřuje k osamostatnění dětí. Délka jedné lekce dětí s rodiči je 30 minut. 

Celý kurz rodiče a děti a plavecká přípravka se skládá z 13 lekcí. U samostatných dětí je 

délka lekce 45 minut a absolvují celkem 18 lekcí. 

 

Ceník kurzů 

Tabulka 2: Ceník kurzů a lekcí v Babyclubu Čochtánek 

Kurz Cena kurzu Cena jednotlivé lekce 

Plavání kojenců ve vířivce 1 850 Kč / 5 lekcí 370 Kč 

Plavání kojenců a batolat v malém bazénu 2 600 Kč / 13 lekcí 260 Kč 

Rodiče a děti a plavecká přípravka 1 820 Kč / 13 lekcí 180 Kč 

Samostatné děti 1 980 Kč /18 lekcí 150 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování podle www.cochtanek.cz 

 

 Tabulka zobrazuje výši kurzovného a cenu jednotlivých lekcí v Babyclubu 

Čochtánek. Za nejbliţší konkurenci můţeme povaţovat Svět dětí na dlani v Říčanech, 

zde jsou ceny vyšší (např. samostatné děti 16 lekcí / 5 600 Kč). Oproti tomuto 

i praţským babyclubům jsou ceny velmi přívětivé. Například studio Motýlek v Praze 

poţaduje vyšší částku (např. samostatné děti 11 lekcí / 4 400 Kč). Ceny v Babyclubu 

Čochtánek jsou velice přívětivé.  

 

Rozvrh kurzů 

 Rozvrh kurzů se obměňuje kaţdé pololetí. Je rozdělen na zimní a jarní kurzy. 

V roce 2015/2016 se plavalo pravidelně na malém bazénu v úterý, ve středu, ve čtvrtek 

a v sobotu. Na velkém bazénu v úterý, ve středu a v sobotu. Lekce probíhaly od 13 do 

18 hodin. Rozvrhy uvádím v příloze 2 a 3.  
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Prostory 

 Babyclub funguje od roku 2001, to znamená, ţe 8 let probíhaly kurzy ve starém 

plaveckém bazénu v Benešově. Bázen uţ však nebyl v dobrém stavu. Na obrázku 

8 a 9 můţete vidět velký i malý bazén v původním provedení před rekonstrukcí. 

 
       Obrázek 8: Velký bazén před rekonstrukcí                       Obrázek 9: Malý bazén před rekonstrukcí 

 

 

 

 

 

 
                       Zdroj: www.turistik.cz                              Zdroj: www.turistik.cz 

 

 V roce 2009 byla zahájena rekonstrukce celého plaveckého bazénu v Benešově. 

Největší změnu prodělaly šatny, kde nyní fungují skřínky na čipový systém. Velký 

bazén byl předělán tak, ţe jsou zde 4 plavecké dráhy (místo původních pěti) a prostor se 

sníţenou hloubkou. Ten je velice výhodný právě pro Babyclub. Tento prostor byl vyuţit 

pro plavání menších dětí, a tak se povedlo rozšířit počet kurzů. Negativní stránkou 

rekonstrukce bazénu jsou především podlahy, které jsou velmi kluzké. Takový problém 

ve starém bazénu nebyl, podlahy byly před rekonstrukcí bezpečnější. 

 
         Obrázek 10: Velký bazén po rekonstrukci                         Obrázek 11: Malý bazén po rekonstrukci 

                        Zdroj: www.mszbenesov.cz                   Zdroj: www.mszbenesov.cz 
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5.2 Analýza zákazníků Babyclubu Čochtánek 

 První část dotazníku zjišťovala charakteristiky respondentů. Tyto charakteristiky 

nás zajímají také z důvodu lepšího poznání cílové skupiny zákazníků Babyclubu. 

Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 Rozdíl mezi počtem muţů a ţen, kteří navštěvují se svými dětmi Babyclub, je 

poměrně značný. Tomuto poměru odpovídá také počet respondentů ţenského 

a muţského pohlaví. Graf 1 zobrazuje procentuální poměr respondentů muţského a 

ţenského pohlaví. 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

 

 Z grafu 1 je jednoznačně čitelné, ţe ţeny mají mnohem větší zastoupení neţ 

muţi. Z celkových 114 respondentů bylo 91 % ţen a pouhých 9 % byli muţi. Tento 

výsledek je zcela pochopitelný. Na kurzy plavání chodí z velké části maminky, které 

jsou na mateřské dovolené. Tatínkové doprovázejí spíše starší děti, které mají kurzy 

v odpoledních hodinách. Je také třeba brát v úvahu, ţe ţeny mají vyšší představy 

a nároky na kvalitu sluţeb (čistota, plynulost, organizace), a to zvláště, pokud se jedná 

o jejich děti. 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

 Druhá otázka zjišťovala věkové rozloţení rodičů, kteří s dětmi navštěvují kurzy 

plavání. Graf 2 doplňuje tabulku 3.  
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Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů 

Věková kategorie Četnost 

Do 20 let 1 

21 – 30 let 28 

31 – 40 let 68 

41 – 50 let 11 

51 – 60 let 2 

Nad 60 let 4 

 

 Věkové rozloţení respondentů relativně odpovídá skutečnému věkovému 

rozloţení zákazníků Babyclubu. Je to dáno tím, ţe stoupá věková hranice, kdy si rodiče 

pořizují potomky. Proto jsou nejčetnější skupinou zákazníci, rodiče ve věku 31-40 let. 

Co se týká starších zákazníků, často to bývají prarodiče, kteří doprovází svá vnoučata. 

To v praxi můţeme vypozorovat spíše u starších samostatných plavců. 

 

Graf 2: Věkové kategorie respondentů 

 

 

 Z grafu 2 je patrné, ţe největší podíl respondentů je ve věku 31-40 let. Tato 

věková kategorie pokryla celých 60 % z dotazovaných klientů. Další výraznější 

skupinou jsou respondenti ve věku 21-30 let. Tato skupina tvoří 24 % z celkových 

114 respondentů. Dalších 9 % tvoří respondenti ve věku 41-50 let. Věkové kategorie 

51-60 let a nad 60 let zaujímají po 3 % z celkového počtu respondentů. Pouze 

1 respondent patří do věkové kategorie do 20 let.  
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Otázka č. 3: Jaký je Váš čistý finanční příjem za jeden měsíc? 

 Třetí otázka respondenty rozřazuje podle jejich čistého finančního příjmu za 

jeden měsíc. Tuto otázku jsem zařadila do dotazníku především z toho důvodu, ţe kurzy 

plavání s dětmi nejsou nejlevnější záleţitostí. Průměrná hrubá mzda ve středočeském 

kraji se podle českého statistického úřadu pohybuje okolo 26 527 Kč. Pro klub to můţe 

být výhodná informace v oblasti finančního plánování.  

 

Graf 3: Čistý finanční příjem za měsíc 

 

 

 Grafické výsledky této otázky ukazují, ţe největší podíl respondentů jsou lidé 

s příjmem do 9 999 Kč za měsíc. Pokrývají celých 48 % z celkového počtu respondentů. 

Je to dáno především tím, ţe velký počet klientů Babyclubu jsou maminky na mateřské 

dovolené. Proto logicky do dotazníku udávaly svůj rodičovský příspěvek. Samozřejmě 

bude záleţet na celkovém příjmu domácnosti za jeden měsíc. Tuto skutečnost jsem 

bohuţel v dotazníku nezjišťovala. Další skupinu tvoří respondenti s příjmem 10 000-

19 999 Kč. Takto odpovědělo 24 % respondentů. 15 % respondentů patří do skupiny 

s příjmem 20 000-29 999 Kč za měsíc. Přestoţe nejčetnější skupinou jsou respondenti 

s nejniţším příjmem, Babyclub má své kurzy, bez ohledu na ceny, vţdy obsazené.  

 

 

 

 



50 

 

Otázka č. 4: Jaký je počet dětí, se kterými Babyclub navštěvujete? 

 Tato otázka zjišťuje, s kolika dětmi respondenti Babyclub navštěvují. Odpovědi 

na tuto otázku měly ukázat, zda rodiče navštěvují Babyclub se všemi svými dětmi nebo 

pouze s některými. Můj osobní názor byl takový, ţe je organizačně sloţité navštěvovat 

kurzy s více neţ jedním dítětem. Samozřejmě záleţí na jejich věku. Některé kurzy se 

totiţ i časově překrývají (například plavání s miminky a plavání dětí s maminkami ve 

velkém bazéně). Organizačně tudíţ není vţdy moţné navštěvovat kurz s více dětmi 

najednou. Pokud je věkový rozdíl mezi dětmi větší, pak uţ to moţné je. Výhodné by 

například bylo, pokud by kurzy navazovaly po sobě a rodiče by měli moţnost menší 

děti dát do dětského koutku, kde by je někdo pohlídal. 

 

Graf 4: Počet dětí navštěvujících Babyclub 

 

 

 Graf 4 vyobrazuje, jaké procento rodičů navštěvuje Babyclub s jedním, dvěma 

nebo více dětmi. 68 % respondentů navštěvuje Babyclub s jedním dítětem, 

26 % respondentů se dvěma dětmi a pouhých 6 % respondentů navštěvuje Babyclub se 

3 nebo více dětmi. Podle mého názoru je návštěva uţ jen se dvěma dětmi organizačně 

velmi náročná, obzvlášť pokud nejsou věkově příliš vzdáleny.  

Otázka č. 5: Jaký je věk dítěte/dětí, se kterým/i Babyclub navštěvujete? 

 Šestá otázka zjišťovala věk dítěte či dětí, se kterými rodiče Babyclub navštěvují. 

Babyclub poskytuje kurzy dětem od 3 měsíců aţ po 15 let. Tabulka 4 zobrazuje věkové 

rozloţení dětí. 
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Tabulka 4: Věkové rozloţení dětí 

Věk dítěte Četnost Věk dítěte Četnost Věk dítěte Četnost 

3 měsíce 6 1 a půl roku 8 7 let 10 

6 měsíců 8 2 roky 10 8 let 9 

8 měsíců 4 2 a půl roku 11 9 let 8 

9 měsíců 7 3 roky 12 10 let 4 

10 měsíců 5 4 roky 12 11 let 5 

11 měsíců  6 5 let 9 12 let 4 

1 rok 7 6 let 12   

 

 Věkové rozloţení dětí v Babyclubu je velice různorodé. Stěţejní věkovou 

kategorií jsou děti od 2,5 let. Také nejvíce respondentů navštěvuje Babyclub s dětmi 

v této věkové kategorii. Děti od 3 do 6 měsíců neplavou v bazénku, ale výuka probíhá 

ve vířivé vaně. Starší děti zase přechází z malého bazénu do bazénu velkého, který je 

ještě rozdělen na část, kde je hloubka menší, pro mladší děti, a část, kde je hloubka 

větší, pro starší děti.  

Otázka č. 6: Jaké je pohlaví dítěte/dětí, se kterým/i Babyclub navštěvujete? 

 
Graf 5: Pohlaví dětí 

 

 

 Kurzy plavání navštěvují rodiče jak s chlapci, tak s dívkami. U malých dětí je 

pohlaví praktický nepodstatné. Problematičtější je situace u dětí od 6 let, které podle 

řádu plaveckého bazénu musí chodit do sprch odděleně podle pohlaví.  
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Otázka č. 7: Jaké jsou hlavní důvody Vašich návštěv v Babyclubu? 

 Touto otázkou jsem zjišťovala, jaké jsou hlavní důvody návštěvy Babyclubu. Ne 

kaţdý rodič chodí se svým dítětem plavat pouze proto, aby se to naučilo. V případě 

maminek na mateřské dovolené je to také výborný způsob socializace, začlenění do 

skupiny maminek a také socializace samotných dětí. Někteří klienti toto naopak vidí 

jako hlavní důvod návštěvy. Následující tabulka zobrazuje výsledky této otázky. 

 

Tabulka 5: Hlavní důvody návštěvy Babyclubu 

Důvod návštěvy Počet respondentů Pouze jedna moţnost 

Zdravotní důvody dítěte 15 2 

Prevence utonutí dítěte 58 8 

Zábava 95 38 

Zdravotní důvody a zábava 7 0 

Prevence a zábava 44 0 

Všechny moţnosti 6 0 

Jiné 25 9 

 

 Tabulka 5 vyobrazuje odpovědi respondentů na otázku, jaké jsou hlavní důvody 

jejich návštěvy. Tabulka je rozdělena podle toho, zda respondent uvedl pouze jednu 

z moţností nebo jich označil více. Největší počet respondentů navštěvuje Babyclub 

především pro zábavu. Z celkového počtu respondentů označilo pouze zábavu 33 %. 

Z jiných důvodů, neţ ze kterých mohli respondenti vybírat, navštěvuje Babyclub 

8 % respondentů. Dalším důvodem, který zaujímá 7 %, je prevence utonutí dítěte. 

Pouze ze zdravotních důvodů navštěvuje Babyclub 2 % respondentů. Dále se často 

objevovala kombinace více moţností. Nejčastější odpovědí bylo prevence utonutí dítěte 

společně se zábavou. Tyto dva důvody označilo 39 % respondentů. 6 % respondentů 

uvedlo zdravotní důvody dítěte společně se zábavou. Posledních 5 % respondentů 

uvedlo všechny tři moţnosti. 25 respondentů dále vypsalo, kromě výběrových 

odpovědí, i jiné důvody, kvůli kterým Babyclub navštěvují. 9 respondentů vypsalo 

pouze důvody jiné, aniţ by vybrali některou z nabízených moţností. 
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5.3 Hodnocení kvality sluţeb v Babyclubu Čochtánek 

 Kvalitu sluţeb v Babyclubu Čochtánek z pohledu zákazníků zjišťuje hlavní část 

dotazníku. Ta se skládá celkem z 30 otázek. Respondenti uváděli nejprve svá očekávání, 

a poté hodnotili kvalitu sluţeb, kterou skutečně vnímají.  

 Pro vyhodnocení hlavní části dotazníků jsem zvolila klasifikační kříţe. 

Klasifikační kříţe přehledně vyobrazují veškeré výsledky jednotlivých faktorů kvality 

sluţeb a jsou vţdy shrnuty v jedné z oblastí kvality sluţeb. Pro větší přehlednost jsou 

vţdy označeny výsledné hodnoty, kterými je třeba se více zaobírat. Nejčetnější 

odpovědi jsou zvýrazněné světle modrými políčky, rizikové hodnoty růţovými 

a představy managementu Babyclubu označují šedá políčka. Doplňující hodnotou je 

poměrový koeficient diferenciace, který udává, zda byly odpovědi respondentů 

jednotné, nebo naopak značně diferencované. Klasifikační kříţ pak tuto hodnotu 

potvrzuje. Součástí hodnocení jsou také odpovědi vedení Babyclubu. Ti uváděli 

představu o očekáváních respondentů a uvedli také další vysvětlující komentáře. 

Odpovědi z rozhovoru s managementem Babyclubu jsou zobrazeny v kaţdém 

klasifikačním kříţi a jsou také okomentovány souvislým textem. 

 

5.3.1 Hodnocení dostupnosti, rozvrhu a kvality bazénu 

5.3.1.1 Dostupnost Babyclubu 

Tvrzení 1: Babyclub by měl být podle mých představ dobře dostupný (lokalita města, parkoviště, 

vlastní vchod a další). 

Tvrzení 2: Dostupnost Babyclubu Čochtánek je pro mě a mé děti ideální. 

 Poměrový koeficient diferenciace u prvního tvrzení, které zjišťuje 

respondentovo očekávání, je 0,12. Znamená to, ţe respondenti se v odpovědích téměř 

shodovali. Mezi odpověďmi není velká diferenciace. Ve skutečnosti se takové odpovědi 

daly očekávat. Kaţdý zákazník bude upřednostňovat nejdostupnějšího poskytovatele 

sluţby, kterou hledají.  U tvrzení 2, které zjišťuje respondentovo vnímání kvality, však 

dosáhl hodnoty 0,77. Odpovědi respondentů jsou v tomto případě variabilní. Vysvětlit 

to můţeme tím, ţe pro kaţdého respondenta je dostupnost jiná. Podrobněji můţete 

odpovědi vidět v klasifikačním kříţi 1.  
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Klasifikační kříţ 1: Dostupnost Babyclubu 

 

                     

 Více neţ polovina respondentů, přesněji 63 %, je s dostupností plaveckého 

bazénu, ve kterém kurzy plavání s dětmi probíhají, spokojena. 72 respondentů přiřadilo 

tomuto faktoru nejvyšší hodnotu jak v jejich očekáváních, tak v reálném vnímání 

kvality. Další variantou je případ, kdy zkušenost respondentů je niţší neţ jejich 

očekávání. 19 respondentů sníţilo hodnocení na „spíše souhlasím“. To podle mého 

názoru ještě neznačí ţádný větší problém. Odpovědi na otevřenou otázku k tomuto 

faktoru kvality sluţeb naznačily, ţe bazén, ve kterém lekce probíhají, není dostupný tak, 

jak by někteří respondenti očekávali. Velkou roli hraje také to, ţe bazén v Benešově je 

jediný v dosahu cca. 30-40 km, kde kurzy plavání pro děti probíhají. Někteří 

respondenti uvedli, ţe dojíţdějí i 30 nebo 40 km. Dalším problémem můţe být umístění 

bazénu na okraji města, kam se rodiče s dětmi bez osobního automobilu dostávají hůře. 

Autobus městské hromadné dopravy zajíţdí k bazénu pouze dvakrát za den. Tímto jsou 

také vysvětleny další hodnoty, které můţeme z klasifikačního kříţe vyčíst. 

12 respondentů výrazněji sníţilo své hodnocení vnímané kvality oproti tomu, jaká jsou 

jejich očekávání. Otázkou je, zda s tímto můţe Babyclub něco dělat. Reálná vnímaná 

kvalita předčila u 2 respondentů jejich očekávání. Přestoţe si Babyclub pronajímá 

prostory ve veřejném plaveckém bazénu, mají vlastní vchod, vlastní recepci, hrací 

koutek i uzavřené prostory v době výuky.  

 Představy managementu byly takové, ţe nejvíce respondentů samozřejmě 

očekává nejlepší dostupnost bazénu, avšak racionálně očekávali menší spokojenost 



55 

 

s tímto faktorem. Bohuţel je to jedna z poloţek, kterou management Babyclubu můţe 

jen těţko změnit. Na druhou stranu dostupnost bazénu není tak důleţitým faktorem, 

kvůli kterému by Babyclub o zákazníky přišel. Naopak se vyskytla respondentka, která 

uvedla, ţe dojíţdí s dětmi do Babyclubu 40 km uţ několik let a je opravdu spokojena, 

proto vzdálenost nepovaţuje za překáţku. 

 

5.3.1.2 Rozvrh lekcí Babyclubu 

Tvrzení 3: Časový rozvrh lekcí Babyclubu by se měl přizpůsobit obecnému režimu dítěte 

a rodičů. 

Tvrzení 4: Časový rozvrh lekcí v Babyclubu Čochtánek je pro mě i mé děti ideální. 

 Poměrový koeficient diferenciace u tvrzení 3 je 0,42. Očekávání respondentů 

nebylo zcela jednotné. Samozřejmě kaţdému se hodí trochu jiné dny a hodiny kurzů. 

Koeficient tvrzení 4 vzrostl na 0,85. Variabilita hodnocení vnímané kvality je 

o polovinu vyšší neţ u tvrzení 3. To se dá vysvětlit tím, ţe některým respondentům 

rozvrh zkrátka vyhovuje a jiným ne. Těmto hodnotám odpovídá zobrazení odpovědí 

v klasifikačním kříţi 2. 

 
Klasifikační kříţ 2: Rozvrh lekcí Babyclubu 

 

                    

 Rozloţení názorů u této otázky se oproti předchozí trochu liší. 35 % respondentů 

uvedlo nejvyšší hodnocení jak pro očekávanou, tak pro vnímanou kvalitu. Těchto 
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odpovědí bylo celkem 40, coţ není ani polovina respondentů. Zde uţ je třeba přemýšlet, 

kde se vyskytuje problém. 14 respondentů sníţilo své hodnocení z nejvyššího očekávání 

o dva stupně. 2 respondenti dokonce z nejvyššího očekávání na nejniţší vnímanou 

kvalitu. V otevřených otázkách měli respondenti připomínky především na lekce 

s mladšími dětmi, kterým výuka brzy po poledni nevyhovuje kvůli reţimu spánku. 

Rodiče by uvítali dopolední lekce nejen z tohoto důvodu, ale někteří také proto, aby 

mohli plavat s mladšími dětmi, kdyţ starší děti mají ve školce. Jiní by zase uvítali větší 

rozestupy v rozvrhu. Respondenti, kteří plavou s více dětmi najednou, povaţují za 

sloţité zorganizovat čas tak, aby mohly plavat všechny děti. 20 respondentů očekává 

o stupeň niţší kvalitu neţ nejvyšší a tu také vnímá. U 9 respondentů dokonce předčila 

vnímaná kvalita jejich očekávání. 

 Rozvrh lekcí sestavuje management Babyclubu kaţdé pololetí v závislosti na 

moţnost pronájmu bazénu. Představy managementu jsou takové, ţe zákazníci budou 

povaţovat rozvrh za méně důleţitý a dokáţí se mu přizpůsobit. Management také 

předpokládá, ţe s rozvrhem budou nejvýše spokojeni. Zde se představy managementu 

trochu vyhnuly realitě. Na to je potřeba dát pozor.  

 

5.3.1.3 Hloubka bazénu 

 Babyclub vyuţívá pro své kurzy malý i velký bazén. Malý bazén se nachází 

v samostatné místnosti a je vhodný pro koupání batolat a malých dětí. Jeho teplota je 

cca. 30 °C a jeho hloubka je cca. 0,5 m. Velký bazén má na délku 25 m a je rozdělen na 

dvě části. První část zahrnuje 4 plavecké dráhy se skokanským můstkem, zde se 

hloubka vody pohybuje od 0,6 m. do 1,5 m. Druhá část bazénu je mělčí, zde se hloubka 

pohybuje okolo 0,6 m. Teplota vody je niţší neţ v malém bazénu, cca. 28 °C. 

Respondenti odpovídali na následující tvrzení. 

Tvrzení 5: Babyclub by měl mít podle mých představ vhodně hluboký bazén (do 1,5 m). 

Tvrzení 6: Bazén, který využívá Babyclub Čochtánek, má ideální hloubku pro plavání mých dětí. 

Poměrový koeficient diferenciace u tvrzení 5, tedy u očekávané kvality, vyšel 

0,41. Odpovědi respondentů byly středně diferencované. Někteří rodiče nevědí, jaká 

hloubka je vhodná pro výuku plavání dětí. Proto i očekávání mohou být odlišná. 

U tvrzení 6 je výsledná hodnota koeficientu 0,68. Hodnota je vyšší a udává větší 
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diferenciaci v odpovědích respondentů. Následující klasifikační kříţ blíţe specifikuje 

odpovědi respondentů.  

 
Klasifikační kříţ 3: Hloubka bazénu 

 

                      

 V případě této otázky vyšlo hodnocení pro Babyclub velice dobré. 

61 respondentů (53,5 %) hodnotilo očekávanou i vnímanou kvalitu nejvýše. 

U 12 respondentů pokleslo skutečné vnímání od očekávaného z hodnocení 4 na 

hodnocení 3. U 8 z nich bylo očekávání nejvyšší a hodnocení reálně vnímané sluţby 

kleslo na 2 („spíše nesouhlasím“). Z otevřených otázek jsem zjistila, ţe respondentům 

nevyhovuje hloubka velkého bazénu. Ve své nejhlubší části je hluboký více neţ 1,5 m. 

Ze své vlastní zkušenosti vím, ţe je to při výuce značný problém. V této části jsem 

nestačila ani já, jakoţto lektor a bylo obtíţné děti nějakým způsobem korigovat. Vedení 

Babyclubu by se mělo zamyslet nad moţnostmi, jak lépe uspořádat hodiny tak, aby do 

této části chodily opravdu jen velké děti, které uţ nepotřebují značnou podporu při 

výuce. Naopak malý bazén se některým respondentům zdá pro větší děti příliš mělký. 

Domnívají se, ţe děti poté nejsou nuceni opravdu plavat, ale „chodí“ často po dně. 

Přesto u 14 respondentů převýšila vnímaná kvalita tu očekávanou. Jako důvod uváděli, 

ţe plavecký bazén před rekonstrukcí byl v mnohem horším stavu. Po rekonstrukci jsou 

rodiče s bazénem, potaţmo s jeho hloubkou, velice spokojeni. 

 Management Babyclubu nepředpokládá, ţe by se zákazníci nějak zvláště 

zajímali o hloubku bazénu. Myslí si to z toho důvodu, ţe jsou profesionály ve svém 
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oboru a předpokládají, ţe rodiče budou očekávat, ţe výuka by neprobíhala 

v nevhodném bazénu. Samozřejmě museli být přesvědčeni, ţe hloubka vody vyhovuje 

výuce plavání dětí, jinak by nebylo moţné kurzy otevřít. Zároveň jsou si však vědomi, 

ţe velký bazén ve svém nejhlubším místě není úplně ideální.  

 

5.3.1.4 Teplota vody v bazénu 

Tvrzení 7: Bazén Babyclubu by měl mít podle mých představ vhodnou teplotu vody (cca. 30 °C). 

Tvrzení 8: Bazén, který využívá Babyclub Čochtánek, má ideální teplotu pro plavání mých dětí. 

 V případě tvrzení 7 a 8 vyšel poměrový koeficient diferenciace podobně jako 

u předchozích otázek. U tvrzení 7 je hodnota koeficientu 0,31. Odpovědi respondentů 

v otázce očekávání byly jen mírně odlišné. Hodnota koeficientu pro tvrzení 8 činí 0,79. 

Tato hodnota je jiţ relativně vysoká a můţeme z ní usoudit, ţe odpovědi respondentů 

v otázce vnímané kvality byly více diferencované. Tento fakt můţeme vysvětlit tím, ţe 

kaţdý dospělí i kaţdé dítě je jinak náchylné na teplotu vody. To můţeme potvrdit 

klasifikačním kříţem 4. 

 
Klasifikační kříţ 4: Teplota vody v bazénu 

 

                    

 Nejčastější odpovědí byla opět kombinace nejvyššího očekávání i vnímání. 

Takto odpovědělo 55 respondentů. Ať uţ rodiče plavou s dětmi nebo bez nich, 

očekávají respondenti takovou teplotu vody, která bude pro plavání příjemná. 
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Respondenti sniţovali hodnocení především kvůli teplotě vody ve velkém bazénu. Pro 

malé děti se jim zdá voda příliš studená. Někteří uváděli, ţe samostatní plavci, kteří 

mají lekce dlouhé 45 min., se vracejí zmrzlí. Dále také komentovali časté kolísání 

teploty vzduchu v bazénu. Teplota vody v malém bazénu se respondentům zdála být 

v pořádku.  

 Teplota bazénů, ve kterých probíhá výuka plavání, se majitelce Babyclubu zdá 

být naprosto v pořádku. Představa managementu je taková, ţe klienti budou očekávat 

takovou teplotu vody, při které bude plavání příjemné. Tímto názorem se shodují 

s respondenty. Avšak k zamyšlení jsou četné stíţnosti na teplotu vody ve velkém 

bazénu. 

 

5.3.2 Hodnocení zázemí a vybavení 

5.3.2.1 Zázemí pro rodiče a děti 

Tvrzení 9: Babyclub by měl mít vhodné zázemí pro rodiče i děti (prostor pro převlékání 

a obouvání, skříňky na oblečení, občerstvení, dětský koutek atd.). 

Tvrzení 10: Zázemí Babyclubu Čochtánek je pro mě i mé děti ideální. 

 

Klasifikační kříţ 5: Zázemí pro rodiče a děti 

 

                    

 Očekávaná i vnímaná kvalita dosáhly nejvyššího hodnocení u 40 respondentů. 

Nejčetnější odpovědí, ale pouze u jednoho respondenta, je kombinace niţšího očekávání 
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(3) a nejvyšší vnímané kvality tohoto faktoru. Tito respondenti si ve směs zázemí pro 

rodiče a děti chválili. Babyclub má vlastní vchod, kočárkárnu, recepci, prostor pro 

čekání rodičů i s výhledem do malého bazénu a herničku pro děti. 20 respondentů však 

sníţilo hodnocení o jeden stupeň. V otevřených otázkách naznačili, ţe pokud přijde více 

rodičů s dětmi, prostor bývá stísněný. Uvítali by více věšáků na bundy, především 

v zimním období, více ţidlí pro rodiče, kteří čekají na své děti. 9 respondentů sníţilo 

hodnocení o dva stupně, zde uţ spokojenost výrazněji klesla. Z otevřených otázek jsem 

se dozvěděla, ţe by dle jejich názoru bylo zapotřebí „oplocení“ do dětské herničky, aby 

děti nemohly utíkat k recepci nebo aţ ven na chodbu, na kterou jsou dveře v průběhu 

lekcí stále otevřené. V praxi se můţe stát, ţe se děti dostanou aţ úplně před budovu 

plaveckého bazénu.  

 Management Babyclubu věnoval zázemí veškerou péči, kterou byl schopen 

zabezpečit. Recepce je krásně vybavena. Kromě nezbytných věcí pro chod Babyclubu je 

také vybavena různým zboţím, od pomůcek přes oblečení, aţ po občerstvení. Rodiče si 

mohou dopřát i výbornou kávu. Zázemí je také uzpůsobeno tak, aby si děti mohly 

pohrát a rodiče odpočinout. Představy majitelky jsou takové, ţe respondenti budou mít 

o stupeň niţší očekávání, ale vnímanou kvalitu budou hodnotit nejvýše. Představy 

managementu se tudíţ shodují s očekáváním většiny zákazníků. 

 

5.3.2.2 Šatny a sociální zařízení 

 V prostředí plaveckého bazénu jsou šatny a sociální zařízení velmi oţehavým 

tématem. Klienti očekávají vysokou kvalitu a především čistotu. Výsledky výzkumu 

nevypovídají příliš pozitivně o těchto skutečnostech pro Babyclub Čochtánek.  

Tvrzení 11: Babyclub by měl mít vhodné a čisté šatny a sociální zařízení pro rodiče a děti. 

Tvrzení 12: Šatny a sociální zařízení Babyclubu Čochtánek je pro mě i mé děti ideální. 

 Poměrový koeficient diferenciace vyšel u očekávání respondentů 0,12. Z toho 

vyplývá, ţe očekávání respondentů nejsou příliš odlišná. Tato skutečnost je jednoduše 

vysvětlitelná tím, ţe kvalitu šaten a sociálního zařízení si klienti představují na vysoké 

úrovni. To je zcela pochopitelné vzhledem k tomu, ţe sluţby se týkají opravdu malých 

dětí, u kterých rodiče čistotu vyţadují. Skutečně vnímaná kvalita sluţeb tohoto faktoru 

je zcela jiná. Hodnota poměrového koeficientu diferenciace 0,81 vypovídá o tom, ţe 

hodnocení respondentů nebyla jednotná. Mnoho respondentů je s kvalitou šaten 
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a sociálního zařízení spíše nespokojena. Podrobné odpovědi jsou vyobrazeny na 

následujícím klasifikačním kříţi. 

 
Klasifikační kříţ 6: Šatny a sociální zařízení 

 

                     

 Z výsledků analýzy respondentů víme, ţe většina z nich jsou ţeny. Stejně tak 

většina zákazníků Babyclubu jsou ţeny s dětmi. Je obecně známo, ţe ţeny jsou více 

náchylné na čistotu, o to víc, pokud jde o jejich děti. Z klasifikačního kříţe vidíme, ţe 

spokojenost se šatnami a sociálním zařízením nevyšla v hodnocení respondentů nejlépe. 

Nejčetnější odpovědí byla kombinace nejvyššího očekávání a o stupeň niţšího vnímání 

skutečné kvality tohoto faktoru. Vyskytlo se také poměrně mnoho respondentů (20), 

kteří sníţili své hodnocení aţ na stupeň 2. Někteří (3) dokonce na stupeň 1. Otevřené 

otázky vysvětlují, proč tomu tak je. Celý plavecký bazén je nově zrekonstruovaný. 

Všechny prostory jsou velmi hezké a moderní. Stejně tak šatny i sociální zařízení. 

Jedním z negativních vlivů rekonstrukce však je odlišná organizace skříněk a nutnost 

pouţívat čipy. Ty však často nereagují a skřínky se neotevírají. Pokud rodič musí hlídat 

dítě či více dětí a k tomu zápasit s otevřením skříňky, je to samozřejmě nepohodlné. 

Dále respondenti ve velké míře kritizovali nedostatečný úklid v šatnách (mnoho prachu 

pod skříňkami, lavičkami), špinavou podlahu v šatnách i ve sprchách. Svá hodnocení 

sniţovali také kvůli teplotě vzduchu v šatnách. Mnohým se zdá, ţe je v šatnách 

přetopeno. Dále podle respondentů chybí dostatečný počet přebalovacích pultů 

a podloţek, na které mohou děti při převlékání poloţit. Nevhodné je podle rodičů také 
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prostředí ve sprchách, kde nemají pro malé děti podloţky ani ţádné jiné vhodné plochy, 

na které by mohli své děti poloţit nebo posadit. Podlahy jsou také kluzké, a proto 

nevhodné pro pohyb malých dětí bez dozoru. 

 Vedoucí Babyclubu si nedostatečného úklidu není plně vědoma. Problém je, ţe 

úklid zajišťují uklízečky krytého plaveckého bazénu Benešov, nikoliv zaměstnanci 

Babyclubu. Představy managementu byly takové, ţe zákazníci budou samozřejmě 

očekávat nejvyšší kvalitu tohoto faktoru kvality sluţeb, avšak nečekali takovou 

nespokojenost ze strany zákazníků. Podle Mgr. Lady Pavlíčkové jsou nové šatny 

relativně nepraktické. Skříňky jsou na čipové hodinky a často se stává, ţe zákazníci 

i lektoři nemohou skřínky otevřít. Bohuţel s tímto faktorem kvality sluţeb samotný 

Babyclub příliš mnoho nenadělá. Majitelka se na základě odpovědí respondentů bude 

snaţit podat opodstatněné návrhy správě krytého plaveckého bazénu a bude doufat, ţe 

názory zákazníků správa krytého plaveckého bazénu v Benešově vyslyší a stav šaten a 

sociálního zařízení se bude do budoucna zlepšovat.  

 

5.3.2.3 Moderní vybavení 

 Celý krytý plavecký bazén v Benešově prošel během rekonstrukce výraznou 

proměnou. Zlepšila se pouţívaná technologie, kompletně se změnily šatny i jejich 

systém z klasického zámkového na čipový. Změnily se veškeré prostory sprch a bazénu. 

K modernizaci došlo i v oblasti vybavení. Teprve po rekonstrukci získal Babyclub svou 

vlastní recepci, kočárkárnu, herničku pro děti s výhledem do malého bazénu i zázemí 

v podobě baru se zboţím na plavání i občerstvením. Část vybavení poskytla správa 

plaveckého bazénu, část si zařídila majitelka Babyclubu. Vybavení především v malém 

bazéně nebylo doposud zkompletováno.  

 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Benešově přinesla Babyclubu 

v oblasti jeho vybavení řadu výhod. Některé změny však přispěly k negativnímu 

hodnocení. Přesto Babyclub Čochtánek vyšel z této změny jednoznačně pozitivně.  

Tvrzení 13: Babyclub by měl mít podle mých představ moderní vybavení (recepce, dětský 

koutek, šatny, sprchy). 

Tvrzení 14: Vybavení Babyclubu Čochtánek je podle mého názoru moderní a vyhovuje mě 

i mým dětem. 
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Klasifikační kříţ 7: Moderní vybavení 

                        

 Opět nejvíce respondentů volilo nejvyšší hodnocení očekávané i vnímané kvality 

vybavení Babyclubu. Celkem takto odpovědělo 56 respondentů. U 23 respondentů 

dokonce kvalita vybavení předčila jejich očekávání. Objevili se však také respondenti, 

kteří svá hodnocení sniţovali. Vybavení podle jejich názorů ani nemusí být nutně 

moderní. Chválili si v otevřených otázkách především jeho funkčnost. Výzkum ukázal, 

ţe nejde aţ tak o kvalitu vybavení, jako spíše o jeho počet. Někteří respondenti by 

uvítali více přebalovacích pultů, více ţidlí, více moţností odloţení oblečení a bot, 

především v zimním období. Tato otázka úzce souvisí se zázemím pro rodiče a děti, 

proto se některé odpovědi opakovaly. Především se respondenti opakovaně vyjadřovali 

k moţnosti zabezpečení před utíkáním dětí mimo prostor herničky. Faktem je, ţe 

samozřejmě i v tomto případě očekává kaţdý respondent jinou kvalitu vybavení. 

Někteří zákazníci vycházeli při svém hodnocení z minulé zkušenosti, kdy plavecký 

bazén byl ještě ve fázi před rekonstrukcí. Pro tyto respondenty je nynější vybavení 

nesrovnatelně lepší.  

 Představy managementu jsou takové, ţe zákazníci nebudou očekávat nejvyšší 

kvalitu toho faktoru, neboť je to pouze vedlejší produkt. Majitelka je si samozřejmě 

vědoma, ţe vybavení není nejsilnější stránkou Babyclubu, především v dětské herničce 

a v prostoru čekání rodičů. Za hlavní část vybavení povaţuje management Babyclubu 

spíše pomůcky pro plavání s dětmi, které hodnotím v následující otázce.  
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5.3.2.4 Pomůcky a hračky pro plavání 

Tvrzení 15: Babyclub by měl mít dostatek pomůcek a hraček pro plavání s dětmi. 

Tvrzení 16: Babyclub Čochtánek má dostatek pomůcek a hraček pro plavání s mými dětmi. 

 
Klasifikační kříţ 8: Pomůcky a hračky pro plavání 

 

                    

 Z klasifikačního kříţe 8 vidíme, ţe téměř většina respondentů očekává nejvyšší 

kvalitu pomůcek a hraček na plavání a zároveň nejvyšší kvalitu také skutečně vnímá. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe pomůcek a hraček pro plavání s dětmi má Babyclub 

opravdu velké mnoţství. Většina věcí je ve velmi dobrém stavu i potřebném počtu. 

Lektoři mají k dispozici různé druhy destiček, ať uţ velkých nebo malých, plavecké 

pásy, nadlehčovací krouţky, plavecké pontony, klouzačku a mnoho dalších pomůcek 

a hraček. Pravdou je, ţe pomůcek a hraček je nepřeberné mnoţství. Rodiče však věří 

managementu Babyclubu, ţe vybírají ty správné. Několik respondentů sníţilo své 

hodnocení. Důvodem je to, ţe pokud je více lekcí najednou, coţ je samozřejmě běţné, 

musí se lektoři dohodnout, jaké pomůcky budou mít malé děti, jaké větší atd. V praxi to 

však nikdy nedělalo ţádný problém. Lektoři jsou schopni se dohodnout a uzpůsobit 

cvičení dostupným pomůckám.  

 Pomůcky a hračky přímo ovlivňují chod lekcí. Jsou nepostradatelnou součástí 

výuky plavání dětí. Stejně jako management pokládá tento faktor za velmi důleţitý, 

předpokládá, ţe i zákazníci očekávají nejvyšší kvalitu. Jak lze vyčíst z klasifikačního 

kříţe 8, představy managementu se shodují s názorem většiny respondentů. 
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5.3.3 Hodnocení personálu 

5.3.3.1 Odborné vzdělání zaměstnanců 

Tvrzení 17: Zaměstnanci Babyclubu by měli mít odborné vzdělání nebo kurz. 

Tvrzení 18: Jsem ujištěn/a, že zaměstnanci Babyclubu Čochtánek mají odborné vzdělání. 

 
Klasifikační kříţ 9: Odborné vzdělání zaměstnanců           

 

                    

 U 67 respondentů naplnil tento faktor jejich nejvyšší očekávání. 26 respondentů 

svá hodnocení z nejvyššího očekávání sníţilo. Ze slovních odpovědí respondentů jsem 

zjistila, ţe zákazníci za běţného provozu nemají šanci zjistit, zda lektoři mají odborné 

vzdělání nebo nějaký kurz. Samozřejmě vzdělání od personálu očekávají. Maximálně 

tento fakt mohou vypozorovat z vedení lekce a zvolených aktivit. Pokud je však rodič 

úplný laik, nemůţe posoudit odbornost lektora ani tímto způsobem. O kurzech či 

vzdělání lektorů se nedočteme ani na webových stránkách. Některé rodiče by tyto 

informace zajímaly. Vyskytl se také názor, ţe není důleţité vzdělání, ale ochota a chuť 

děti učit plavat. S tímto názorem rozhodně nesouhlasím. Odborné znalosti jsou u této 

sluţby dle mého názoru nezbytností. Vyskytli se také respondenti (7), u kterých 

vnímaná kvalita předčila jejich očekávání.  

 Kaţdý lektor, který děti vyučuje plavání, musí mít v Babyclubu Čochtánek 

minimálně kurz „Učitel plavání III. třídy.“ Představy managementu jsou takové, ţe 
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zákazníci budou očekávat nejvyšší kvalitu vzdělání lektorů a také s ní budou spokojeni. 

V tomto případě se představa managementu shoduje s očekáváním respondentů.  

 

5.3.3.2 Ochota a připravenost pomoci 

Tvrzení 19: Zaměstnanci Babyclubu by měli být ochotni a připraveni pomoci či poradit. 

Tvrzení 20: Zaměstnanci Babyclubu Čochtánek jsou vždy připraveni a ochotni pomoci či 

poradit. 

Klasifikační kříţ 10: Ochota a připravenost pomoci 

 

                        

 Ochota poradit a pomoci je faktorem, který můţe velmi zlepšit pověst 

Babyclubu. Nejlepší reklama je právě ta ústní („word of mouth“) předaná mezi 

zákazníkem a potenciálním zákazníkem. Pokud jsou zákazníci spokojeni s lektory, je to 

velký krok k úspěchu. Ochotu personálu hodnotí 86 respondentů nejvýše. Jejich 

nejvyšší očekávání jsou naplněna. Dalších 18 respondentů svá hodnocení sníţila. 

15 z nich pouze o jeden stupeň. 3 respondenti jsou s tímto faktorem spíše nespokojeni, 

avšak neuvedli v otevřených otázkách důvod nespokojenosti. 10 respondentů očekávalo 

menší ochotu personálu neţ takovou, kterou ve skutečnosti v Babyclubu vnímají. 

Lektoři Babyclubu Čochtánek jsou velmi přívětiví a ochotní. Proto také získali velmi 

kladná hodnocení. 

 Vedení Babyclubu spolupracuje jiţ mnoho let se stejnými lektory plavání. Ti 

tuto práci dělají především spíše jako přivýdělek, nikoli na plný úvazek. Hlavním 
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důvodem jejich práce je zapálení pro věc, dětí učí plavat s láskou, protoţe je to baví. To 

se samozřejmě odráţí na kvalitě poskytované sluţby.  

 

5.3.3.3 Individuální přístup 

Tvrzení 21: Zaměstnanci Babyclubu by měli mít k dětem individuální přístup (např. podle 

schopností). 

Tvrzení 22: Zaměstnanci Babyclubu Čochtánek přistupují individuálně k výuce plavání mých 

dětí. 

Klasifikační kříţ 11: Individuální přístup 

 

                        

 Klasifikační kříţ 11 ukazuje, ţe 53 respondentům naplnil tento faktor kvality 

sluţeb jejich nejvyšší očekávání. Poměrně četnou odpovědí byla také varianta, kdy 

vnímaná kvalita předčila tu očekávanou. Kurzy plavání probíhají ve skupině od 8 do 

10 dětí. Pokud rodiče s dětmi navštěvují Babyclub od mladšího věku a postupně 

procházejí kurzy, poté není s takovými dětmi problém. Potřeba individuálního přístupu 

nastává spíše tehdy, kdyţ přijdou nové děti především do samostatných plaváčků 

a nestačí na úroveň dětí ve vybraném kurzu. Je samozřejmostí, ţe lektoři se věnují všem 

dětem a tudíţ nemohou v takovém počtu soustředit svou pozornost pouze na jedno dítě. 

Pokud se však v kurzu vyskytne plaváček, který některou činnost nezvládá, lektoři jsou 

připraveni pomoci a volí taková cvičení, která jsou všechny děti v kurzu schopny 

zvládnout. Několik respondentů sníţilo své hodnocení. Je to proto, ţe kaţdý rodič 
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očekává jinou péči o své dítě. Někteří zákazníci jsou náročnější a očekávali by větší 

pozornost pro své děti. Vesměs jsou však respondenti s přístupem k jejich dětem při 

výuce spokojeni.  

 Management Babyclubu je přesvědčen o stoprocentním přístupu lektorů k výuce 

všech dětí. Předpokládají stejnou péči pro všechny plaváčky od všech zaměstnanců. 

Představy managementu jsou takové, ţe klienti nebudou očekávat nejvyšší individuální 

přístup pro své děti, jelikoţ dobře vědí, ţe lekce jsou přibliţně po 8-10 dětech. Tato 

představa se mírně liší od skutečného očekávání respondentů.  

 

5.3.3.4 Dodrţování rozvrhu 

 Zásadou dobře odvedené lekce je samozřejmě její včasný začátek. Lektoři se 

musí chovat tak, aby klienty „neokrádali“ o zaplacenou lekci. Jednoduše mají povinnost 

poskytnout výuku tak dlouhou, jak má být. Jejich dochvilnost je tak důleţitým faktorem 

kvality sluţby. Součástí lekce samostatných plaváčků je také jejich vyzvednutí 

v prostoru před šatnami, převlečení, vysprchování a dovedení do bazénu.  

Tvrzení 23: Zaměstnanci Babyclubu by měli dodržovat rozvrh výuky plavání. 

Tvrzení 24: Zaměstnanci Babyclubu Čochtánek dodržují předepsané časy plaveckých hodin, 

kterých se mé děti účastní. 

 

Klasifikační kříţ 12: Dodrţování rozvrhu                            
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 Rozvrh plaveckých kurzů v Babyclubu je opravdu nabitý. Jeden kurz končí 

a ihned na něj navazuje kurz další. Proto je potřeba, aby lektoři byli stoprocentně 

dochvilní. Kaţdá minuta skluzu se odrazí v délce odplavané lekce. Samozřejmostí je, ţe 

zákazníci by měli dostat tak dlouhou lekci, jakou si zaplatili. 95 respondentů, coţ je 

většina z nich, hodnotilo očekávanou i vnímanou kvalitu tou nejvyšší hodnotou. 

Z klasifikačního kříţe 12 vidíme, ţe se v odpovědích objevilo také sníţené hodnocení 

tohoto faktoru kvality sluţeb. 9 respondentů sníţilo svá hodnocení vnímané kvality 

o jeden stupeň, a to z nejvyššího očekávání na niţší. Avšak v otevřených odpovědích 

nijak zvlášť nekritizovali dodrţování rozvrhu. Několik z nich uvedlo, ţe lektor přišel na 

lekci později. To se můţe stát v případě, ţe se buď zdrţí s dětmi ve sprchách, nebo 

v horším případě svou vlastní chybou, ať uţ z jakéhokoliv důvodu. Dochvilnost je však 

hodně důleţitým prvkem dobře odvedené lekce a lektoři by se podle toho měli 

přizpůsobit tak, aby chodili načas. 

 Management Babyclubu dbá na včasné příchody lektorů. U samostatných 

plaváčků je lektor připraven 15 minut před lekcí, aby děti stihl převléknout, vysprchovat 

a dovést do bazénu. U kurzů, kterých se účastní i rodiče, je lektor také připraven 

15 minut před lekcí. Za včasné příchody všech rodičů s dětmi však ručit nemůţe. 

Majitelka Babyclubu se domnívá, ţe respondenti budou volit nejvyšší očekávání 

a budou také nejvíce spokojeni. V tomto případě se shoduje představa managementu 

s očekáváním zákazníků.  

 

5.3.4 Hodnocení bezpečnosti 

5.3.4.1 Dodrţování hygienických a bezpečnostních norem 

 Hygienická sluţba se k tématu plavání kojenců a batolat dostala na počátku 90. 

let, kdy se kurzy začaly šířit. Státní zdravotní ústav se touto problematikou zabývá od 

roku 1994. Tehdy byly zpracovány podrobné hygienické podmínky a zásady těchto 

kurzů. Zákonnou podobu dostala doporučení v roce 2004, jako příloha vyhlášky MZ 

č. 135/2004 Sb., která byla nahrazena vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb. Zde jsou 

stanoveny hygienické poţadavky na bazén a jeho provoz pro kojence a batolata. 

Hygienici jsou si vědomi toho, ţe tato aktivita s malými dětmi v prostředí bazénu není 

úplně bez rizika. Je zde riziko především infekčních onemocnění a dále rizika 

z tepelného diskomfortu. Větší rizika infekce jsou v prostorách, kde se děti střídají 
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s běţnou veřejností, jako je tomu v Babyclubu Čochtánek. V úvahu se také musí brát 

riziko utonutí či nesprávné manipulace s dětmi. Dle mého názoru nejsou klienti 

Babyclubu dostatečně informovány o výše uvedených skutečnostech.  

Tvrzení 25: Babyclub by měl podle mých představ dodržovat předepsané hygienické 

a bezpečnostní normy. 

Tvrzení 26: Myslím si, že Babyclub Čochtánek dodržuje předepsané hygienické a bezpečnostní 

normy. 

 
Klasifikační kříţ 13: Dodrţování hygienických a bezpečnostních norem 

                     

 Z klasifikačního kříţe 13 je zřejmé, ţe většina respondentů volila nejvyšší 

očekávanou i vnímanou kvalitu faktoru dodrţování hygienických a bezpečnostních 

norem. Plavecký bazén prošel v roce 2009 kompletní rekonstrukcí. Důleţitým prvkem 

byla nová technologie s dostatečnou filtrací vody, která splňuje přísnější normy pro 

kojenecké plavání. Několik respondentů svá hodnocení sníţilo. 25 respondentů sníţilo 

svá hodnocení z nejvyššího očekávání na o stupeň niţší skutečné vnímání kvality. Čtyři 

respondenti dokonce o dva stupně. V otevřených otázkách však uváděli, ţe hygienické 

normy nejsou porušovány ze strany zaměstnanců Babyclubu, ale právě ze strany 

návštěvníků. Na zaměstnancích však stále zůstává upozorňování klientů na dodrţování 

čistoty.  

 Hygiena a bezpečnost jsou vţdy na prvním místě. Management samozřejmě 

předpokládá, ţe nároky zákazníků na tento faktor kvality sluţeb jsou vysoké. Zároveň 
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se snaţí vyhovět tak, aby byli zákazníci nejvíce spokojeni. Představy managementu 

Babyclubu se i v tomto případě shodují s očekáváním zákazníků. 

 

5.3.4.2 Bezpečné podlahy 

Tvrzení 27: Bazén, ve kterém probíhá výuka plavání, by měl mít podle mých představ bezpečné 

podlahy (protiskluzové) pro pohyb mých dětí. 

Tvrzení 28: Bazén, který při svých lekcích využívá babyclub Čochtánek, má ideální a bezpečné 

plochy pro pohyb mých dětí. 

 
Klasifikační kříţ 14: Bezpečné podlahy 

 

                   

 Jak vidíme z klasifikačního kříţe, hodnocení této otázky vyšlo relativně 

negativní oproti předchozím indikátorům. Nejčetnější odpovědí byla kombinace 

nejvyššího očekávání a o stupeň niţšího vnímání kvality. Takto odpovědělo 

46 respondentů. Pokud porovnáme starý a nově zrekonstruovaný bazén, můţeme 

vytknout nové podlahy, které oproti předešlým opravdu nejsou vhodné do okolí bazénu. 

V otevřených otázkách se respondenti vyjadřovali především k tomuto problému. 

Podlahy ve sprchách i okolo bazénů jsou kluzké a můţe snadno dojít k úrazu nejen 

dítěte, ale i dospělého. 

 Management Babyclubu o tomto nedostatku ví, ale zatím ho ţádným způsobem 

neřeší. V kapitole 6 uvádím návrh na řešení problému s kluzkými podlahami. 
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5.3.4.3 Bezpečnost dětí při výuce 

Tvrzení 29: Zaměstnanci Babyclubu by měli podle mých představ dbát na bezpečnost dětí při 

výuce plavání. 

Tvrzení 30: Zaměstnanci Babyclubu Čochtánek stoprocentně dbají na bezpečnost mých dětí při 

výuce plavání. 

 
Klasifikační kříţ 15: Bezpečnost dětí při výuce 

                     

 Jedno z nejlepších hodnocení získala bezpečnost dětí při výuce. Z klasifikačního 

kříţe 14 jasně vidíme jednoznačnost odpovědí respondentů. 93 ze 114 respondentů 

očekává nejvyšší kvalitu a také nejvyšší kvalitu vnímá. To svědčí nejen o důleţitosti 

tohoto faktoru, ale také o jeho výborném plnění ze strany zaměstnanců. Je zřejmé, ţe 

lektoři opravdu dbají na bezpečnost dětí při výuce. Přesto se našlo několik respondentů, 

kteří svá hodnocení sníţili. V otevřených otázkách se objevily výtky na rozcvičování 

dětí. Při zahřívací části u bazénu například obíhají kolem bazénu. Jak uţ víme 

z předešlého hodnocení, podlahy v okolí bazénu jsou kluzké. Některým rodičům se 

proto tento způsob rozcvičky nezamlouvá. Lektoři sice volí výklus a upozorňují děti, 

aby běţely po kanálcích na odtok vody, přesto se můţe stát, ţe některé z dětí uklouzne. 

Výuka ve vodě však probíhá pod neustálým dohledem lektora za pomoci plaveckých 

pomůcek. V tomto případě lektoři skutečně dbají na bezpečnost dětí. Rodiče jsou buď 

přímo součástí výuky, nebo děti plavou samostatně. U samostatných plavců mají 

moţnost výuku sledovat. V praxi ani z předloţených dotazníků jsem nezaznamenala 

ţádnou stíţnost na dodrţování bezpečnosti dětí při výuce ve vodě.  
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 Pro management platí, ţe bezpečnost dětí je na prvním místě. Nedovoluje 

v kurzech ţádné nebezpečné činnosti. Stejně tak předpokládají, ţe zákazníci budou 

očekávat nejvyšší kvalitu tohoto faktoru kvality. V tomto se naprosto shodují 

s respondenty.  

 

5.4 Celkové zhodnocení kvality sluţeb 

 Tato kapitola shrnuje analýzu hlavní části dotazníku. Neţ posoudím kvalitu 

jednotlivých oblastí sluţeb a zhodnotím celkovou kvalitu sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek, analyzovala jsem váhy jednotlivých oblastí. Mohlo by se zdát, ţe některá 

z oblastí vyjde z analýzy dobře či špatně, ale záleţí také na tom, jakou váhu respondenti 

dané oblasti kvality sluţeb přidělili.  

 

Váhy jednotlivých oblastí kvality sluţeb 

 Pro objektivní zhodnocení celkové kvality sluţeb je třeba jednotlivým oblastem 

kvality sluţeb přiřadit váhy, které respondenti v další části dotazníku rozdělili. 

K dispozici měli 100 bodů, které mohli libovolně rozdělit mezi všechny 4 oblasti.  

 Průměrné váhy jednotlivých oblastí podávají informaci o tom, která oblast 

kvality sluţeb je pro zákazníky Babyclubu Čochtánek nejvýznamnější. Oblast kvality 

bazénu hodnotili respondenti v průměru 19 body. Kvalitu zázemí a vybavení hodnotili 

respondenti v průměru 20 body, kvalitu personálu 38 body a kvalitu bezpečnosti 

23 body. Rozloţení bodů do 4 oblastí bylo však u respondentů relativně rozdílné. Proto 

uvádím tabulku 7, která konkrétněji zobrazuje přiřazení bodů respondenty.  

 

Tabulka 6: Průměrné váhy jednotlivých oblastí kvality 

Oblast kvality sluţeb Váha (průměr) 

Kvalita bazénu 19 

Kvalita zázemí a vybavení 20 

Kvalita personálu 38 

Kvalita bezpečnosti 23 
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Tabulka 7: Rozdělení vah respondenty 

Četnost odpovědí 

Body 
Kvalita 

bazénu 

Kvalita 

zázemí a 

vybavení 

Kvalita 

personálu 

Kvalita 

bezpečnosti 

0 9 9 0 0 

5 9 5 0 0 

10 7 3 0 15 

15 14 16 0 13 

20 28 33 10 37 

25 29 26 20 30 

30 14 16 29 5 

35 1 0 0 0 

40 3 6 13 4 

45 0 0 1 1 

50 0 0 27 9 

55 0 0 9 0 

60 0 0 5 0 

 

 Tabulka 7 zobrazuje četnosti rozdělení bodů mezi jednotlivé oblasti. Doplňuje 

tak vypočtené průměry. Z tabulky 7 vyplývá, ţe nejdůleţitější je pro zákazníky kvalitní 

personál. Ţádný z respondentů neudělil této oblasti méně neţ 20 bodů. Celou polovinu 

bodů přidělilo této oblasti 27 respondentů. U této oblasti jako jediné přiřadili 

respondenti dokonce 55 a 60 bodů z celkových 100. Druhou nejdůleţitější oblastí 

kvality je pro respondenty bezpečnost. 9 respondentů přiřadilo této oblasti 50 bodů ze 

100. Nikdo z respondentů nehodnotil méně neţ deseti body. Méně důleţitou oblastí je 

podle respondentů kvalita zázemí a vybavení stejně tak, jak předpokládal management 

klubu. Zde jiţ 9 respondentů přiřadilo nulu. Nejvyšší přiřazenou hodnotou bylo 40 

bodů, tu vyplnilo 6 respondentů. Nejčetnější bodové ohodnocení této oblasti bylo 20 

bodů. Nejméně důleţitou oblastí kvality sluţeb je podle respondentů kvalita bazénu.  

 

Celkové hodnocení  

 Oblast týkající se dostupnosti, rozvrhu, hloubky a teploty vody vyšla 

z hodnocení relativně průměrně. Přestoţe u všech otázek v této oblasti byla nejčastější 

odpovědí kombinace nejvyšší očekávané i vnímané kvality, je třeba se dívat na tuto 

oblast trochu kritičtěji. Objevila se i jistá negativa, a to u kaţdého ze 4 faktorů. 

Největším problémem této oblasti, se kterým Babyclub můţe do budoucna hýbat, je 

rozvrh kurzů. Lepší organizace výuky by vylepšila spokojenost především těch klientů, 



75 

 

kteří plavou s mladšími dětmi. Vedení Babyclubu by rozhodně nemělo přehlíţet tento 

problém, jelikoţ skupina dětí od 2,5 let je stěţejní věkovou kategorií Babyclubu. 

Teplotu vody, která se některým respondentům nezdála být v pořádku, je nutno 

konzultovat se správcem plaveckého bazénu. V úvahu je třeba také brát váhu této 

oblasti kvality sluţeb, která je podle respondentů nejniţší ze všech. Dostupnost, rozvrh, 

hloubka a teplota vody jsou faktory, které primárně neurčují, zda zákazník Babyclub 

navštěvuje či nikoli. Jak uţ jsem zmiňovala, dalo by se povaţovat dokonce za výhodu, 

ţe v okolí 30-40 km ţádné kurzy plavání pro kojence neprobíhají, proto se rodiče 

snadněji přizpůsobí podmínkám, které Babyclub Čochtánek nabízí.  

 Další zkoumanou oblastí kvality sluţeb je zázemí a vybavení Babyclubu. Do 

této oblasti spadá zázemí pro rodiče a děti, šatny a sociální zařízení, vybavení 

a pomůcky a hračky pro výuku plavání. Přestoţe této oblasti respondenti nepřikládali 

velkou váhu, vzhledem k hodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících kvalitu sluţeb je 

třeba se touto oblastí zabývat více, neţ by se mohlo zdát. Zázemí se po rekonstrukci 

rapidně vylepšilo. Babyclub získal svůj vlastní vchod, kočárkárnu, recepci, hrací koutek 

i prostor pro čekání rodičů s výhledem do bazénu. Kvalita zázemí pro rodiče a děti je 

respondenty hodnocena velice pozitivně. Spíše neţ kvalitu připomínali nedostatek 

některých věci, coţ se kryje s otázkou zabývající se vybavením. Největším vnímaným 

problémem tohoto faktoru kvality je moţné utíkaní dětí mimo prostor herny, coţ se 

můţe projevit na sníţení kvality zázemí. Spíše negativně hodnoceným faktorem kvality 

sluţeb jsou šatny a sociální zařízení. Respondenti vytýkali především nedostatečný 

úklid, nedostatek některých komponentů jako přebalovací pulty, protiskluzové destičky, 

odkládací podloţky pro děti. Kritizována byla také teplota vzduchu, která se 

respondentům zdá v šatnách příliš vysoká. Naopak s vybavením byla většina 

respondentů spokojena. Dle jejich názorů je vybavení funkční a nemusí být ani nutně 

moderní. Zákazníkům chybí spíše dostatečný počet některých komponentů vybavení 

jako ţidle pro rodiče, věšáky, podloţky a podobně. Kvalita pomůcek a hraček na 

plavání se setkala s velikou spokojeností. Tento faktor je jedním z nejlépe hodnocených 

indikátorů kvality sluţeb v Babyclubu.  

 Třetí zkoumanou oblastní kvality sluţeb je personál. Tato oblast získala od 

respondentů nejvyšší váhu. Její součástí je odborné vzdělání, ochota a připravenost 

pomoci či poradit, individuální přístup a dodrţování rozvrhu.  Jelikoţ se jedná o sluţbu, 

kde personál hraje stěţejní roli, měl by být dostatečně proškolený a kvalitní. 
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Respondenti celkově hodnotí personál velice pozitivně. Jedná se o nejlépe hodnocenou 

oblast kvality sluţeb v Babyclubu. Také se vyskytly jisté výhrady, které mají spíše 

charakter informativní. Jedná se především o vzdělání personálu, které si klienti za 

běţného provozu nijak neověří ani nedohledají. Dále sniţovali svá hodnocení u faktoru 

„individuální přístup“. To je dáno především vyšším očekáváním respondentů. Kurzy 

probíhají v počtu cca. 8-10 dětí, není tedy úplně moţné sledovat pouze jedno dítě, a to i 

z hlediska bezpečnosti. Personál své lekce nastavuje tak, aby všechny děti zvládly 

vybrané činnosti. S dochvilností i ochotou poradit či pomoci jsou zákazníci 

nadprůměrně spokojeni, zde výrazně převyšovala nejvyšší vnímaná kvalita. Tento 

faktor je dokonce nejlépe hodnoceným indikátorem kvality sluţeb ze všech. 

 Poslední zkoumanou oblastí kvality sluţeb je kvalita bezpečnosti, která zahrnuje 

dodrţování hygienických a bezpečnostních norem, bezpečné podlahy a samotnou 

bezpečnost dětí při výuce. V otázce hygienických a bezpečnostních norem jsem 

očekávala kladné hodnocení ze strany respondentů, a to spíše z důvodu jejich 

neinformovanosti v této oblasti. Pro Babyclub by byl samozřejmě vhodnější vlastní 

bazén neţ pronajatý prostor v bazénu, kde se s dětmi střídá veřejnost. Tuto skutečnost si 

dle mého názoru klienti neuvědomují. Na druhou stranu, jak uţ jsem vícekrát podotkla, 

nemají příliš na výběr. Ze strany respondentů bylo spíše kritizováno nedodrţování 

hygienických zásad návštěvníky Babyclubu. Podlahy a plochy kolem bazénů i ve 

sprchách jsou jedním z největších problémů a jedním z nejhůře hodnocených faktorů 

kvality sluţeb. Ačkoliv se veškeré prostory i samotný bazén po rekonstrukci výrazně 

kvalitně zlepšily, u podlah tomu tak bohuţel není. Podlahy jsou příliš kluzké a je 

potřeba s tímto něco udělat. Posledním hodnoceným faktorem je bezpečnost dětí při 

výuce, která patří mezi nejlépe hodnocené faktory kvality sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Výzkum kvality sluţeb v Babyclubu Čochtánek přinesl řadu pozitivních 

i negativních výsledků. Majitelka Babyclubu byla sama velice zvědavá a silně 

zainteresovaná do celého výzkumu. Jelikoţ jsem sama působila jako instruktorkou 

plavání v tomto zařízení a s vedením i ostatním personálem mám velmi vřelé vztahy, 

byla jsem ve výzkumu velice podporována. Management Babyclubu měl velký zájem 

zjistit nedostatky svých sluţeb a popřípadě tato negativa zhoršující kvalitu sluţeb 

odstranit. Některé nedostatky jsou ovšem pro management velmi obtíţně řešitelné, 

jelikoţ jsou závislé především na rozhodnutí správy krytého plaveckého bazénu a 

vedení Babyclubu není dostatečně kompetentní k provádění výraznějších změn, 

týkajících se především samotného bazénu (teplota vzduchu, vody, systém apod.) nebo 

pronájmu bazénu ve vybraných hodinách. 

 Rozvrh kurzů Babyclubu je závislý na moţnostech pronájmu plaveckého 

bazénu. Nejčastější stíţnosti klientů, týkající se rozvrhu, byly na kurzy pro mladší děti 

v době těsně po poledni, které narušují reţim spánku dětí. Ty jsou pak nevyspalé 

a unavené. Pokud by bylo moţné posunout více kurzů, navrhovala bych úterní lekce 

posunout alespoň o půl hodiny, kurzy pro děti od 1 do 1 a půl roku by tak začínaly 

nejdříve ve 14:30. Dále bych doporučila promyšlení, zda by bylo moţné, aby se kurzy, 

které se konají ve čtvrtek, přesunuly na dopolední hodinu, a to například od 11:00 do 

11:30 – začátečníci do 1 roku a od 11:30 do 12:00 – děti od půl roku do 1 roku. Ve 

středu pak lekce 10:30 do 11:00 – děti od půl roku do 1 roku, od 11:00 do 11:30 – děti 

od 1 roku do 1 a půl roku. Další moţností je vyhrazení jednoho dopoledne v týdnu, kam 

by se tyto lekce přesunuly. Jedná se především o 6 lekcí, které jsou časově kritické. 

Teplota vzduchu a vody je taktéţ závislá na správě krytého plaveckého bazénu 

Benešov. Vedení Babyclubu můţe apelovat na správu, aby nepřetápěla v prostorách 

šaten malého bazénu, aby udrţovali teplotu vody na stále stejné úrovni, alespoň takto 

můţe management nedostatky částečně eliminovat. 

 Co se týká zázemí pro rodiče a děti, byla kvalita respondenty hodnocena vesměs 

pozitivně. Na základě připomínek klientů bych doporučila umístění oplocení do 

prostoru herničky nebo umístění vrátek k recepci. Toto opatření by zabránilo 

případnému pohybu dětí mimo prostory herničky i recepce. Dveře, které vedou před 

budovu, bych doporučovala nechávat stále zavřené. Dále by bylo vhodné umístit více 
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věšáků na oblečení, vybudovat například menší botník na boty a umístit více háčků na 

bundy.  

 Dalším problémem, který z výzkumu vyplynul, je nedostatečný úklid v šatnách 

a sociálních zařízeních. Nečistota byla jedním z nejvíce kritizovaných faktorů kvality 

sluţeb v Babyclubu. Plavecký bazén má své interní zaměstnankyně, které však nedbají 

na úklid ani tehdy, kdy je bazén otevřen pro veřejnost. Starost o šatny v době, kdy zde 

probíhají kurzy Babyclubu, povaţují za práci, která je nad limit jejich ohodnocení. 

Navrhuji, aby se majitelka Babyclubu domluvila se správou plaveckého bazénu. 

Nejprve bych se pokusila o domluvu stávajícím uklízečkám, aby pečlivě dbaly na 

čistotu v šatnách a sociálních zařízeních. Ze své vlastní zkušenosti je častěji vidím spíše 

sedět neţ uklízet. Pokud by domluva nepomohla, navrhovala bych najmutí pomocné 

síly na úklid. V případě nesouhlasu ze strany správce plaveckého bazénu bych 

doporučovala najmutí pomocné síly i na vlastní náklady Babyclubu. Pracovnice můţe 

být maminka na mateřské dovolené či důchodkyně. Určitě by Babyclub vyhověl i druhé 

straně ve formě alespoň menšího přivýdělku. Čistota je pro maminky s malými dětmi 

velice důleţitá, obzvláště pokud se jedná o tak choulostivou sluţbu jako je plavání. Jistě 

by se s přijmutím brigádnice zvýšily náklady, avšak ve výsledku by čisté prostory 

přinesly Babyclubu spíše prospěch. Menším, ale alespoň částečně efektivním řešením, 

by mohlo být umístění stěrek do sprch. Tak by si alespoň lektoři mohli operativně setřít 

vodu či případnou špínu, neţ by se dostavil úklid. 

 Dalším z mých návrhů, který je dle mého názoru reálně proveditelný, je 

zakoupení protiskluzových podloţek. Doporučovala bych nákup těchto doplňků 

prokonzultovat se správou plaveckého bazénu, aby Babyclub nemusel vynakládat 

finanční prostředky nejen na zakoupení těchto doplňků, ale také jejich údrţbu 

a skladování. Protiskluzové podloţky by byly potřeba umístit do bazénu na stálo. Sama 

jsem byla svědkem několika zranění, ať uţ ve sprchách nebo i v okolí bazénu. Nehody 

se stávají jak při kurzech Babyclubu, tak i mimo ně. Proto bych toto preventivní 

opatření doporučovala nejen v době výuky plavání Babyclubu, ale také v době, kdy je 

bazén otevřen pro veřejnost. Firmy, které nalezneme například na internetu, nabízí 

velké mnoţství podloţek, pásů, fólií a rohoţí v různých délkách, šířkách i barevném 

provedení. V nabídce nalezneme také protiskluzové spreje, které jsou však prakticky 

pouţitelné spíše na menší plochy. Daly by se však vyuţít například ve sprchách. 

Nepředpokládám, ţe by se jednalo o pokrytí všech ploch v okolí bazénů, šaten, 
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sociálních zařízení a sprch. To by bylo velice nákladné. Doporučovala bych však tuto 

úpravu alespoň do nejkritičtějších míst, jako je blízké okolí bazénu, sprchy a schůdky 

do vířivé vany. 

 Výsledky výzkumu ukázaly, ţe klienti Babyclubu nemají šanci za běţného 

provozu zjistit, zda lektoři mají odborné vzdělání. Navrhovala bych certifikáty 

o kurzech či vzdělání vyvěsit v prostoru recepce nebo zázemí pro rodiče. Tak by si 

klienti mohli snadno ověřit odborné vzdělání svých lektorů. Doporučovala bych tyto 

informace také přidat na webové stránky Babyclubu. Ty jsou obecně dost nepřehledné 

a je zde málo informací. Respondenti sice nepovaţovali absenci těchto informací za 

velký problém, ale určitě by je tyto skutečnosti zajímaly. Pro Babyclub by to znamenalo 

pouze vytvořit kopie certifikátů a vybrat prostor, kam je umístit, například i s fotkou 

a základními informacemi o lektorech. Několik respondentů uvedlo, ţe nepokládají 

odborné vzdělání lektorů za důleţité. Vyzdvihují především dobrý přístup a chuť děti 

plavání učit. S těmito názory opravdu nesouhlasím. Odborné znalosti a dovednosti pro 

výuku plavání povaţuji za velmi důleţité. Nekvalifikovaný personál můţe udělat 

mnoho chyb, které si děti ponesou do vyššího věku, kdy uţ je problematické naučené 

stereotypy přeučovat. 

 Na základě výsledků výzkumu, kdy několik respondentů vytýkalo nejednotnost 

výuky plavání, bych doporučila pořádat vzdělávací školení či jiné schůze, kde by byli 

všichni lektoři jednotně poučeni o některých praktikách při výuce plavání. Ne všichni 

lektoři prošli stejným školením, proto se můţe stát, ţe některé postupy, úchopy 

a cvičení se liší. Na zákazníka to však v praxi nedělá dobrý dojem, kdyţ například jeden 

lektor naučí rodiče určitý úchop dítěte a další lektor tento úchop opravuje. Nejdůleţitější 

prvky výuky by dle mého názoru měly být sjednoceny. Toto je otázka především 

komunikace mezi personálem. Vedení Babyclubu by se mělo postarat o to, aby se 

nestalo, ţe první lektor rodiče s dětmi něco naučí a další lektor učí tu samou věc jinak a 

zároveň pokládá prvotně naučený postup za nevhodný. Tyto situace působí na klienta 

velmi neprofesionálním dojmem a je nutné je eliminovat. 

 Další připomínky respondentů směřovaly na výuku plavání a individuální 

přístup k dětem. Několika respondentům se zdá, ţe lektoři dostatečně nezohledňují 

jejich dítě. Je to dáno především vysokým očekáváním klientů. Podle mého názoru by 

tento problém mohl vyřešit pomocník při výuce. Navrhovala bych, aby u kaţdé lektorky 

byl člověk, který by mohl případně pomoci, pokud by některé dítě aktivitu nezvládalo. 
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Tuto pozici by mohl zastat jeden člověk, který by vypomáhal při lekcích, kde je situace 

nejkritičtější. Jedná se především o kurzy nejmenších samostatných plaváčků. 

 Další návrhy jsou spíše drobnými nápady, které by mohly zpestřit poskytované 

sluţby. Jednou z krásných památek na dětství, kterou zajisté mnoho z nás získalo, je 

mokré vysvědčení. Myslím si, ţe zavedení stejného či podobného vysvědčení do kurzů 

Babyclubu by jistě klienty velmi potěšilo. Mohli by sledovat úspěchy a pokroky svých 

dětí. Dříve byly na stropech malého bazénu pověšené nafukovací velryby, ty po 

rekonstrukci zmizely. Myslím si, ţe by bylo dobré umístit na strop opět nějaké hračky, 

obrázky nebo jiné předměty, které by upoutaly dětskou pozornost při plavání na zádech, 

které je pro některé děti stresové. Ačkoliv součástí mého výzkumu nebyly webové 

stránky Babyclubu, doporučovala bych, aby byly doplněny nebo předělány. Jsou velmi 

nepřehledné a chybí zde mnoho informací. Doplnila bych především ceník, informace o 

lektorech a jejich vzdělání, fotogalerie, rozvrhy lekcí, mapu Benešova s označením 

krytého plaveckého bazénu a přehledněji bych webové stránky zorganizovala. 

Jsem zastánce názoru, ţe je stále co zlepšovat. Výsledky, vypracované návrhy a 

doporučení v této diplomové práci jsou dobrým začátkem pro zlepšování kvality sluţeb 

nejen v Babyclubu Čochtánek. Samozřejmě by bylo ţádoucí provést po zavedení 

navrţených opatřeních další marketingový výzkum a zjistit, zda jsou zákazníci 

s kvalitou sluţeb spokojenější a co je třeba dále zlepšovat. 
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7 DISKUZE 

 Marketingového výzkumu v Babyclubu Čochtánek se celkem zúčastnilo 

114 respondentů. Z celkového počtu členů je to více neţ třetina. Poměr mezi ţenským 

a muţským pohlavím byl přibliţně zachován tomu reálnému. Výzkum byl klienty 

i samotným Babyclubem přijímán velmi pozitivně. Bohuţel jsem nenalezla ţádné 

podobné výzkumy, které by se týkaly kvality sluţeb v oblasti plavání s kojenci 

a batolaty. Nalezla jsem pouze některé články, které se zabývají vhodností plavání 

s malými dětmi. Výzkum byl tak sestaven přímo na míru Babyclubu Čochtánek a můţe 

být vyuţit pro další zkoumání v této oblasti sluţeb. Dotazník zkoumající kvalitu sluţeb 

v Babyclubu byl prokonzultován s PhDr. Janem Šímou, Ph.D. 

 První část dotazníku se zabývala analýzou respondentů. Pro příští výzkum bych 

doporučila zařadit otázky týkající se počtu návštěv. Dále by se mělo zjistit, zda 

respondenti Babyclub navštěvovali jiţ před rekonstrukcí. Doplnila bych v otázce 

finanční situace spíše celkový příjem rodiny, neboť v tomto výzkumu byly odpovědi 

ovlivněny tím, ţe velká část klientů jsou maminky na mateřské dovolené a udávaly svůj 

rodičovský příspěvek, který samozřejmě není vysoký a příliš nevypovídá o finanční 

situaci rodiny.  

 Hlavní část dotazníku byla vyhodnocována pomocí klasifikačních kříţů. 

Respondenti volili ze 4 moţností. Dvě z nich byly pozitivní, dvě negativní. Nepřidala 

jsem do výběru ţádnou střední hodnotu (jako například „nemohu posoudit“), ke které 

by se respondenti mohli uchýlit, neboť by odpovědi neměly příliš velkou vypovídací 

hodnotu. Nejčetnějšími odpověďmi respondentů bylo nejvyšší očekávání v kombinaci 

s nejvyšší vnímanou kvalitou. Při hodnocení výsledků jsem brala v úvahu očekávání 

pozitivního hodnocení ze strany respondentů. Dobré výsledky jsem očekávala 

především z toho důvodu, ţe Babyclub je v okolí 30-40 km jediným zařízením, které 

poskytuje plavecké sluţby pro kojence a batolata. Mnoho klientů je rádo, ţe Babyclub 

Čochtánek mohou navštěvovat, a leckteré nedostatky tak přehlédnou. V úvahu také 

musíme brát vzhled a funkčnost bazénu před rekonstrukcí. Zrekonstruovaný bazén je 

svým vzhledem a vybavením nadstandardní, a to platí minimálně pro Středočeský kraj. 

Tato skutečnost můţe ovlivnit především hodnocení respondentů, kteří navštěvovali 

„starý“ bazén. 
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 V předposlední části výzkumu přidávali respondenti váhy jednotlivým oblastem 

kvality sluţeb. Tuto otázku hodnotím jako velmi přínosnou. Některé faktory byly více 

negativně hodnoceny, ale spadaly do oblasti, které respondenti nepřikládají nejvyšší 

váhu. Proto by se sice měly individuálně řešit, ale neohroţují natolik celkové vnímání 

kvality sluţeb. Velmi přínosnou částí výzkumu byla také část, kde respondenti 

vypisovali vzkazy, připomínky a podněty managementu Babyclubu. Z této části jsem 

mohla čerpat při tvorbě návrhů a doporučení.  

 Výzkum jsem mohla obohatit také o své vlastní zkušenosti z praxe. Dva roky 

jsem v Babyclubu Čochtánek působila jako lektorka plavání. Byla jsem v blízkém 

kontaktu s klienty i vedením Babyclubu, se kterým mám dosud velmi vřelý vztah. Jsem 

si vědoma také jistých nedostatků výzkumu. Výzkum obsahuje nejdůleţitější 

komponenty kvality sluţeb v plaveckém zařízení pro děti, přesto neukazuje veškeré 

skutečnosti, které mohou být zjištěny. Jistě existují další faktory, které ovlivňují kvalitu 

sluţeb v Babyclubu Čochtánek, a bylo by dobré se jimi v dalších výzkumech zabývat.  

 Před započetím výzkumu jsem určila dvě pracovní hypotézy. Ty se povedlo na 

základě výsledků výzkumu potvrdit, resp. vyvrátit. 

 

1. hypotéza: Více neţ 40 % respondentů není spokojeno s teplotou vody v bazénu. 

 V první hypotéze jsem předpokládala, ţe více neţ 40 % respondentů není 

spokojeno s teplotou vody v bazénu. Z celkových 114 respondentů ohodnotilo 

vnímanou kvalitu teploty vody hodnotou 3 a 4 pouze 14 respondentů, to znamená 12 %. 

Tato hypotéza byla tedy výzkumem vyvrácena. Některým respondentům se sice voda 

opravdu zdá příliš studená, avšak procento není příliš vysoké. 

 

2. hypotéza: Pro více neţ 30 % respondentů je hlavním důvodem návštěvy 

Babyclubu prevence utonutí dítěte. 

 U druhé hypotézy jsem předpokládala, ţe více neţ 50 % respondentů navštěvuje 

Babyclub z důvodu prevence utonutí dítěte. Takto odpovědělo 58 respondentů 

z celkových 114. Procento respondentů, kteří navštěvují Babyclub z důvodu prevence 

utonutí dítěte je 51 %. Byť jen o malý kousek, je tato hypotéza na základě výzkumu 

potvrzena.  
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8 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň kvality sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek a na základě výsledků vytvořit konkrétní návrhy a doporučení vedoucí ke 

zlepšení kvality sluţeb. Druhou částí výzkumu bylo zkoumání rozdílu mezi představami 

managementu a očekáváním zákazníků. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového 

šetření. Pouţitý dotazník je modifikovanou verzí standardizovaného dotazníku 

SERVQUAL. K vyhodnocení dat byly vyuţity klasifikační kříţe. Veškeré výsledky 

jsou podloţeny souvislým komentářem, který vysvětluje danou skutečnost.  

 Sluţby Babyclubu Čochtánek získaly velmi pozitivní hodnocení. 13 ze 

14 faktorů ovlivňujících kvalitu sluţeb hodnotí respondenti z hlediska vnímaní kvality 

sluţeb nejvyšší hodnotou. Mohli bychom tak říci, ţe kvalita sluţeb v Babyclubu je na 

výborné úrovni a zákazníci jsou velmi spokojeni. Marketingový výzkum odhalil některé 

faktory kvality sluţeb, které sniţují vnímanou kvalitu sluţeb a kterými by se 

management Babycubu měl zabývat a vylepšit je. K nejvíce kritizovaným nedostatkům 

jsem sestavila konkrétní návrhy a doporučení pro jejich eliminaci. Velkou výhodou pro 

tento marketingový výzkum je, ţe jsem zde byla osobně lektorkou plavání. Dostala 

jsem se do přímého kontaktu s klienty i s vedením Babyclubu. To mi velmi pomohlo 

nejen při sběru dat, ale také při vyhodnocení a tvorbě návrhů a doporučení.  

 Babyclub je obecně klienty vnímán velmi pozitivně. Je zde velmi příjemné 

prostředí pro odpočinek, relaxaci, zábavu, dokonce je zde aţ rodinná atmosféra. 

Z tohoto důvodu jsem očekávala spíše kladné hodnocení ze strany respondentů, jisté 

nedostatky však výzkum skutečně odhalil. Jsou jimi především problematický rozvrh 

lekcí pro malé děti, které se konají těsně po poledni. To narušuje spánkový reţim dětí, 

které jsou následně na lekcích nevyspalé a unavené. Dalším nedostatkem je 

nepřiměřené zabezpečení zázemí pro děti, kde děti mohou odbíhat k recepci a případně 

se dostat na chodbu i ven před budovu. Velmi kritizován byl také nedostatečný úklid 

v prostorách šaten a sprch. Respondenti si stěţovali na mnoho prachu i špíny. Babyclub 

navštěvují především ţeny se svými dětmi. Stejně tak při výzkumu převládaly 

respondentky ţeny. Ty jsou samozřejmě mnohem více náchylné na čistotu neţ muţi a 

ještě více v případě, kdy se sluţba týká jejich malých dětí. Stíţnosti respondentů se 

vztahovaly také na nebezpečně kluzké podlahy ve sprchách a v okolí bazénu. Často 

dochází k uklouznutí nejen dětí, ale také dospělých. Méně časté byly připomínky na 
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nízkou teplotu vody ve velkém bazénu a naopak vysokou teplotu v šatnách. Teplotu 

vody a vzduchu určuje správa krytého plaveckého bazénu Benešov. Negativnímu 

hodnocení se nevyhnuli ani přímí poskytovatelé sluţeb, tedy lektoři. Klienti jsou v prvé 

řadě neinformovaní o dosaţeném vzdělání či kurzech lektorů plavání v Babyclubu. Za 

běţného provozu nemají moţnost tyto informace zjistit. Klienti také očekávají vyšší 

individuální přístup k dětem. Lektoři se však dětem věnují tak, jak je to jen moţné. 

Další připomínky respondentů, které byly méně četné, jsou například nejednotnost 

výuky lektorů, nedostatečný počet některého vybavení, jako ţidle pro rodiče, věšáky na 

bundy, přebalovací pulty, podloţky pro děti do sprch nebo odkládací prostory. Pro 

největší nedostatky jsem vytvořila konkrétní návrhy a doporučení, které mohou vedení 

Babyclubu pomoci zlepšit kvalitu jednotlivých faktorů sluţeb a tím dopomoci 

k celkovému zlepšení úrovně sluţeb v Babyclubu. Do výzkumu byly také zahrnuty 

představy managementu, které se většinově shodovaly se skutečným očekáváním 

klientů. Celkem u 12 faktorů kvality sluţeb se představy managementu shodují 

s očekáváním zákazníků. U zbylých 2 otázek předpokládalo vedení niţší očekávání ze 

strany klientů, neţ je ve skutečnosti. Představy managementu jsou tedy velmi blízké 

reálné situaci. Přímo majitelka Babyclubu je zároveň lektorkou, proto má přímou 

zkušenost s chodem Babyclubu a také zná názory klientů z bezprostředního kontaktu. 

 Přes některé nedostatky je většina klientů s kvalitou sluţeb v Babyclubu 

Čochtánek opravdu spokojena. Chválí si především dobrou organizaci, lektory, jejich 

nadšení a schopnost naučit děti spoustu uţitečných dovedností v oblasti plavání 

a pohybu ve vodním prostředí. Klienti si velmi chválí vzhled, který bazén získal po 

rekonstrukci. Lekce jsou vţdy plně obsazené, respondenti by přivítali i rozšíření kurzů 

Babyclubu. O zákazníky zařízení opravdu nouzi nemá, kvalitu svých sluţeb však musí 

udrţovat na dobré úrovni i v tomto případě. Především proto, aby si udrţeli pověst 

výborného babyclubu, do kterého klienti chodí rádi a rádi se vracejí.  

 Výsledky marketingového výzkumu mohou Babyclubu dopomoci k lepšímu 

přehledu o přáních a očekáváních zákazníků. Vypracované návrhy a doporučení mohou 

při jejich pouţití vést ke zlepšení některých faktorů kvality sluţeb a tím zvednou 

celkovou úroveň kvality sluţeb v Babyclubu. Tato práce můţe také poslouţit jiným 

osobám jako návod při výzkumech v plaveckých zařízeních pro děti. Věřím, ţe tato  

práce bude přinejmenším startovní čárou pro další kroky vedoucí ke zlepšení kvality 

sluţeb nejen v Babyclubu Čochtánek, kterému přeji spoustu spokojených zákazníků. 
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