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Abstrakt 

 

Název: Zhodnocení marketingové koncepce Bosu Nymburk Sport & Dancehall 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je popsat marketingovou koncepci Bosu Nymburk 

Sport a Dancehall a zhodnotit její marketingový mix 7P. Dalším cílem je 

navrhnout opatření ke zlepšení této koncepce. 

 

Metody:  Informace o provozu fitcentra byly získány díky návštěvám nabízených 

lekcí. Pro získání dalších potřebných informací byl proveden 

polostrukturovaný rozhovor se zakladatelkou. Ke zjištění názorů od 

zákazníků byla použita kvantitativní metoda elektronické dotazování. 

 

Výsledky: Téměř všechny aspekty marketingového mixu Bosu Nymburk byly 

hodnocené pozitivně. Díky bakalářské práci bylo možné navrhnout konkrétní 

opatření ke zlepšení služeb fitness centra a jejich případná realizace by měla 

vést k ještě spokojenějším zákazníkům. 

 

Klíčová slova: marketing sportu, sportovní služby, marketingový mix služeb, 

marketingový výzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

Title: Evaluation of marketing conception of Bosu Nymburk Sport & Dancehall 

 

Objectives: The main objective of this work is to describe a marketing concept of Bosu 

Nymburk Sport & Dancehall and evaluate its marketing mix 7P. Another 

objective is to propose measures for improvement of this concept.  

 

Methods:  Information about the operation of the fitness centre was obtained thanks 

to the attending offered lessons. To obtain another needful information, 

a semi-structured interview was conducted with the founder. To determine 

customer opinions was used a quantitative method electronic questioning.  

 

Results: Almost all aspects of marketing mix of Bosu Nymburk were evaluated 

positively. Thanks to the thesis, it was possible to acquire concrete 

measures to improve the services of the Bosu Nymburk Sport & Dancehall 

and eventual realization of this measures should make customers more 

satisfied. 

  

Keywords: sports marketing, sports services, marketing mix of services, marketing 

research 
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1  ÚVOD 

 

V současné době se na trhu objevuje mnoho firem, které nabízejí velké množství 

produktů. Firmy si mezi sebou konkurují, snaží se získat každého zákazníka pro sebe. 

Zákazníci mají možnost vybrat si mezi produkty, podle svého uvážení, to nejlepší. 

 

Díky marketingu se firmy mohou lépe udržet na trhu a dostat se do výhodné 

konkurenční pozice. Znalost marketingu je v dnešní době velmi důležitá, umožňuje 

firmám poznat potřeby zákazníků a nabídnout jim přesně to, co jsou ochotni kupovat. 

Firmy se marketingem zabývají stále více a díky němu se stávají úspěšnějšími. 

 

Jednou z firem na současném trhu je také Bosu Nymburk Sport & Dancehall. V oblasti 

sportu, konkrétně i fitness, došlo k velkému rozvoji. V posledních letech vzniká mnoho 

fitcenter, která nabízejí širokou škálu různých druhů cvičení. Fitness se tak stalo velmi 

konkurenční oblastí a potřeba využití znalostí marketingu a poznání potřeb zákazníků 

v tomto odvětví vzrůstá. 

  

Bosu Nymburk Sport & Dancehall, zkráceně Bosu Nymburk, je jedno 

z nejoblíbenějších sportovních zařízení v Nymburce a okolí. Sama autorka patří mezi 

velmi spokojené zákazníky. Proto se rozhodla zabývat se marketingovou koncepcí 

právě tohoto fitcentra, zhodnotit tuto koncepci a popsat pomocí marketingových 

nástrojů, díky čemu je fitness centrum tak úspěšné. 

 

Město Nymburk se v roce 2014 stalo evropským městem sportu. Nabízí mnoho způsobů 

sportovního vyžití a dalších volnočasových aktivit. Důkazem vysoké konkurence ve 

sportovním odvětví může být mimo jiné i zánik nymburského fitness centra Nirvana. 

 

Díky dosavadnímu úspěšnému působení disponuje Bosu Nymburk volnými finančními 

prostředky, jež by jeho zakladatelka ráda vhodně investovala. Proto je třeba zjistit, s čím 

jsou zákazníci fitcentra nejméně spokojeni a jaké změny by uvítali. Tato skutečnost je 

také jedním z motivů vzniku této bakalářské práce.  
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit 7P marketingové koncepce Bosu 

Nymburk Sport & Dancehall. Dalším cílem je navrhnout možná opatření ke zlepšení 

marketingových nástrojů analyzovaného fitcentra, jež by mohla vést k udržení 

stávajících zákazníků a k získání dalších. K těmto cílům vedou následující úkoly, které 

autorka provede: 

 

• nastudovat teorii zaměřenou na marketingovou koncepci sportovní 

organizace, sportovní služby a marketingový výzkum v oblasti služeb 

• získat informace o provozu Bosu Nymburk Sport & Dancehall během 

přímé návštěvy lekcí a díky polostrukturovanému rozhovoru se 

zakladatelkou fitness centra 

• získat názory na Bosu Nymburk od jeho stávajících zákazníků 

prostřednictvím písemného dotazování  

• na základě získaných dat popsat a zhodnotit 7P marketingové koncepce 

analyzovaného fitness centra 

• po zhodnocení této koncepce navrhnout konkrétní opatření k jejímu 

zlepšení 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Převážná část teorie bakalářské práce se zaměří na marketingovou koncepci sportovní 

organizace. Pro uvedení do tématu budou této teorii předcházet krátké kapitoly týkající 

se marketingu ve sportu a sportovních služeb. K dosažení cíle práce byl proveden 

marketingový výzkum. Proto se poslední teoretické kapitoly budou věnovat průběhu 

marketingového výzkumu. 

 

3.1  Marketing ve sportu 

 

Vznik marketingu souvisí s obtížným prosazováním firem na trhu a stále silnější 

konkurencí. Podnikatelské koncepce se postupem času mění. Základní potřeby 

zákazníka byly nasyceny a vznikaly problémy s umístěním přebytku výroby. Firmy 

byly nuceny poznávat potřeby zákazníků a vyhovět jim. Nejprve poznat potřeby svých 

zákazníků se stalo zásadou marketingové podnikatelské koncepce (Moudrý, 2015a). 

Marketingová koncepce bude podrobněji popsána v kapitole 3.3. 

 

Bureš (1990, s. 6) definuje marketing takto: „Marketing je metoda řízení firmy, která 

v sobě v logické sekvenci soustřeďuje nezbytné kroky, které je třeba uskutečnit, aby 

zhmotnělý nápad (produkt) vyšel na trhu co nejpříznivěji a aby všechny ostatní vlivy 

byly v co nejvyšší míře kompenzovány.“ Jak uvádí Vaštíková (2014), mezi základní 

vlastnosti služeb patří nehmotnost, což je v rozporu s touto definicí. Pro účely této práce 

se proto více hodí definice Americké marketingové asociace (AMA), která říká, že 

„marketing je systém procesů plánování a realizací koncepcí, tvorby cen, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

požadavky zainteresovaných jednotlivců či organizací“ (Urbánek, 2010, s. 10). V této 

definici je velmi jednoduše vyjádřeno, že produktem se rozumí nejen výrobek, ale i 

nehmotná myšlenka či služba. 

 

Role marketingu ve sportu je stále výraznější. Díky němu dochází mimo jiné k většímu 

přílivu finančních zdrojů potřebných k provozování sportovních aktivit. Sportovní 

organizace si začínají uvědomovat možný pozitivní vliv zákazníků na rozvoj samotných 

organizací. Dle Čáslavové (2009) marketing mimo jiné umožňuje také lépe kombinovat 
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ekonomické, sportovní a sociální cíle či zabývat se propagací sportu. Přesto se podle 

jejího názoru prosazují marketingové koncepce v České republice v oblasti sportu velmi 

zřídka. 

 

Přístupy k marketingu ve sportu jsou podle této autorky dvojího typu. Prvním přístupem 

je dílčí koncepce marketingu ve sportu, která má obvykle povahu marketingu jako 

sponzorování či jako sportovní reklamy. Druhým typem je koncepce komplexní, kdy se 

podle teorií marketingu řídí celá sportovní organizace. 

 

Ve světě se začínají objevovat ucelené teorie v oblasti sportovního marketingu. Tímto 

pojetím marketingu se zabývá například německý autor W. Freyer. V roce 1996 

definovali američané B. G. Pitts a D. K. Stotlar sportovní marketing jako „proces 

navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy“ (Pitts, Stotlar in Čáslavová, 2009, s. 99). 

 

3.2  Sportovní služby 

 

Službami dle Kotlera a Armstronga (2004, s. 32) rozumíme „aktivity či užitky nabízené 

k prodeji, které mají v podstatě nehmotnou povahu a nelze k nim převádět vlastnické 

právo“. „Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem“ 

(Janečková, Vaštíková, 2000, s. 12). Sportovní služby poskytované ve fitness centrech 

jsou obvykle s hmotnými produkty spojeny. Cvičení s lektory bývají doplněna různými 

cvičebními pomůckami. U lidí, kteří nevyužívají služby lektorů, ale například jen chodí 

sami do posilovny, jde o poskytování prostoru a vybavení. 

 

Sportovní služby patří mezi sportovní produkty. „Za sportovní produkt lze považovat 

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

pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“ (Čáslavová, 2009, s. 116). Jinak 

formulovanou definici nabízí Shank, který sportovní produkt popisuje jako „zboží, 

službu nebo jakoukoliv kombinaci těchto dvou, která je určená k tomu, aby poskytla 

užitek sportovním divákům, účastníkům a sponzorům“ (Shank in Šíma, 2016, s. 10). 

Zákazníky pohybující se v oblasti tělesné výchovy a sportu, jak píše Čáslavová, 
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popisuje Shank jako sportovní diváky, účastníky a sponzory. V oblasti poskytování 

služeb fitness centry jde především o sportovní účastníky, nikoliv diváky a sponzory. 

 

3.2.1  Vlastnosti sportovních služeb 

 

Charakteristické vlastnosti sportovních služeb jsou obdobné vlastnostem služeb obecně. 

Dle Kotlera (2004) jsou jimi především nehmotná povaha, nedělitelnost, rozmanitost 

kvality a pomíjivost. Janečková s Vaštíkovou (2000) ještě doplňují tento výčet o 

nemožnost vlastnictví. S touto vlastností se Kotler ztotožňuje též, jak je vidět v jeho 

definici služeb zmíněné v kapitole 3.2. 

 

• nehmotnost 

 

Služba, leč může být doplněna hmotnými prvky, je charakteristická svou 

nehmotností. Nelze si ji před nákupem prohlédnout či vyzkoušet. Zákazník si 

představu o službě vytváří na základě faktorů, jež lze předem ověřit jako je 

místo poskytování služeb, personál, vybavení apod. Mnoho autorů (Janečková, 

Vaštíková, 2000; Kotler, 2004; Šíma, 2016; Vaštíková, 2014) se shoduje na tom, 

že by se poskytovatel služeb měl snažit o hmotné doplnění nehmotných služeb. 

Například pěkným interiérem, kvalitním vybavením, vhodnými cvičebními 

pomůckami a kvalifikovanými, sympatickými lektory. Tito autoři též zmiňují, že 

zákazník se více než reklamou nechá ovlivnit osobním doporučením. Proto je u 

služeb, více než u výrobků, důležitá kvalita. Spokojení zákazníci mohou lehce 

přilákat další nové zákazníky. 

 

• neoddělitelnost 

 

Poskytování služeb a jejich spotřebu nelze oddělit. To může znamenat problém 

při navýšení poptávky. Nelze ze dne na den navýšit kapacitu sálu nebo není 

vhodné kvůli momentálnímu navýšení poptávky pořizovat nové cvičební stroje, 

které budou většinu času nevyžity. Proto by se poskytovatelé měli snažit 

ovlivňovat poptávku. Příkladem může být zvýhodněná cena služeb 

poskytovaných v méně využívaných dopoledních hodinách. 
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Služby jsou přímo spojeny s jejich poskytovateli. Zaměstnanec, pokud je během 

služby přítomen, velmi ovlivňuje celkový dojem z poskytnuté služby. Proto je 

důležité pečlivě vybírat zaměstnance, kteří dobře komunikují a zanechají dobrý 

dojem. 

  

• proměnlivost 

 

Proměnlivost nebo též variabilita, heterogenita či rozmanitost kvality služeb 

souvisí s úrovní kvality poskytované služby. Ta se může lišit v čase, místě, 

s poskytovatelem služby. Každý zaměstnanec je jiný a záleží tedy, kdo službu 

poskytuje. Dokonce i tentýž člověk může službu provést v jiném okamžiku 

rozdílně. 

 

Pokud chceme udržet vysoký standard kvality služeb a s ním spojenou 

spokojenost zákazníků, je potřeba zaměřit svou pozornost nejen na zákazníky, 

ale i zaměstnance. Řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem (Kotler, 2004, 

s. 423) ukazuje provázanost mezi spokojeností zaměstnanců a zákazníků. Práce 

kvalitních zaměstnanců v dobrém prostředí s vyhovujícími podmínkami a 

podporou zaměstnavatelů vede ke spokojenosti zaměstnanců. Ti jsou pak 

loajální vůči firmě a pracovití. To se promítá v kvalitnějším poskytování služeb 

a lepším uspokojování přání zákazníků. Spokojení zákazníci využívají služeb 

firmy opakovaně a doporučují je dál. To vede k větším ziskům a růstu firmy. 

Tento řetězec shrnuje obrázek 1. 

 

 

 

 

Obrázek 1: Řetězec pro dosahování zisku ve službách 

Zdroj: Kotler (2004), upraveno autorkou 

 

 

 

 

Kvalita 

služeb 

uvnitř firmy 

Spokojení a 

výkonní 

zaměstnanci 

 

Lepší 

kvalita 

služeb 

 

Spokojení a 

loajální 

zákazníci 

 

Vysoký 

zisk a 

zdravý růst 



14 
 

• pomíjivost 

 

Služby nelze uschovat pro pozdější prodej či použití a jsou tedy pomíjivé. 

Problém s pomíjivostí lze lépe zvládnout, pokud je poptávka po službách stálá. 

Ta se dá ovlivnit například tím, že atraktivní cvičení zařadíme do méně 

navštěvovaných hodin. Ve fitcentrech je vhodné využívat rezervační systém. 

Zákazníci se tak mohou podívat, zda je kapacita lekce již naplněna a 

zarezervovat si případně jinou hodinu. Pro poskytovatele služeb je tento systém 

též výhodný. V případě, že se zákazník z lekce včas neodhlásí, může mu být 

účtován poplatek a eliminuje se tak možnost, že žádaná lekce proběhne 

s nenaplněnou kapacitou.  

 

• absence vlastnictví 

 

Zákazník službu nevlastní a může ji využívat jen omezenou dobu. Zaplatí-li si 

zákazník vstup do posilovny, musí před skončením otevírací doby posilovnu 

opustit, přestože by rád cvičil dál. Management by měl vhodným způsobem 

zdůraznit výhody nevlastnění. V případě fitcenter si například zákazník doma 

sám nemusí zřizovat místnost s drahými posilovacími stroji, ale raději využije 

posilovnu ve fitness centru.   

 

3.2.2  Klasifikace sportovních služeb 

 

Klasifikace služeb obecně dostatečně nevyhovuje podmínkám v tělovýchovné a 

sportovní oblasti. Sportovní služby je tedy vhodné třídit podle vlastního rozdělení. Šíma 

(2016) dělí sportovní služby z několika pohledů. Jedním je hledisko zapojení 

zákazníka do sportovní akce. Dle něj se služby ve sportu dělí na: 

 

• služby s aktivní účastí zákazníka 

• služby s pasivní účastí zákazníka 

 

 

 



15 
 

Dalším dělením dle charakteru se rozlišuje: 

 

• činnost sportovních zařízení poskytujících služby zákazníkům 

• sportovní zboží a poradenství 

• korporátní služby 

 

Ve fitness centrech se zákazník aktivně zapojuje do sportovní akce. Jsou to sportovní 

zařízení poskytující služby zákazníkům. Některá fitcentra nabízejí zákazníkům též 

sportovní zboží a poradenství. Provozovatelka Bosu Nymburk nabízí zákazníkům 

výživové poradenství. To ale není podstatou fungování fitcentra, proto se řadí mezi 

první typy u obou dělení. 

 

Šíma (2016) dále zmiňuje, že na základě dvou základních kritérií byla navržena 

klasifikace sportovních služeb s aktivní účastí zákazníka. Prvním z nich je kritérium 

Sassera, Olsena a Wyckoffa, kteří dle druhu a rozsahu zapojení zaměstnance do 

procesu služby rozlišují spotřebitelské, odborné a výchovné služby (Sasser, Olsen, 

Wyckoff in Šíma, 2016). 

 

Druhým kritériem jsou motivy zákazníka k účasti na pohybových aktivitách dle 

Chelladuraie, jimiž jsou osobní potěšení, získání dovedností, snaha vyniknout a 

upevnění nebo zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti (Chelladurai in Šíma, 2016). 

 

Kombinací těchto dvou kritérií vzniklo dělení sportovních služeb s aktivní účastí 

zákazníka na šest základních skupin (Šíma, 2016): 

 

• služby pro potěšení zákazníka 

• služby pro zdraví a kondici 

• služby pro rozvoj schopností a dovedností 

• služby pro dosažení vrcholných výkonů 

• služby pro udržení kvality života 

• léčebné služby 
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Jedna sportovní organizace může nabízet více druhů služeb z výše zmíněného rozdělení. 

V případě fitness center se jedná zejména o první tři druhy. Jako služby pro potěšení 

zákazníka mohou být označeny například taneční lekce zumby. Cvičení bosu lze 

posoudit jako služby pro zdraví a kondici a individuální lekce jako služby pro rozvoj 

schopností a dovedností. Záleží na konkrétní firmě, jakou si zvolí strategii a na kterou 

službu se nejvíce zaměří. 

 

3.3  Marketingová koncepce 

 

Následující kapitoly se zaměří na teorii marketingové koncepce. Nejprve bude 

vysvětlena podstata této podnikatelské koncepce, poté popsána její struktura. Poslední 

část bude zaměřena na podrobnější popis vybraných nástrojů marketingového mixu. 

 

3.3.1  Vysvětlení pojmu 

 

Podstatu marketingové podnikatelské koncepce vysvětluje mnoho autorů (Jakubíková, 

2008; Janečková, Vaštíková, 2000; Karlíček a kol., 2013; Kotler, 2007; Kotler, 

Armstrong, 2004; Moudrý, 2015a; Sekot, Charvát, 2002; Světlík, 1994; Urbánek, 2010). 

Marketingová koncepce předpokládá existenci dvousměrné komunikace mezi výrobcem 

a trhem. Dochází ke zpětné vazbě. Vychází z pochopení zákazníků, jeho potřeb, zájmů a 

přání a přizpůsobení produktů zákazníkům. Budoucí prosperita firmy je zajištěna 

pružnou přizpůsobivostí zákazníkům. Cílem firem je plné uspokojení zákazníka. Díky 

tomu dochází k opětovné koupi a věrnosti zákazníka. Zákazník nakoupí i jiné produkty 

podniku a nezajímá se o produkty konkurenčních firem. Zároveň o své spokojenosti 

mluví s okolím a dělá tak firmě reklamu a přivádí další zákazníky. Firma si udržuje 

stálé zákazníky a získává nové. 

 

Uspokojit všechny zákazníky ale není možné. Každý zákazník se liší a má svá přání a 

potřeby. K jednotlivým skupinám zákazníků je třeba přistupovat individuálně. Produkt, 

který vyhovuje jedné skupině zákazníků, nemusí být chtěný jinou skupinou. Firmy se 

nezaměřují na trh jako celek, ale na tak zvaný cílový trh. Cílový trh tvoří skupina 

zákazníků vybraných podle předem stanovených kritérií. Firma se snaží tyto potenciální 

zákazníky oslovit a přizpůsobuje jim svůj produkt, ceny, zvolené reklamní prostředky 
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a další marketingové nástroje tak, aby byli zákazníci co nejspokojenější. Marketing je 

brán jako něco víc než prodej. Zákazník se přesunul do popředí, výroba je přizpůsobena 

jeho požadavkům. Jeho spokojenost je základem úspěchu a konkurenceschopnosti 

firmy. Ve firmách se zavádí věrnostní programy, zákaznické karty, zákaznický servis a 

podobně. 

 

Podstatu marketingové koncepce shrnuje Clemente do jediné definice. Její znění je, že 

marketingový koncept je „obchodní filozofie, která říká, že úspěšné dosažení 

organizačních cílů je založeno na určení potřeb zákazníka a jejich plnění efektivněji, 

než to dělá konkurence“ (Clemente in Jakubíková, 2008, s. 41). 

 

3.3.2  Struktura marketingové koncepce 

 

Struktura marketingové koncepce sportovní organizace se podle Čáslavové skládá ze tří 

fází (2009, s. 138): 

 

1. Analýza trhu a situace 

 

Tato fáze marketingové koncepce uvádí, jaké produkty sportovní organizace 

nabízí, na jaké zákazníky se zaměřuje, jaká je její konkurence a jaké jsou 

legislativní, společenské a politické návaznosti sportovní organizace. Jde o 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí.  

 

K této analýze můžeme využít SWOT analýzu. Ta „slouží k základní identifikaci 

současného stavu podniku – sumarizuje základní faktory působící na efektivnost 

marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených cílů. Je užitečnou 

součástí situační analýzy“ (Horáková, 2003, s. 46). Zkratka SWOT se skládá ze 

čtyř klíčových anglických slov – strengths, weaknesses, opportunities a threats. 

V překladu znamenají silné a slabé stránky (součást interní SW analýzy) a 

příležitosti a hrozby (externí OT analýza). Ze SWOT analýzy vyplývají 

strategie, které vznikají kombinací jednotlivých složek. Jsou to strategie SO, 

WO, ST a WT uvedené níže v tabulce 1. Cílem strategií je dosáhnout úspěchu 

maximalizací předností a očekávaných příležitostí podniku a minimalizací jeho 
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nedostatků a vnějších hrozeb. Podstatou SO strategie je využít silné stránky 

k získání konkurenční výhody. WO strategie se zaměřuje na překonání slabých 

stránek využitím příležitostí. Strategie ST využívá silné stránky k eliminaci 

hrozeb a cílem WT strategie je eliminovat hrozby působící na slabé stránky 

organizace. 

 

Tabulka 1: Přehled strategií vyplývajících ze SWOT analýzy 

SWOT 
Interní analýza 

S - silné stránky W - slabé stránky 

E
x
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 

využít silné 

stránky k získání 

konkurenční 

výhody 

překonat slabé 

stránky využitím 

příležitostí 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

využít silné 

stránky k eliminaci 

hrozeb 

eliminovat hrozby 

působící na naše 

slabé stránky 

Zdroj: Moudrý (2015a) 

 

2. Stanovení strategických cílů a volba strategie 

 

Úkolem druhé fáze je stanovit si strategické cíle, jichž chce sportovní organizace 

dosáhnout. Z obsahového hlediska dle Freyera (1991) se cíle sportovního klubu 

člení na tři skupiny (Čáslavová, 2009): 

 

a) Sportovní cíle 

b) Ekonomické cíle 

c) Sociální cíle 

 

Firma předpokládá dosažení cílů v určitém časovém období. Z časového 

hlediska se cíle dělí na dlouhodobé, střednědobé (do 3 let) a krátkodobé (do 1 

roku). Nejprve se stanoví cíle dlouhodobé, poté střednědobé a krátkodobé, které 

se s dlouhodobými musí slučovat a vedou k jejich splnění. To bývá problémem 
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nemalého množství organizací. které jsou krátkozraké a upřednostňují 

momentální prosperitu firmy před dlouhodobým rozvojem. 

 

Kromě strategických cílů se druhá fáze marketingové koncepce zabývá ještě 

stanovením strategie. „Strategie definuje, jak lze zvolených cílů dosáhnout. Pod 

pojmem strategie se v současnosti chápe umění řídit firmu nebo lidi takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů“ (Moudrý, 2015a, s. 53). 

 

Čáslavová (2009) uvádí následující příklady používaných strategií: 

 

• strategie uplatnění produktu na trhu 

• konkurenční strategie 

• strategie vybudování postavení a profilování sportovního klubu 

• strategie orientace na zákazníka 

• cenová strategie 

 

3. Mix marketingových nástrojů podle zvolené strategie 

 

Poslední fází marketingové koncepce je nakombinování různých 

marketingových nástrojů s návazností na dříve zvolené strategie. Jedná se o 

použití tzv. marketingového mixu. „Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových 

trhů. Zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu“ (Kotler, 2007, s. 70). „Je realizačním nástrojem strategie. Využívá 

v harmonické jednotě jednotlivých nástrojů marketingu“ (Čáslavová, 2009, 

s. 40). Základní strategií marketingu je marketingový mix nazývaný 4P, který 

tvoří následující marketingové nástroje: produkt (Product), cena (Price), místo 

(Place) a propagace (Promotion) (Kotler, 2007). 

 

Marketingový mix služeb bývá rozšířen o další nástroje. Jakubíková (2008) 

uvádí tyto rozšiřující prvky služeb: lidé (People), balíky služeb (Packaging), 

tvorba programů (Programming) a spolupráce, partnerství (Partnership). 

S Urbánkem (2010) se shoduje pouze v prvním z nich. Ten jako rozšířený 
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marketingový mix v odvětví služeb považuje základní mix doplněný o proces 

(Process) a lidský faktor (People). Téhož názoru je i Payne (1993), který navíc 

přidává ještě Customer service, v překladu zákaznický servis či služby 

zákazníkům. Podle Kotlera a Armstronga (2007) mohou poskytovatelé služeb, 

kromě standardních externích nástrojů 4P, využít další dva nástroje: interní 

marketing a interaktivní marketing. Řada dalších autorů (Janečková, Vaštíková, 

2000; Vaštíková, 2014; Šíma, 2016) přidává v sektoru služeb k základním 4P 

ještě další tři nástroje: lidé (People), procesy (Processes) a materiální prostředí 

(Physical evidence). Čáslavová (2009) místo materiálního prostředí zmiňuje 

prezentaci (Presentation), obsahově se ale s těmito autory shoduje. Jedná se o 

tzv. marketingový mix 7P, ze kterého bude práce vycházet. Podrobnější popis 

jednotlivých nástrojů je uveden v následující kapitole 3.2.3. 

 

3.3.3  Mix marketingových nástrojů 7P 

 

V této kapitole se práce zaměří na popis jednotlivých marketingových nástrojů, jež jsou 

součástí marketingového mixu služeb 7P. Každý marketingový nástroj bude popsán 

v samostatné podkapitole. 

 

3.3.3.1  Produkt 

 

Produkt je nejdůležitějším marketingovým nástrojem, nachází se v centru 

marketingového mixu. Definice produktu podle Kotlera (2007, s. 70) je následující: 

„Cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit 

nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a 

myšlenky.“ Klíčovým prvkem tvořícím službu je její kvalita. Dále je tento nehmotný 

produkt definován rozsahem, značkou, zárukou nebo doplňkovými službami. Jde o vše, 

co tvoří nabídku zákazníkovi. 

 

V oblasti sportu se nabídka s časem značně mění a reaguje na nové trendy. Šíma (2016) 

uvádí, že podle Pilzera dokonce fitcentra nové trendy určují samy. Přesvědčují 

zákazníky, že nově vzniklá cvičení přesně odpovídají jejich potřebám. 
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Služby sportovního charakteru se řadí mezi sportovní produkty. Definice sportovního 

produktu byla uvedena již v kapitole 3.2. Čáslavová (2009, s. 123) rozděluje sportovní 

produkt na následujících pět typů: 

 

1) základní produkty tělesné výchovy a sportu 

2) produkty vázané na osobnost 

3) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

4) produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

5) klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 

 

V prostředí fitness center jde především o nabídku tělesných cvičení, která se řadí mezi 

základní produkty tělesné výchovy a sportu. 

 

3.3.3.2.  Cena 

 

Druhým nástrojem marketingového mixu je cena. Kotler ji definuje jako „peněžní 

částku účtovanou za výrobek nebo službu; případně souhrn všech hodnot, které 

zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby“ (2007, 

s. 749). Cena významně ovlivňuje chování zákazníka. Firmy se snaží přivést zákazníka 

k domněnce, že cena produktu je pro něj ideální a donutit ho ke koupi. Uplatňují se 

různé akce, množstevní slevy, výprodeje, výhodné balíčky, permanentky a další. 

Zákazník nabývá dojmu, že je cena velmi výhodná a produkt si zakoupí. 

 

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, ze kterého plyne výnos. Ostatní prvky 

marketing mixu patří mezi nákladové položky. Stanovení ceny je proto důležitým 

krokem v marketingové strategii. Příliš vysoká cena může udělat výrobek neprodejným, 

moc nízká cena zase navozuje pocit, že produkt je nekvalitní.  

 

Podle Freyera je oceňování tělovýchovných a sportovních produktů velmi subjektivní. 

Stejná hodina cvičení bosu může jednomu zákazníkovi přijít příliš namáhavá a druhému 

příliš lehká. Jednou úrovní ceny je těžké správně postihnout subjektivní pocity 

zákazníků (Čáslavová, 2009).  
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Dříve se stanovovaly ceny smlouváním. Dnes už jsou ve většině případů pevně dané. 

Světlík (1994) se ve své knize shoduje s Kotlerem (2007) v následujících metodách 

cenové tvorby: 

 

1) Nákladově orientovaná metoda 

 

a. cena stanovená přirážkou 

 

Jedná se o nejjednodušší metodu cenotvorby. Vypočítají se jednotkové 

náklady pomocí součtu všech nákladů (variabilních i fixních) děleného 

očekávaným počtem prodaných kusů produktu. K těmto výrobním 

nákladům se přičte určitá marže a vznikne tak prodejní cena jednoho 

produktu. 

 

b. cena respektující návratnost investic 

 

Tento typ ceny se stanoví tak, že se firma snaží určit úroveň ceny tak, 

aby příjmy převýšily náklady. Popřípadě může být stanovená cílová 

rentabilita, tedy určitá výše výnosu, které chce firma dosáhnout. 

 

Klasické nákladové modely cenové tvorby se ale v prostředí sportu dle názoru 

Čáslavové (2009) nedají téměř použít.  

 

2) Metoda orientovaná na konkurenci 

 

a. běžná sazba 

 

Cena je stanovena podle konkurence. Může se stanovit cena stejná, vyšší 

či nižší. Stejnou cenu většinou nasadí firmy s oligopolním charakterem. 

Menší firmy mění ceny podle tržního lídra a udržují od jeho (nižších či 

vyšších) cen konstantní rozdíl. 
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b. obálková metoda 

 

Obálková metoda stanovení výše cen se používá tehdy, pokud výše 

konkurenčních cen není známá. Firma zvolí určitou cenu podle toho, jak 

si myslí, že stanoví své ceny konkurence. Firmy podají své nabídky a 

obchod je uzavřen s tou, která nabídne nejlepší cenu. 

 

3) Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem 

 

Stanovení ceny vychází z hodnoty, kterou vnímá zákazník a přisuzuje ji 

produktu. Cena se určuje podle představ zákazníka o hodnotě zboží, nesouvisí 

s výší nákladů vynaložených na výrobu produktu. 

 

Tento marketingový nástroj není tvořen pouze samotnou úrovní cen. Řadí se sem také 

platební podmínky, slevy, vnímání hodnoty služeb zákazníkem, vztah ceny a kvality a 

cenová diferenciace (Janečková, Vaštíková, 2000). 

 

3.3.3.3  Místo 

 

Třetím ze sedmi P je place, neboli místo či distribuce. Nejde jen o polohu, tedy o 

umístění provozovny, kde je služba realizována. Rozhodování o místě je spojeno 

s přístupem zákazníků ke službě, který se firmy zákazníkům snaží zjednodušit. Český 

zákazník je typický rozhodováním se podle dostupnosti služeb a svou neochotou 

dojíždět. Kromě polohy a přístupnosti sem patří také distribuční kanály a pokrytí trhu.  

 

„Při rozhodování o umístění se používají analýzy makro i mikroprostředí. Analýza 

makroprostředí znamená, že organizace hledá pro svou organizaci (provozovnu) 

nejziskovější oblast nebo region na základě kupní síly, velikosti a síly konkurence a 

nákladů na umístění v dané oblasti. Na mikroúrovni souvisí s výběrem konkrétního 

místa“ (Janečková, Vaštíková, 2000, s. 122). 

 

Podle Janečkové a Vaštíkové (2000, s. 121) existují tři druhy metod distribuce služeb 

ovlivňující umístění podle charakteru interakce mezi zákazníkem a organizací 

poskytující služby: 
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1) Zákazník jde za službou do provozovny 

 

Výběr umístění služby je v tomto případě velmi důležitý. Firma musí vzít 

v úvahu dostupnost místa, koncentraci poptávky a rozmístění konkurence. Tyto 

faktory významně ovlivňují návštěvnost zákazníky. Příkladem jsou kadeřnické 

služby, divadlo, provoz restaurace a podobně. 

 

2) Služba přichází za zákazníkem 

 

U těchto druhů služeb není místo tak důležité. Jedná se o služby jako taxi, 

instalatérské služby, opravy televizí či silniční služba oprav aut. 

 

3) Zákazník a organizace jsou ve vzájemném neosobním styku 

 

U této metody distribuce služeb není místo důležité v případě, že je firma 

schopna spolehlivě komunikovat se zákazníky i přes to, že nedochází 

k osobnímu styku. Jde například o telekomunikaci, e-mailové obchody a tak 

dále. 

 

Za sportovními službami obvykle zákazník dochází do provozovny. Existují ale i 

výjimky. Firmy se snaží vyhovět zákazníkům. Ti mají v dnešní uspěchané době 

nedostatek času a nejsou ochotni dojíždět. Někteří fitness trenéři proto dojíždí za 

zákazníkem přímo domů. 

 

3.3.3.4  Propagace 

 

„Propagací se rozumí přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem prodeje produktů 

potenciálním zákazníkům“ (Čáslavová, 2009, s. 111). Firmy se snaží dostat produkt do 

povědomí potenciálních zákazníků pomocí komunikačních nástrojů. Důležité je, aby 

zákazníci o produktu slyšeli. Firmy zdůrazňují jeho kvality a dostupnost a snaží se 

zákazníka zaujmout a přesvědčit ke koupi. I méně kvalitní produkt může jít více na 

odbyt než jiný, kvalitnější, pokud firma zvolí dobrou komunikační strategii a podaří se 

jí zákazníka oslovit. 
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V marketingové podnikatelské koncepci, na rozdíl od koncepce prodejní, se již na 

propagaci takový důraz neklade. V odvětví sportovních služeb zákazníci dají především 

na osobní doporučení od známých než na reklamu. Přesto propagace tvoří základní 

nástroj marketingového mixu služeb. Kotler definuje pět hlavních komunikačních 

nástrojů, které dohromady tvoří komunikační či propagační mix. Jsou jimi reklama, 

osobní prodej, podpora prodeje, public relations a přímý marketing (Kotler, 2007). 

Šíma (2016), Čáslavová (2009), Janečková a Vaštíková (2000) přímý marketing 

v komunikačním mixu neuvádějí. 

 

• Reklama 

 

Reklamou se rozumí: „Jakákoliv forma placené neosobní prezentace a podpory 

prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu“ (Kotler, Armstrong, 

2004, s. 630). Reklamu můžeme vidět v časopisech, v televizi, na billboardech, 

na dresech hráčů či na jejich výstroji. Poskytuje omezené množství informací 

velkému počtu lidí. Slouží k upoutání pozornosti. 

 

• Osobní prodej 

 

Další částí komunikačního mixu je osobní prodej. „Osobní prodej je osobní 

prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej výrobku nebo služby a vytvoření 

dobrého vztahu se zákazníkem“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 630). Od ostatních 

komunikačních nástrojů se liší tím, že dochází k osobní komunikaci. Je velmi 

efektivní, může se flexibilně přizpůsobit konkrétnímu zákazníkovi. Prodejce by 

měl mít mimo jiné dobré komunikační schopnosti. Cílem osobního prodeje je 

realizace prodeje. Čáslavová (2009) uvádí příklady jako prodej V.I.P. servisu 

sponzorům a prodej služeb nově zřízeného sportovního centra prostřednictvím 

osobního vystupování manažera. 

 

• Podpora prodeje 

 

Třetí součástí propagačního mixu je podpora prodeje. Podporou prodeje se 

rozumí „krátkodobé stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej výrobku nebo 

služby“ (Kotler, 2007, s. 809). Zahrnuje různé podněty, které zákazníka motivují 
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k nákupu. Těmito nástroji mohou být různé sportovní soutěže, slosování, vzorky 

sportovních doplňků stravy, reklamní dárky jako kšiltovky apod., slevové 

kupony na vstup do fitcentra či dny otevřených dveří sportovního klubu. 

 

• Public relations 

 

Posledním nástrojem propagace je public relations, zkráceně PR neboli vztahy 

s veřejností či publicita. Jde o „budování dobrých vztahů s různými cílovými 

skupinami získáváním příznivé publicity, budováním dobrého „image firmy“ a 

odvrácením či vyvrácením fám, informací a událostí, které staví společnost do 

nepříznivého světla“ (Kotler, 2004, s. 809). Cílem je vytvářet kladné představy 

veřejnosti o firmě. Dobrou pověst lze získat například prostřednictvím 

významných sportovců či uznávaných trenérů.  

 

3.3.3.5  Lidé 

 

Jedním z nástrojů, které rozšiřují klasické 4P základního marketingového mixu, je 

lidský prvek. Janečková a Vaštíková odůvodňují toto zařazení do mixu jednou 

z vlastností služeb. Říkají, že „zařazení tohoto prvku do marketingového mixu služeb 

vyplývá logicky z vlastností služeb, totiž z neoddělitelnosti jejich produkce od 

zákazníka“ (Janečková, Vaštíková, 2000, s. 154). Chování personálu významně 

ovlivňuje rozhodování zákazníka. Pokud zákazník k poskytovateli služeb chová 

antipatie, nebude ochoten tuto byť kvalitní službu využívat. Příjemné vystupování je 

základem dobře vykonané služby. Výběr personálu by měl být velmi pečlivý, 

zaměstnanci by se měli vzdělávat i v oblasti komunikace se zákazníkem. 

 

Čáslavová (2009) uvádí, že dle US NEWS AND WORLD REPORT 68% zákazníků, 

kteří opouštějí podniky, tak činí z důvodu nespokojenosti s postojem personálu. Lidský 

faktor je tedy ve službách velmi zásadní. Personál významně ovlivňuje, zda bude 

zákazník službu využívat či nikoliv. Čáslavová důležitost lidského faktoru spojuje s 

další vlastností služeb – proměnlivostí. „Služby jsou proměnlivé, záleží vždy na 

poskytovateli – trenérovi, cvičiteli, instruktorovi. Z těchto důvodů management firmy 

musí sledovat v návaznosti na kvalitu cvičebního procesu, jak jsou zaměstnanci 

k zákazníkům vlídní, přístupní a zdvořilí, jakou prezentují úroveň dovedností, jaké mají 



27 
 

znalosti, jak jsou pro firmu prospěšní a jak firmu reprezentují“ (Čáslavová, 2009, 

s. 113). 

 

Součástí tohoto marketingového nástroje ale nejsou jen zaměstnanci. Janečková 

s Vaštíkovou (2000) sem řadí i zákazníky. Zákazníci jsou součástí procesu poskytování 

služeb a kvalitu služby tedy také ovlivňují. Organizace by se podle těchto autorek měla 

soustředit na jedné straně na výběr, vzdělávání a motivování pracovníků. Na straně 

druhé by měla stanovit určitá pravidla, jimiž by se měl řídit zákazník. Obě věci jsou 

důležité pro vytváření dobrých vztahů mezi personálem a zákazníky.  

 

3.3.3.6  Proces 

 

Dalším nadstavbovým marketingovým nástrojem je proces. „Zahrnuje v sobě složky, 

které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka“ (Čáslavová, 2009, s. 113). Řadí se 

sem složky jako postupy, mechanizace, prostor pro rozhodování podřízených, 

spolupráce se zákazníky, usměrňování zákazníka a průběh aktivit (Šíma, 2016). 

Janečková a Vaštíková (2000) tvrdí, že proces je sled určitých kroků, kdy dochází 

k interakci mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Složitost procesu je určena 

počtem těchto kroků. Různorodost procesu poskytování služeb hodnotíme podle 

možností volby způsobu poskytování služeb. 

 

 Ve snaze snížit náklady může být do procesu zapojen i zákazník. Příkladem těchto 

služeb jsou samoobslužné restaurace či nahrazení nosičů zavazadel vozíky. Některé 

organizace se naopak snaží o pohodlí zákazníka a některé procesy místo něj udělají. 

Například dovoz nábytku na místo a jeho sestavení nebo vyzvednutí porouchané věci 

přímo u zákazníka. 

 

Proces poskytování služeb usnadňuje a urychluje automatizace.  Zákazníci si mohou 

kdykoliv koupit jízdenky přes internet, vybrat peníze z bankomatů a nemusí docházet 

v otevíracích hodinách na pobočky. 
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3.3.3.7  Prezentace 

 

Posledním nástrojem marketingového mixu služeb je prezentace. Zahrnuje materiální 

prostředí s hmotnými i nehmotnými prvky. Vzhled a atmosféra prostor, ve kterých se 

služba poskytuje, může danou firmu pozitivně odlišit od konkurence. Zákazník vnímá 

před poskytnutím služby nejprve prostředí a získává tak dojmy, které navodí určité 

očekávání. 

 

Čáslavová (2009, s. 113) uvádí, že v tomto marketingovém nástroji se bere v úvahu: 

 

• „velikost provozovny a návaznost velikosti na počet zákazníků a výši obratu, 

• vybavení provozovny v návaznosti na její velikost, 

• atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (zpracování interiéru, 

volba barev apod.) 

• komfort provozovny – jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi, 

• čistota – vysoký standard čistoty působí vždy na zákazníka pozitivně.“ 

 

3.4  Marketingový výzkum 

 

Tato kapitola se zaměří na obecné informace k teorii marketingového výzkumu. Stručně 

bude vysvětlena podstata marketingového výzkumu a budou popsány jeho jednotlivé 

fáze. V práci budou zmíněny také nejpoužívanější metody hodnocení služeb. 

 

3.4.1  Podstata marketingového výzkumu 

 

Přibová a kolektiv (1996, s. 13) uvádí, že „marketingový výzkum představuje 

shromažďování, zpracování a analýzu veškerých informací potřebných pro optimální 

fungování marketingu“. Zjednodušenou definici nabízí mezinárodní organizace 

soustřeďující odborníky z oblasti marketingu a marketingového výzkumu ESOMAR. Ta 

říká, že „marketingový výzkum je naslouchání spotřebiteli“ (Kozel a kol., 2011, s. 12). 

 

Tato definice je v souladu s tvrzením Kozla, Mynářové a Svobodové, kteří mezi trendy 

marketingového výzkumu řadí především přivedení zákazníka do centra zájmu 
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výzkumu. Také tvrdí, že zákazníci již tolik nevěří běžným reklamním sdělením a mají 

zájem o předávání informací formou neformálního doporučení jiných 

osob (Kozel a kol., 2011). Tím je kladen ještě větší důraz na spokojenost zákazníků. 

Zároveň roste význam marketingových výzkumů, které zjišťují postoje zákazníků a 

díky nimž se manažeři na základě získaných, potřebných informací mohou správně 

rozhodovat. 

 

Přibová a kolektiv (1996) tvrdí, že marketingový výzkum pomáhá při manažerském 

rozhodování především tím, že snižuje informační nejistotu a umožňuje kontrolovat 

podmínky a přizpůsobit tak marketingová opatření novým, změněným podmínkám. 

Velký význam pro manažerské rozhodování přikládají marketingovému výzkumu i 

McCarthy a Perreault (1993). Ti tvrdí, že díky výzkumu se získávají potřebná data, 

která nejsou aktuálně dostupná v marketingovém informačním systému. 

 

3.4.2  Fáze marketingového výzkumu 

 

Přibová a kolektiv (1996, s. 25) popisují proces marketingového výzkumu 

v posloupnosti sedmi logických kroků. V přípravné etapě jde v první fázi o určení cíle 

výzkumu, definování výzkumného problém a přínosu výzkumu. V druhé, třetí a čtvrté 

fázi o určení zdrojů dat, metod a technik sběru dat a nakonec velikosti vzorku. 

Realizační část výzkumu zahrnuje v páté fázi sběr dat. Dále pak zpracování a analýzu 

dat. Poslední, sedmou fází výzkumu je zpracování a prezentace závěrečné zprávy. 

 

Janečková, Vaštíková (2000) a Hendl (2015) tento proces shrnují do pěti kroků. Ty se 

shodují s fázemi marketingového výzkumu dle Přibové a kol. s jedinou výjimkou. 

Druhou, třetí a čtvrtou fázi shrnují do jediné s označením „sestavení plánu výzkumu“. 

Kotler s Armstrongem (2004) počet fází marketingového výzkumu ještě snižují na čtyři, 

jak ukazuje obrázek 2. Tyto čtyři fáze budou dále podrobněji popsány 

 

 

 

 

Obrázek 2: Fáze marketingového výzkumu 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2004), upraveno autorkou 
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Dle těchto kroků se dělí práce do dalších podkapitol, kde budou fáze podrobněji 

popsány. 

 

3.4.2.1  První fáze 

 

Definování problému a cílů výzkumu je první a nejtěžší fází výzkumu. Je důležité 

vědět, proč by se měl výzkum provádět a zda je to vůbec nutné. Může se stát, že 

problém vůbec neexistuje či je špatně definován. Provedený výzkum by tak byl velmi 

neefektivní vzhledem k tomu, že jde o nákladnou a časově náročnou záležitost. 

 

Poučka, že dobře definovaný cíl je napůl vyřešený problém, zde má svá opodstatnění. 

Stanovení problému a cílů určuje směr celého výzkumného procesu. Jejich správným 

definováním vymezíme obsah výzkumu a zaručíme, že výzkum měří to, co má. 

 

3.4.2.2  Druhá fáze 

 

V druhé fázi výzkumu je připravován plán výzkumu a navržena metodika. „Plán 

výzkumu podává přehled existujících zdrojů dat a detailně vysvětluje specifické postupy, 

metody kontaktu, sestavení výběrových souborů a instrumenty, které analytici použijí 

k dosažení stanovených cílů“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 229). 

 

Zdroje informací, jak uvádí řada autorů (Gavora, 2010; Kotler, Armstrong, 2004; 

Janečková, Vaštíková, 2000; Kozel a kol., 2011; Přibová a kol., 1996), dělíme na 

primární a sekundární. Sekundární data jsou informace, které již byly shromážděny 

k jinému účelu, ale je možné je využít pro současně řešený problém. Firmy využívají 

interní i externí zdroje. Jde například o různé katalogy, databáze, soukromé statistické 

přehledy firem, data zveřejněná statistickým úřadem a další. Primární data jsou nově 

získaná, jde o informace shromážděné pro řešení daného výzkumu. Ty jsou sice 

aktuální a odpovídají přesně potřebám firmy, na druhou stranu jejich získaní je dražší a 

časově náročnější. Před realizací výzkumu je proto vhodné zjistit, zda podobný výzkum 

nebyl již proveden. V takovém případě je žádoucí použít dříve získaná data a ušetřit čas 

i náklady. 
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V této fázi výzkumu je též určena metodika. Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) 

považují za základní metody sběru primárních dat dotazování, pozorování a experiment. 

Všechny tyto způsoby sběru dat mají své varianty provedení. Nejrozšířenější metodou 

používanou v marketingovém výzkumu je dotazování. U něj rozlišujeme několik 

technik či typů, kterými jsou osobní, telefonické, elektronické a písemné dotazování. 

 

Důležité je i určit optimální velikost výběrového souboru. K tomu je potřeba nejprve 

vymezit základní soubor, ze kterého budou respondenti vybíráni a vymezit způsob 

jejich výběru. Získání dat z celého základního souboru je velmi časově, lidsky i 

finančně náročné. Proto se určuje výběrový vzorek a data z něj získaná se zobecní na 

základní soubor. 

 

3.4.2.3  Třetí fáze 

 

V této fázi přechází proces výzkumu z přípravné do realizační fáze. Pokud byla 

přípravná fáze dobře provedena, je seznam všech činností dopředu naplánován. Dochází 

k získávání dat od respondentů z výběrového souboru vybranou metodou a technikou. 

Shromážděná data se musí dále zpracovat a seskupí se do přehledných tabulek či grafů. 

K analýze se využívá různých statistických metod. Ze zadaných údajů se vypočítají 

průměry, odchylky a další statistické údaje. 

 

3.4.2.4  Čtvrtá fáze 

 

Ze zpracovaných dat se v posledním kroku formulují závěry do závěrečné zprávy, která 

se dále prezentuje. Managementu se předloží pouze důležité údaje, které mají zásadní 

význam pro rozhodování, aby pracovníci nebyli příliš zahlceni čísly a statistikami. 

Správná interpretace výsledků je důležitá. Manažeři mohou mít tendenci odmítat 

závěry, jež nepředpokládali. Vhodná je diskuze, která může pomoci nalézt správné 

závěry. 
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3.4.3  Používané metody hodnocení služeb 

 

Jak vyplývá již z kapitoly 3.4.1, v centru zájmu marketingového výzkumu se nachází 

zákazník. Ten věří spíše doporučení známých než běžné reklamě. Získání nových 

zákazníků je tedy částečně závislé na spokojenosti zákazníků současných. Manažeři se 

snaží udržet stávající zákazníky a přilákat nové. Zajímají se proto o postoje, názory a 

spokojenost současných zákazníků s poskytovanými službami. 

 

V centru pozornosti se nachází měření zákaznické zkušenosti. Kozel a kolektiv (2011) 

mezi nejpoužívanější metody řadí NPS (Net Promoter Score). Ten „je chápán jako 

standard pro měření a zvyšování loajality zákazníků předních společností na celém 

světě“ (Kozel a kol., 2011, s. 246). Tato metoda zodpovězením jedné jednoduché 

otázky („Jak je pravděpodobné, že byste doporučil značku XY svému příteli, 

známému?“) dělí zákazníky na příznivce – loajální nadšence, pasivní – spokojené 

zákazníky a odpůrce – nespokojené zákazníky. 

 

Dle Šímy (2016) se u měření kvality z pohledu zákazníka jedná především o posouzení 

spíše subjektivních kritérií. K tomuto účelu se využívá zejména metoda SERVQUAL 

(zkratka z anglického Service Quality). Herbig (1998) považuje SERVQUAL za 

revoluční metodu v marketingové oblasti služeb. U této metody zákazník posuzuje svá 

očekávání a vnímání jednotlivých vlastností služeb. Mezi tyto vlastnosti patří hmotné 

zajištění, spolehlivost, odpovědný přístup, jistota a empatie (Parasuraman, Zeithamlová 

a Berry in Šíma, 2016). 

 

Javadein, Khanlari a Estiri (in Šíma, 2016) upravují tento model pro oblast fitness. Pět 

výše zmíněných vlastností služeb tvoří tzv. funkční kvalitu. Navíc byla přidána tzv. 

technická kvalita. Gronroos (in Šíma, 2016) vysvětluje, že v případě funkční kvality jde 

o způsob, jakým je služba poskytnuta. Technická kvalita se vztahuje k relativně 

měřitelným prvkům služby. 
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4  METODOLOGIE 

 

Metodologická část práce se zaměřuje na konkrétní provedení výzkumu této bakalářské 

práce. K dosažení cíle práce byly použity metody kvalitativního i kvantitativního 

charakteru. Subjektivnější kvalitativní metody interview a pozorování byly doplněny o 

kvantitativní metodu písemného dotazování. Informace potřebné k popsání interiéru, 

exteriéru a provozu fitcentra byly získány pozorováním v rámci návštěvy lekcí. 

Chybějící, potřebné údaje byly zjištěny během rozhovoru se zakladatelkou. Názory a 

postoje zákazníků byly sděleny prostřednictvím dotazníku. 

 

4.1  Pozorování 

 

Pozorování probíhalo v rámci přímé návštěvy lekcí vybraného fitcentra. Objektem 

pozorování byly prostory Bosu Nymburk a v nich probíhané procesy. Cílem bylo popsat 

interiér, exteriér a provoz fitcentra. Sběr dat byl uskutečněn v měsíci dubnu 2017 vždy 

dvakrát týdně po dobu přibližně osmdesáti minut (deset minut navíc před 

šedesátiminutovou lekcí a po ní). K pozorování docházelo ve fitness centru Bosu 

Nymburk Sport & Dancehall a jeho nejbližším okolí. Data sbírala sama autorka práce a 

byla zaznamenána písemně před lekcemi a bezprostředně po nich.  

 

Jak uvádí Gavora (2010), u kvalitativního výzkumu se používá pozorování 

nestrukturované. U něj je určený jen cíl pozorování a prostředí, kde se výzkum 

uskuteční. Dalšími charakteristikami tohoto konkrétního výzkumu, dle obecných variant 

pozorování Přibové a kolektivu (1996), je přirozená pozorovaná situace. Jednalo se o 

pozorování přímé, které probíhalo současně s pozorovaným jevem. Dále šlo o variantu 

osobní a zřejmou, založenou na použití smyslových orgánů pozorovatele. Pozorování 

tedy nebylo s využitím technického zařízení, ani neprobíhalo skrytě. 

 

Foret a kol. (2001, s. 52) ve své knize píší, že „pozorování je specifický způsob 

získávání primárních informací a uskutečňovat ho mohou jen vyškolení pracovníci. 

Velmi důležitý je přitom systematický záznam výsledků pozorování“. Vzhledem k tomu, 

že pozorování neprováděl vyškolený pracovník a nedošlo ani k systematickému 
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záznamu, uskutečněné pozorování by se tedy podle tvrzení Foreta a kol. nedalo počítat 

mezi metody marketingového výzkumu. 

 

4.2  Rozhovor 

 

Další informace o provozu fitcentra byly získány z neformálního rozhovoru. Hloubkový 

rozhovor či interview používáme v situacích, kdy potřebujeme získat informace od 

odborníka na danou problematiku. Rozhovor se uskutečnil dne 28. dubna 2017 v sále 

Bosu Nymburk a trval přibližně 40 minut. Tazatelem byla sama autorka práce. 

Rozhovor probíhal se zakladatelkou, provozovatelkou a současně i lektorkou lekcí 

Zuzanou Mejstříkovou. Z odpovědí byly během zodpovídání otázek ručně 

zaznamenávány nejdůležitější informace.  

 

Během rozhovoru dochází k interpersonálnímu kontaktu. Úspěšnost rozhovoru podle 

názoru Gavory (2010) závisí na navázání přátelského vztahu a vytvoření otevřené 

atmosféry. V tomto ohledu měla tazatelka výhodu, jelikož byla v přátelském vztahu 

s dotazovanou již před provedením výzkumu.  

 

Čas a místo rozhovoru byly dohodnuty předem. Cíl studie byl sdělen ještě před 

domluvenou schůzkou. Na úvod tedy nebylo nutné představení tazatele a vysvětlení cíle 

studie a mohlo se přejít přímo k otázkám. 

 

Interview bylo polostrukturované. To znamená, že bylo stanoveno základní obsahové 

schéma rozhovoru (Gavora, 2010). Autorka měla předem připravené okruhy otázek, 

které posloužily jako hrubá kostra rozhovoru. Jedním ze stanovených cílů práce bylo 

popsat 7P marketingové koncepce. Sedm marketingových nástrojů proto tvoří základní 

členění okruhů otázek rozhovoru. Těmto okruhům ještě předcházelo několik otázek 

k představení fitcentra. Podrobnější členění rozhovoru je uvedeno v příloze 1. 

 

4.3  Písemné dotazování 

  

Názory od zákazníků byly zjištěny prostřednictvím kvantitativní metody dotazování. 

Podle Kozla a kol. (2011) jde o nejrozšířenější metodu sběru dat. Jako nástroj sběru 
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primárních dat je zpravidla používán dotazník. Tento nástroj byl využit i v tomto 

konkrétním výzkumu. Jeho hlavní výhodou je, že ulehčuje zpracování dat.  

 

Sběr dat probíhal po dobu tří týdnů v měsíci květnu 2017 v prostorech Bosu Nymburk. 

Autorka sama docházela do fitcentra a před lekcemi a po nich dotazníky rozdávala 

zákazníkům a vybírala je zpět. Během těchto tří týdnů se autorka několikrát dostavila do 

fitcentra tak, aby byla alespoň jednou přítomna před každou lekcí nebo po ní (lekce se 

každý týden opakují). 

 

Při tvorbě dotazníku se postupovalo dle obecných zásad Přibové a kol. (1996). Postup 

tvorby lze rozdělit do šesti etap, které se prolínají a navzájem podmiňují: 

 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést. 

 

V první fázi je třeba vypracovat obsahovou koncepci dotazníku. Pro tyto účely 

byla provedena operacionalizace cíle výzkumu, zachycená na obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Operacionalizace 
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Postupovalo se dle jednotlivých marketingových nástrojů, jež bylo třeba 

zhodnotit. Ty se dále dělily na další části, podle kterých byly později 

zkonstruovány otázky. 

 

Z dotazníku byly vypuštěny otázky týkající se místa. Provozovatelka fitcentra 

uvedla, že v budoucnu rozhodně neuvažuje o přestěhování fitcentra, a proto bylo 

zbytečné hodnotit polohu, dostupnost fitcentra a další věci týkající se místa. Ani 

nespokojenost zákazníků by nevedla ke změnám. Provozovatelka Bosu 

Nymburk navíc případnou nespokojenost zákazníků s místem spíše vylučuje. 

 

Marketingová podnikatelská koncepce se soustředí na propagaci mnohem méně, 

než koncepce prodejní. V odvětví sportovních služeb je pro zákazníky přednější 

spíše osobní doporučení před reklamou. Proto se tomuto marketingovému 

nástroji dotazník příliš nevěnuje. 

 

2. Určení způsobu dotazování 

 

Dotazování může být provedeno různými technikami. Z osobní, písemné, 

elektronické a telefonické byl vybrán způsob písemnou formou. Podle Přibové a 

kol. (1996) je tato technika nenáročná na organizaci a není potřeba vynaložit 

vysoké náklady. Nevýhoda nízké návratnosti odpovědí u této techniky byla 

zmírněna tím, že autorka osobně dotazníky rozdávala a poté vybírala. Navíc byla 

u vyplňování přítomna, takže respondenti mohli požádat o upřesnění otázek. 

 

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. 

 

Respondenti byli vybíráni z řad zákazníků Bosu Nymburk. Mezi dotazovanými 

byli jak muži, tak ženy. Výzkumu se mohli zúčastnit zákazníci všech věkových 

kategorií. Byli voleni prostým náhodným výběrem. O vyplnění dotazníku je 

bylo požádáno přímo v prostorech fitness centra před lekcemi (s alespoň deseti 

minutovou časovou rezervou) či bezprostředně po nich. Tím bylo zajištěno, že 

se jednalo skutečně o zákazníky Bosu Nymburk. Aby byl výzkum co 

nejpřesnější, žádoucí by bylo, aby dotazník vyplnili všichni zákazníci fitcentra. 

V ideálním případě by se tedy základní soubor rovnal výběrovému. To bylo 
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ovšem téměř nemožné, jelikož ne všichni zákazníci navštívili lekce v období 

sběru dat. Navíc ne každý přítomný zákazník byl ochoten dotazník vyplnit. 

O své názory se nakonec podělilo celkem 93 respondentů. 

 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace. 

 

Při formulaci otázek se autorka řídila následujícími pravidly, jež doporučuje 

Kozel a kol. (2011): 

 

• Ptát se přímo, jednoduše a konkrétně v krátkých otázkách. 

• Užívat známý slovník a jednovýznamová slova. 

• Maximalizovat informační hodnotu otázky a nabízet srovnatelné 

odpovědi. 

• Vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí, zdvojené otázky, negativní, 

motivační a sugestivní a zavádějící otázky. 

• Snižovat citlivost otázek, vyloučit nepříjemné otázky, popř. umožnit 

neposkytnout odpověď. 

• Odhadnout věcnou náročnost a vyloučit odhady. 

• Dodržovat slušnost a pamatovat na genderové vztahy. 

 

Podle stupně otevřenosti (Gavora, 2010) rozlišujeme uzavřené, otevřené, či 

polouzavřené odpovědi. U uzavřených otázek volí respondent mezi hotovými 

alternativními odpověďmi. Jejich výhodou je lehký způsob vyhodnocení. 

Otevřené otázky se sice obtížněji zpracovávají, ale nevnucují tázanému člověku 

volbu a mohou být zdrojem nových, neznámých informací. Kompromisem mezi 

nimi jsou otázky polouzavřené, jež nabízejí předepsané varianty, ale i možnost 

napsat svou alternativu.  

 

Dotazník, sestavený pro výzkum k této práci, obsahuje všechny typy výše 

zmíněných otázek. Navíc využívá tzv. škálování. Díky němu se neměřitelné 

znaky dají převést na měřitelné. Respondent může na škále vyjádřit svůj názor. 

Přibová a kol. (1996) uvádí, že škály mohou být vyjádřeny slovně, číselně či 

graficky. Gavora (2010) dělí škály na pořadové, intervalové, kvaziintervalové, 
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bipolární a jako poslední zmiňuje Likertovy škály. Ty se využívají k vyjádření 

míry (ne)souhlasu s výrokem. Tento typ škály, slovně vyjádřený, hojně využila i 

autorka této práce. V dotazníku vždy uvedla sudý počet možnosti a respondent 

tak nemohl zvolit neutrální odpověď, ke které mají často respondenti sklony.  

 

5. Konstrukce celého dotazníku. 

 

Dotazník se skládal ze tří částí, které uvádí Kozel a kol. (2011): 

 

I. Hlavička dotazníku (vysvětlení cíle, způsobu vyplnění atd.) 

II. Tematicky ucelené oddíly otázek a odpovědí. 

III. Poděkování a pokyny k odevzdání.  

 

Pokyny k odevzdání dotazníku nebylo nutné zmínit, jelikož autorka práce byla u 

vyplňování přítomna a osobně dotazníky vybírala. 

 

Stupeň strukturovanosti dotazníku byl zvolen střední. Jednalo se tedy o 

polostrukturovaný dotazník, který využíval nejen uzavřených, ale i 

polouzavřených a otevřených odpovědí. 

 

Při sestavování dotazníku je nutné myslet na funkci jednotlivých otázek. Přibová 

a kol. (1996) doporučují na začátek dotazníku položit tzv. úvodní otázky.   Ty 

mají za úkol navázat kontakt a vzbudit zájem respondenta. Dále je nutnost 

použít věcné, meritorní otázky, které se týkají přímo předmětu šetření. Filtrační 

otázky se používají tehdy, když hrozí, že dotazovaný odpoví na otázku, která se 

ho netýká. Tento typ otázek se v dotazníku objevil též. Pro charakteristiku 

respondenta byly využity identifikační otázky. 

 

Sestavený dotazník byl předložen provozovatelce Bosu Nymburk. Na její 

požádání byly do dotazníku doplněny dvě otázky. První se týkala nevyužitých 

prostor ve fitness centru a zakladatelku zajímalo, co by v těchto prostorech 

uvítali zákazníci nejvíce. Zuzana by ráda v budoucnu zřídila ve fitcentru recepci 

a nechala vybudovat sprchy. Proto poprosila o vložení otázky, kterou z těchto 

možností by zákazníci upřednostnili, a do které z nich má tedy investovat 
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nejdříve. Také požadovala u otázky ohledně možností placení doplnit možnost 

využití MultiSport karty, o které uvažuje. 

 

6. Pilotáž 

 

Než dojde k samotnému sběru dat během dotazníkového šetření, je vhodné najít 

nedostatky dotazníku. Proto byl dotazník konzultován s lidmi, kteří mají se 

sestavováním dotazníků větší zkušenosti. Na základě jejich rad byla otázka 

„Kterou službu z níže uvedených využíváte nejčastěji?“ změněna na „Kterou 

službu z níže uvedených využíváte nejraději?“ Účelem otázky bylo zjistit, které 

cvičení je mezi zákazníky neoblíbenější a tuto lekci pak nabízet nejčastěji. To, 

že zákazník odpoví, že využívá určitou službu nejčastěji, může souviset s jeho 

časovými možnostmi, nikoliv oblíbeností cvičení, proto byla otázka změněna.  

 

K ověření srozumitelnosti dotazníku byla v rámci předvýzkumu provedena 

pilotáž. Dotazník byl předložen malému vzorku zákazníků, aby bylo zjištěno, 

zda všem otázkám správně porozumí. S vyplňováním neměl žádný z devíti 

respondentů problém, a tak již dotazník nebyl dále upravován. 

   



40 
 

5  MARKETINGOVÁ KONCEPCE BOSU NYMBURK 

 

Tato část práce popisuje konkrétní marketingovou koncepci fitness centra Bosu 

Nymburk Sport & Dancehall. Postupuje podle obecných fází marketingové koncepce od 

Čáslavové. V závěru kapitoly budou navíc uvedeny návrhy ke zlepšení této koncepce. 

 

5.1  Analýza trhu a situace 

 

Na úvod této fáze bude představeno rozebírané fitness centrum. Dále následuje analýza 

zákazníků, konkurence, obsazenosti a komplexní SWOT analýza. 

 

5.1.1  Představení fitness centra 

 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall je moderní studio, kde mohou zákazníci vyzkoušet 

širokou nabídku cvičení. Nachází se v Nymburce, kousek od vlakového a autobusového 

nádraží. Studio je zaměřené především na cvičení s fitness pomůckou bosu. Nabízí 

klasické skupinové hodiny bosu, kruhové tréninky bosu, tréninky bosu speciálně pro 

muže, individuální tréninky, hodiny bosu využívající metodu tabata či cvičení bosu 

s použitím dalších pomůcek, kterými jsou například TRX, overball, fitball nebo 

kettlebell. Kromě bosu nabízí studio i další druhy cvičení. Zákazníci si mohou 

vyzkoušet hodiny: Krav – Maga, Power Yoga, Fitballs, Chitoning, Dancehall, Groove 

Dance či Street Dance. 

 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall funguje od roku 2012. Zakladatelkou je Zuzana 

Mejstříková. Kromě skupinových cvičení nabízí i individuální hodiny s osobním 

trenérem a výživové poradenství. Zuzana získala řadu certifikátů a stále se ve svém 

oboru vzdělává. Vede všechny lekce bosu a dancehall. Ostatní cvičení jsou vedena 

jinými instruktory, kteří si prostory pronajímají. Rezervace těchto cvičení není možná 

přes oficiální stránky Bosu Nymburk Sport & Dancehall, ale kontaktováním přímo 

instruktorů, kteří lekce vedou. 

 

Cvičení probíhají ve dvou sálech. Kromě většího a menšího sálu se v prostorech nachází 

místnost, tak zvaná cardio zóna. Tam si mohou zájemci například zaběhat na běžícím 
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pásu. Tato místnost nabízí možnost projekce filmu na zeď, běhání je tak zábavnější a 

čas rychleji utíká. V budově se samozřejmě nachází také šatna a WC. 

 

Zuzana se snaží se svými zákazníky navázat přátelské vztahy. Každoročně pořádá 

vánoční večírek. Již druhým rokem nabízí zákazníkům možnost zúčastnit se závodů 

dračích lodí v Nymburce. Letos také zorganizovala focení od profesionálního fotografa 

Petra Krejčího, kterého se zúčastnily nejvěrnější zákaznice.  Zuzana se snaží oživit 

program i dalšími cvičeními a jednou za čas zve do svého studia odbornice. Zákazníci si 

doposud mohli vyzkoušet například cvičení Piloxing s velmi zkušenou lektorkou či 

Twerk s Anetou Antošou. 

 

5.1.2  Zákazníci 

 

Zuzana Mejstříková, zakladatelka Bosu Nymburk Sport & Dancehall, na svých 

oficiálních stránkách píše: „Bosu je velmi multifunkční, tudíž na něm může cvičit 

opravdu každý bez ohledu na věk a váhu. V Bosu Nymburk cvičí amatérští i vrcholoví 

sportovci, zejména hokejisté, fotbalisté a pod. Vše pro trénování lepší stability, vnitřní 

síly a rovnováhy. Další skvělou výhodou cvičení na BOSU je zejména to, že nezatěžuje 

klouby a zpevňuje svaly a vazy kolem nich. Lekce v Bosu Nymburk proto doporučují 

fyzioterapeuti jako rehabilitační cvičení zejména po operaci kolene, zad a dalších 

úrazech (Bosu Nymburk Sport & Dancehall, 2017). 

 

Cvičení na bosu se tedy nezaměřuje na žádnou skupinu zákazníků. Lekce mohou 

navštěvovat lidé, kteří nikdy necvičili a chtějí se dostat do kondice, ale i profesionální 

sportovci. Bosu je vhodné i pro starší lidi, kteří mají problémy s klouby a bolestí zad. 

Pomáhá také urychlit rekonvalescenci po úrazu. Věkové rozmezí stálých zákazníků se 

podle provozovatelky studia většinou pohybuje mezi dvaceti až padesáti lety. Lekce pro 

děti a pro důchodce se zatím pravidelně nevedou. Naprostá většina cvičících jsou ženy. 

Je to způsobené pravděpodobně tím, že muži obvykle ve fitness centrech využívají 

převážně posilovnu. V Bosu Nymburk se ale nachází pouze cardio zóna s velmi malým 

počtem posilovacích strojů. 
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Fitcentrum nabízí možnost pronájmu prostor a studio tak mohou využít jiní instruktoři 

s novými cvičeními. Tito externí lektoři se tedy také dají považovat za zákazníky 

fitcentra. Jim nabízená služba ovšem není cvičení či vstup do cardio zóny, ale pronájem 

sálu. 

 

Písemného dotazování v rámci marketingového výzkumu se zúčastnilo 93 osob, z toho 

16 mužů a 77 žen. Téměř polovina respondentů byla ve věkovém rozmezí 21 – 40 let. 

Přes 30% zákazníků, kteří vyplnili dotazník, bylo ve věku 41 – 60 let. Přibližně 16% 

zákazníkům bylo 20 let a méně a nejméně respondentů, přesně 8,6% bylo ve věku 61 a 

více let. Tato struktura výběrového vzorku respondentů přibližně odpovídá struktuře 

zákazníků Bosu Nymburk popsané provozovatelkou fitcentra. Proto tento vzorek 

můžeme považovat za reprezentativní. 

 

Přes 80% zákazníků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, navštěvují studio 2x 

týdně a více. Případné změny v Bosu Nymburk, provedené na základě výsledků 

z dotazníků, by tedy měli vyhovovat zákazníkům, kteří fitcentrum navštěvují nejčastěji, 

což je žádoucí. Od přibližně 17% zákazníků, kteří navštěvují Bosu Nymburk méně 

často, se alespoň dozvíme, s čím jsou nespokojeni a zavedení změn v budoucnu by 

mohlo vést k jejich častější návštěvě. Strukturu respondentů v analyzovaném fitcentru 

můžeme vidět přehledně na obrázku 4 a v tabulce 2. Údaje uvedené v procentech jsou 

zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

 

Obrázek 4: Pohlaví respondentů 
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Tabulka 2: Věk respondentů a četnost jejich návštěv 

Věková kategorie N (93) % Četnost návštěv N (93) % 

20 let a méně 15 16,13% 3x týdně a častěji 39 41,94% 

21 - 40 let 41 44,09% 2x týdně 38 40,86% 

41 - 60 let 29 31,18% 1x týdně 14 15,05% 

61 a více let 8 8,60% méně často 2 2,15% 

 

5.1.3  Konkurence 

 

V Nymburce se kromě Bosu Nymburk Sport & Dancehall nachází ještě další dvě 

fitcentra. Rami Sport Fitness Nymburk a Fitness Nymburk M-Club. 

 

Blíže se nachází Fitness Nymburk M-Club. Pěšky je to přibližně 1,5 kilometru. Toto 

fitcentrum nabízí následující lekce: aerobik, pilates, step aerobik, bodystyling, dětská 

gymnastika, rehabilitační cvičení, bodystyling, bodydance, crossfit, cvičení pro těhotné, 

kruhový trénink, TRX, piloxing, dětský aerobik a zdravotní cvičení. Kromě cvičení 

provozuje také posilovnu, saunu, solárium a hydromasážní vanu. Co se týče ceníku, za 

hodiny aerobiku, cvičení pro děti a návštěvu posilovny si fitcentrum účtuje 60 Kč/hod., 

ostatní cvičení nabízí za 90 Kč/hod (Fitness Nymburk M-Club, 2017). 

 

Dva kilometry od Bosu Nymburk se nachází Rami Sport Fitness. Nabízí cvičení 

piloxing, jumping, spinning a možnost zahrát si ping pong. Provozuje též saunu, 

solárium a posilovnu. Vstup do posilovny a lekce spinningu stojí 50 Kč/hod., piloxing 

80 Kč/hod. a jumping 100 Kč/hod (Rami sport fitness, 2017). 

 

V obou konkurenčních fitcentrech se nachází bar a zákazníci mají možnost zakoupit si 

doplňky stravy. Navíc nabízí další vyžití jako saunu a solárium. Tyto možnosti v Bosu 

Nymburk nejsou. Co se týče umístění, je na tom lépe Bosu Nymburk, které se nachází 

nejblíže centru města. Sídlí kousek od autobusového a vlakového nádraží, a tak je studio 

velmi výhodně umístěno pro dojíždějící z okolních obcí. Navíc se Rami Sport Fitness a 

Fitness M-Club nacházejí jen půl kilometru od sebe, a tak si navzájem více konkurují. 

Obě tyto fitcentra jsou provozovány ve starších prostorách, a tak je prostředí mnohem 

příjemnější v moderně a nově zařízeném studiu Bosu Nymburk. Za vstup do cardio 

zóny, kde zákazníci využívají běžící pás a pár dalších přístrojů a pomůcek, si Bosu 
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Nymburk účtuje 90 Kč/hod. Další fitcentra v Nymburce si za vstup do posilovny, která 

je přístroji a pomůckami vybavená mnohem lépe, účtují 50 a 60 Kč/hod. V cardio zóně 

si ale zákazníci mohou pustit k běhání film, mají soukromí a nachází se v krásných 

prostorách, a tak stojí za to si připlatit. Spinning a aerobik jsou již hodně rozšířená 

cvičení, která každý zná a nenabízí zákazníkovi nic nového, a tak cenově spadají do 

levnější kategorie. Ceny ostatních cvičení jsou podobné cenám za lekce v Bosu 

Nymburk. Bosu Nymburk navíc nabízí netradiční cvičení, která v okolních centrech 

chybí. Nejbližší fitcentrum, které používá originální balanční podložku BOSU Balance 

Trainer a jehož lektoři jsou držitelé řádných certifikátů školení BOSU, je až v Praze – 

60 kilometrů daleko. 

 

Nymburk (evropské město sportu 2014) je městem, které o sportovce nemá nouzi. Sport 

je tu ale hodně konkurenční záležitostí. Kromě fitness oblasti si sportovci mohou vybrat 

mezi sporty jako je volejbal, atletika, kanoistika, hokej, tenis, basketbal, fotbal, florbal, 

nohejbal, krasobruslení, plavání a další. Bosu Nymburk je ale moderní studio 

v příjemném prostředí, kde si zákazníci mohou vyzkoušet něco nového a láká tak 

spoustu lidí. A to i přes velkou konkurenci a rozsáhlou možnost vybrat si mezi různými 

druhy (nejen) sportovního vyžití. 

  

5.1.4  Analýza obsazenosti 

 

Ve studiu neprobíhá cílená analýza obsazenosti hodin. Nebylo proto jednoduché nějaká 

data získat. Data autorka čerpala z rezervačního systému. V každém měsíci byl náhodně 

vybrán jeden týden. U každého týdne se vypočítalo procentuální zaplnění hodin. 

Výpočet proběhl zvlášť u ranních hodin bosu (v pracovních dnech od pondělí do pátku), 

u víkendových hodin (kromě bosu pro muže), u zbytku hodin bosu, lekcí dancehallu a 

bosu pro muže. Poté byl spočítán aritmetický průměr zaplnění těchto hodin ze všech 

týdnů, zaokrouhlený na celá procenta. Jelikož se může stát, že na lekci dorazí zákazník, 

který nemá zamluvené místo přes rezervační systém nebo naopak nedorazí někdo, kdo 

má místo zarezervované, nemusí výsledky analýzy přesně odpovídat skutečnosti. 

 

Z následujícího grafu na obrázku 5 vyplývá, že nejnavštěvovanější lekce jsou lekce 

bosu v odpoledních hodinách v pracovních dnech (mezi 17:00 - 20:00). Obsazenost činí 
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přibližně 92 %. Jako druhé jsou nejobsazenější víkendové lekce bosu a to z 63 %. 

Taneční lekce dancehallu má zaplněnou o něco větší než poloviční kapacitu (55 %). 

Nejméně navštěvované jsou ranní hodiny bosu v pracovních dnech (36 %) a hodiny 

bosu pro muže v neděli od 17:00 do 18:00 (29 %). 

 

 

Obrázek 5: Analýza obsazenosti skupinových lekcí 

 

5.1.5  SWOT analýza 

 

K sestavení SWOT analýzy autorka využila informace vyplývající z analýzy trhu a 

situace a informace získané od zakladatelky klubu. Dále vycházela z vlastních 

zkušeností s provozem fitcentra. Z každé SWOT analýzy vyplývají vždy čtyři možné 

strategie, vzniklé kombinací silných a slabých stránek s příležitostmi a hrozbami. 

Konkrétní návrhy pro Bosu Nymburk, směřující k těmto čtyřem strategiím, jsou 

uvedené v tabulce 3. Po zpracování dat z dotazníkového šetření a zjištění názorů 

zákazníků bude jasnější, na jaké návrhy by se mělo fitcentrum zaměřit a jakou strategii 

využít nejvíce. 
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Tabulka 3: SWOT analýza Bosu Nymburk Sport & Dancehall 

SWOT 

ANALÝZA 

Interní analýza 

S - silné stránky 

• nové a moderní zázemí 

• kvalifikovaní lektoři 

• kvalitní vybavení 

• zajímavá a odlišná nabídka cvičení 

• výhodná poloha 

• dobrá dostupnost pro dojíždějící 

• velmi přátelský přístup k zákazníkům 

• cvičení vhodné pro všechny (i 

důchodce) 

W - slabé stránky 

• malý počet lektorů bosu 

• vchod do fitcentra neoznačen, 

kolemjdoucí si fitcentra nevšimnou 

• absence sprch 

• neobsazenost lekcí v ranních hodinách  

• neobsazenost lekcí pro muže 

• nevědomost potenciálních klientů o 

fitcentru a cvičeních 

• nevybavená šatna 

 

E
x

te
r
n

í 
a

n
a

lý
za

 

O – příležitosti 

• rozšíření nabídky lekcí 

• rozsáhlejší reklamní kampaň 

• možnost spolupráce s dalšími 

lektory 

• vytvoření stabilní klientské 

základny 

• další přestavba a modernizace 

prostor 

Strategie SO 

Prezentovat silné stránky k získání 

nových klientů. Zdůraznit výhody cvičení 

bosu, kvalifikaci trenérů, moderní zázemí. 

Rozšíření nabídky o cvičení určené pro 

důchodce. Přestavět prostory (sprchy, 

šatna) a vytvořit tak ještě lepší zázemí. 

 

 

 

 

Strategie WO 

Přestavět sociální zařízení – přidat sprchy. 

Vybavit šatnu zamykacími skříňkami, více 

židlemi či lavicemi. Vytvořit reklamní 

kampaň zaměřenou na důchodce, kteří 

mohou navštěvovat ranní hodiny a na muže, 

kteří si myslí, že cvičení je nenáročné a je 

jen pro ženy. Zvýraznit vchod do fitcentra, 

do ulice instalovat reklamu se směrovkou 

ke studiu. Přijmout nové lektory bosu a 

zvýšit počet hodin. 

  T – hrozby 

• rostoucí konkurence 

• neochota lidí zkoušet nové věci 

• neochota starších lidí používat 

rezervační systém 

• rušení lekcí v důsledku 

onemocnění lektorů či dovolené 

• neochota starších lidí utrácet 

peníze 

• živelné katastrofy – rozvodnění 

řeky, požár 

Strategie ST 

Rezervaci místa na lekce pro důchodce 

provádět prostřednictvím telefonu či 

osobně, nikoliv pomocí rezervačního 

systému. Zavést zvýhodněné ceny pro 

důchodce. Prezentovat výhody nových 

cvičení za účelem překonání neochoty lidí 

zkoušet nové věci. Prezentovat zajímavou 

a odlišnou nabídku cvičení, upozornit na 

moderní zázemí a výhodnou polohu 

(nejen pro dojíždějící) oproti konkurenci.  

Strategie WT 

Zvýšit počet lektorů a vyhnout se tak rušení 

lekcí v případě onemocnění či dovolené 

lektora. Lépe informovat klienty o fitcentru 

a cvičení, získat tak nové zákazníky i přes 

rostoucí konkurenci a neochotu zkoušet 

nové věci. Přesvědčit starší lidi, že se 

vyplatí investovat do tohoto cvičení a 

zaplnit díky tomu i ranní lekce bosu. 

Vybavit studio sprchami a lépe zařídit šatny 

a vyrovnat se tak (či překonat) konkurenci.   
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5.2  Stanovení strategických cílů a volba strategie 

 

V druhé fázi marketingové koncepce dochází ke stanovení strategických cílů a je 

zvolena strategie v návaznosti na tyto cíle. Cíle, kterých chce Bosu Nymburk Sport & 

Dancehall dosáhnout, jsou podle zakladatelky fitness centra následující: 

 

a) sportovní cíle 

• podpora zdraví 

• stálé zlepšování kvality cvičení 

• využití více fitness pomůcek 

• vzdělávání lektorů 

• rozšíření lekcí (např. pro důchodce) 

• navyšování počtu stálých zákazníků 

 

b) ekonomické cíle 

• zajištění dlouhodobé prosperity 

• posílení reklamy 

• využití dalších možností propagace 

• přizpůsobení nabídky cvičení poptávce 

• získat volné finanční prostředky na zařízení šaten, postavení sprch a pro 

další investice 

 

c) sociální cíle 

• spokojenost zákazníků 

• dotazování členů na způsoby vylepšení 

• navazování přátelských vztahů se zákazníky a vytvoření prostředí 

s příjemnou atmosférou 

• budování vztahů pomocí různých akcí (večírky, focení, ..) 

 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall využívá především strategii diferenciace produktu a 

vytváří jedinečnou nabídku služeb (např. cardio zóna s promítáním filmů). Dále by 

mělo studio zvolit strategie vyplývající ze SWOT analýzy, které budou ověřené 
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výsledky z dotazníků vyplněných zákazníky Bosu Nymburk. Tyto strategie by měly 

směřovat ke splnění cílů fitness centra a zároveň vyhovovat požadavkům zákazníků. 

 

5.3  Marketingový mix 7P 

 

V poslední fázi marketingové koncepce bude rozebrán marketingový mix služeb Bosu 

Nymburk. Jedná se o marketingový mix 7P, jehož součástí je produkt, cena, místo, 

propagace, lidé, proces a prezentace. Rozbor byl proveden na základě dat získaných 

pozorováním ve fitness centru, rozhovorem se zakladatelkou a písemným dotazováním 

zákazníků. Uvedené údaje v procentech v tabulkách a grafech jsou vždy zaokrouhleny 

na dvě desetinná místa.  

 

5.3.1  Produkt 

 

V Bosu Nymburk Sport & Dancehall mohou zákazníci vyzkoušet širokou nabídku 

cvičení.  Hlavním produktem studia je cvičení s fitness pomůckou bosu. Bosu je měkká 

polokoule s všestranným použitím. Název BOSU je zkratkou anglického výrazu „Both 

Sides Utilized“, v překladu „použitelný z obou stran“. Můžeme ho totiž postavit 

plošinou na zem, ale i naopak. Používá se primárně k posilování hlubokých 

stabilizačních svalů. I pouhým stáním na bosu už naše tělo pracuje. Ideální je také pro 

cviky na posílení břišních svalů, u kterých klienty často bolí záda. S bosu tento problém 

nemají. S touto pomůckou lze cvičit trénink vytrvalosti a kondice, trénink na zpevnění 

celého těla, trénink zaměřený na hubnutí nebo rehabilitační trénink pro urychlení doby 

rekonvalescence, například po operaci kolen či zad. Velkou výhodou je cvičení bez 

tvrdých dopadů, namáhání kolen a zatěžování kloubů. Pozitivní účinky cvičení na bosu 

jsou podle internetového serveru fitnessprozeny.cz následující (Ladie's Gym, 2017): 

 

• jedním z hlavních cílů cvičení na BOSU je správné držení těla, tedy prevence 

bolestí zad a problémů s tím souvisejících  

• zpevnění svalů celého těla, včetně svalových skupin, které běžným cvičením 

nelze posílit (centrum těla - hluboké břišní a zádové svaly)  

• zlepšení rovnováhy a stability těla  

• zpevnění šlach a vazů 
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Lekce bosu se skládá ze zahřívací části, posilování a na závěr zklidnění a protažení. 

Studio nabízí klasické skupinové hodiny bosu, tréninky bosu speciálně pro muže, 

individuální tréninky, hodiny bosu využívající metodu tabata či kruhový trénink bosu 

s použitím dalších pomůcek, kterými jsou například TRX, overball, fitball nebo 

kettlebell. 

 

Na skupinových hodinách cvičí všichni zákazníci stejné cviky ve stejnou dobu. 

Instruktor cvičí společně s nimi a cviky komentuje. Jednou týdně je tato lekce speciálně 

pouze pro muže, kdy bývá hodina obvykle náročnější než běžná skupinová lekce, 

ovšem záleží na konkrétních zákaznících. 

 

Během kruhového tréninku se cvičí v časových intervalech na různých stanovištích. 

Každý cvičící dělá jiný cvik a všichni postupně vystřídají všechna stanoviště. Lektor 

obvykle ukáže cviky na každém stanovišti a dále se zákazníky necvičí, ale dohlíží na 

správnost provedení. Na některých stanovištích se kromě bosu využívají i další 

pomůcky. TRX je závěsný posilovací systém, který rozvíjí tělesnou sílu. TRX je 

zkratkou anglického „Total-Body Resistance Exercise“, přeloženo jako cviky pro 

zatížení celého těla. Overball je malý měkký míč používaný během hodiny na různé 

posilovací cviky. Fitball je velký nafukovací míč, neboli gymnastický míč, používaný 

jako nestabilní základna či posilovací pomůcka. Kettlebel je zvláštní činka ve tvaru 

koule s madlem. Při cvičení s tímto druhem činky je zapojeno celé tělo. 

 

Během individuálního tréninku se lektor věnuje pouze jednomu cvičícímu. Instruktor 

tak lépe dohlíží na správnost provedení cviků a cvičení je tak mnohem intenzivnější. 

Hodinu lze pružně přizpůsobit požadavkům zákazníka a jeho schopnostem. Kromě bosu 

se používají i další pomůcky. 

 

Tabata je metoda intervalového tréninku určená pro zdatnější jedince. Cvičí se 

v intervalech 20 sekund zátěže a 10 sekund odpočinku. Tabatu lze cvičit i bez pomůcek. 

Během cvičení se obvykle pouští motivační hudba. Podle její intenzity přesně 

rozeznáme časové intervaly zátěže a odpočinku. 
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Kromě bosu vede zakladatelka Zuzana ještě hodiny Dancehall. O hodinách Dancehallu 

píše: „Taneční styl, který je vhodný pro klientky, které touží po notné dávce cardia 

spojeného s tanečními, zábavnými a energií dobíjejícími prvky! Lekce trvá klasicky 60 

minut. Prvních pár minut zahřátí, 20 minut učení kroků, 20 minut tancování neustále 

dokola, 5 minut posilování břicha a 10 minut protažení“ (Bosu Nymburk Sport & 

Dancehall, 2017). 

 

Studio nabízí možnost pronajmutí prostor. Zákazníci si tak mohou pod vedením jiných 

lektorů vyzkoušet hodiny: Krav – Maga, Power Yoga, Fitballs, Chitoning, Groove 

Dance či Street Dance. 

 

Dále studio nabízí možnost vstupu do tzv. cardio zóny. Cardio zóna je místnost se 

dvěma běžícími pásy a dalšími přístroji a pomůckami na cvičení, kde si zákazník může 

během cvičení promítnout na zeď film. 

 

Rozvrh hodin vedených lektorkou Bosu Nymburk zobrazuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Rozvrh hodin Bosu Nymburk Sport & Dancehall 

 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

09:00 - 10:00   Bosu společné   Bosu společné   Bosu společné   

10:00 - 11:00               

11:00 - 12:00               

12:00 - 13:00               

13:00 - 14:00               

14:00 - 15:00               

15:00 - 16:00               

16:00 - 17:00             Bosu kruháč 

17:00 - 18:00 Bosu společné           Bosu muži 

18:00 - 19:00 Bosu kruháč   Bosu kruháč Bosu Tabata       

19:00 - 20:00   Dancehall Bosu společné Bosu společné       

Individuální tréninky, vstup do cardio zóny - kdykoliv po dohodě s lektorem 

 

Studio nemá danou otevírací dobu. V době, kdy neprobíhá žádné cvičení, jsou prostory 

uzamčeny. Proto je nutné si individuální tréninky a vstup do cardio zóny předem 

domluvit, aby mohly být prostory pro zájemce o vstup otevřeny. 
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V dotazníku zákazníci odpovídali na otázku, kterou z uvedených služeb využívají 

nejraději. Otázka byla do dotazníku dána, abychom při případném navýšení počtu lekcí 

věděli, jaké lekce do rozvrhu přidat. Individuální tréninky a vstup do cardio zóny 

probíhají v časech dle domluvy se zákazníky a nejsou do rozvrhu lekcí zaneseny. Jejich 

oblíbenost u zákazníků nás tedy nezajímala tolik jako u jiných lekcí. Proto byly tyto dvě 

služby sloučeny do jedné odpovědi, v grafu jsou pod označením „Jiné“. Četnost 

odpovědí ukazuje obrázek 6.  

 

 

Obrázek 6: Oblíbenost lekcí 

 

Téměř polovina žen (42,86%) uvedla, že nejraději navštěvují společné lekce bosu. Přes 

20% dotazovaných žen (23,38%) zvolilo možnost bosu kruhový trénink. 19,48% 

odpovědělo bosu tabata, 9,09% dancehall a 5,19% žen vybralo odpověď individuální 

trénink či cardio zóna. Muži zvolili pouze tři možnosti. Více jak polovina mužů 

(56,25%) zvolila jako nejraději navštěvovanou lekci bosu pro muže. 18,75% chodí 

nejradši na tabatu a přesně čtvrtina mužů upřednostňuje individuální tréninky či cardio 

zónu. 

 

Dále zákazníci fitcentra odpovídali, zda jsou spokojeni s obsahem a rozsahem 

nabízených lekcí. Odpovědi zachycuje tabulka 5. 
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Tabulka 5: Spokojenost s rozsahem a obsahem cvičení 

  

Rozsah cvičení Obsah cvičení 

Míra souhlasu Přiřazená hodnota N (93) % N (93) % 

Rozhodně ano 1 33 35,48% 53 56,99% 

Spíše ano 2 48 51,61% 40 43,01% 

Spíše ne 3 12 12,90% 0 0,00% 

Rozhodně ne 4 0 0,00% 0 0,00% 

Průměrná hodnota 1,77 1,43 

 

Odpověď „Rozhodně ano“ je nejlepší možná a byla ji přiřazena hodnota 1. Odpovědím 

„Spíše ano“, „Spíše ne“ a „Rozhodně ne“ byly přiřazeny postupně hodnoty 2, 3 a 4. 

Tento postup byl u zpracování odpovědí tohoto typu použit v celé práci. Rozsah cvičení 

má průměrné hodnocení 1,77 a 12 zákazníků uvedlo, že spíše nejsou spokojeni. Obsah 

cvičení byl hodnocen o něco lépe. Získal hodnotu 1,43 a všichni respondenti uvedli, že 

jsou s obsahem cvičení spokojeni. 

 

Do dotazníku byla na žádost provozovatelky Bosu Nymburk přidána otázka, co by 

zákazníci nejvíce uvítali ve volných prostorech. U této otázky byla možnost více 

odpovědí. Nejvícekrát označili respondenti, že by uvítali masáže. Možnosti kosmetika a 

solárium byly zvoleny přibližně stejněkrát (29 krát a 26 krát). Sedmnáctkrát pak byla 

vybrána možnost jiné, kde zákazníci nejvíce doplňovali saunu a vířivku. Párkrát se 

objevila i možnost posilovna. Četnost odpovědí respondentů je zachycena na obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7: Zájem o služby 
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5.3.2  Cena 

 

Cena cvičení je určena podle metody orientované na konkurenci. Za lekce všech druhů 

bosu, dancehall i vstup do cardio zóny si studio účtuje 90 Kč/hod. Individuální hodiny 

stojí 250 Kč/hod. Fitcentrum nabízí zákazníkům možnost zakoupení permanentek, kdy 

si zájemci koupí 10 vstupů za 800 Kč (nevztahuje se na individuální hodiny). Ceny za 

pronájem prostor jsou individuální. Záleží například, zda je pronájem jednorázový či 

dlouhodobý. Spokojenost zákazníků s úrovní ceny a s možnostmi placení zobrazuje 

tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Spokojenost s úrovní ceny a se způsobem platby 

  

Úroveň ceny Způsob platby 

Míra souhlasu Přiřazená hodnota N (93) % N (93) % 

Rozhodně ano 1 28 30,11% 9 9,68% 

Spíše ano 2 53 56,99% 38 40,86% 

Spíše ne 3 12 12,90% 44 47,31% 

Rozhodně ne 4 0 0,00% 2 2,15% 

Průměrná hodnota  1,83 2,42 

 

Z tabulky vyplývá, že s úrovní cen je naprostá většina respondentů spokojena, pouze 

13% respondentů uvedlo, že spíše nejsou spokojeni. S možnostmi placení je ale 

nespokojena téměř polovina respondentů. Tí by nejvíce uvítali možnost placení kreditní 

kartou (možnost zvolena 38 krát). Také by byli spokojeni s placením přes účet (uvedeno 

29 krát). Možnost platby MultiSport kartou byla vybrána pouze 6 krát. Přehled 

požadovaných způsobů placení nespokojenými zákazníky zobrazuje obrázek 8.  

 

 

Obrázek 8: Zvolené možnosti placení 
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5.3.3  Místo 

 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall nabízí své služby na adrese: Palackého třída 222, 

Nymburk. Služby poskytují ve dvou sálech a v místnosti zvané cardio zóna. Studio se 

nachází cca 4 minuty chůze od vlakového a autobusového nádraží. Leží přímo mezi 

Základní uměleckou školou a kavárnou Strejda Burger.  Fitcentrum je umístěno 

výhodně, pouhý půl kilometr od centra Nymburka – Náměstí Přemyslovců. Dostupnost 

autem je bezproblémová, lze zajet přímo ke vchodu do fitcentra, kde je možno i 

zaparkovat. U vchodu se také nachází stojan na kola. Studio je snadno přístupné pro 

dojíždějící, jelikož sídlí kousek od vlakového nádraží. Padesát metrů od vchodu se pak 

nachází autobusová zastávka Katastrální úřad.  

 

5.3.4  Propagace 

 

Do propagačního mixu Bosu Nymburk Sport & Dancehall spadají: 

 

• webové stránky www.bosunymburk.cz 

• informace o Bosu Nymburk sdílené na osobním profilu zakladatelky na 

facebooku a instagramu 

• video na www.youtube.com 

• mobilní telefon a e-mailová komunikace se zákazníky 

• firemní akce – vánoční večírky, dračí lodě, focení, cvičení s výjimečnými 

lektory 

• profi fotografie Zuzany Mejstříkové s logem studia 

• soutěž o permanentku na www.zabavne-testy.cz 

• vánoční slevy – dárkové poukazy 

• letáky s rozvrhem lekcí Bosu Nymburk 

 

Mobilní telefon, e-mailová komunikace a zprávy na faceboooku se využívají zejména 

pro rychlou komunikaci se zákazníky. 

 

Webové stránky obsahují základní informace o fitcentru a nabízených cvičeních. 

Využívají se především k rezervaci lekcí. Na webových stránkách je sdíleno video 
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ze serveru youtube.com. Sestříhané video obsahuje záběry prostor studia a ukázky 

cvičení z nabízených lekcí. Video je k vidění na webové adrese 

https://www.youtube.com/watch?v=hu28Epu9ayQ a dosud má 1 616 zhlédnutí. 

 

Zuzana Mejstříková na svůj osobní profil na facebooku a instagramu často vkládá 

fotografie a příspěvky, týkající se Bosu Nymburk a zdravého životního stylu. Na 

facebooku má 1 143 sledujících a na instagramu 1 566. Zveřejňuje videa z tanečních 

lekcí a sdílí pozitivní ohlasy zákaznic. Pravidelně se nechává fotit u profesionálního 

fotografa. Fotografie s logem studia sdílí na facebooku a dělá tak studiu reklamu. Svou 

sportovní postavou motivuje zákazníky ke cvičení. 

 

Zuzana se snaží o vytvoření přátelské image Bosu Nymburk Sport & Dancehall. 

Každoročně pořádá vánoční večírek v příjemném prostředí Kavárny Na Staré poště 

s afterparty v baru Casa Havana. Již třetím rokem nabízí zákazníkům možnost zúčastnit 

se závodů dračích lodí v Nymburce a reprezentovat tak její studio. Účastníci mají na 

sobě trička s natisknutým logem fitcentra. Účast na závodech plánuje Zuzana i další 

roky. Minulý rok a letos také zorganizovala focení od profesionálního fotografa Petra 

Krejčího, kterého se zúčastnily nejvěrnější zákaznice. Focení probíhalo v příjemném 

prostředí na Loučeni, v obci kousek od Nymburka. K této akci zajistila i občerstvení. 

Obrazy s fotkami zdobí zdi prostor Bosu Nymburk Sport & Dancehall. 

 

Zuzana se snaží oživit program i dalšími cvičeními a jednou za čas zve do svého studia 

odbornice. Zákazníci si doposud mohli vyzkoušet například cvičení Piloxing s velmi 

zkušenou lektorkou či Twerk s Anetou Antošou nazývanou Královna českého Twerku, 

neboť je první lektorkou, která tento tanec v Česku vyučuje. 

 

Prostřednictvím serveru www.zabavne-testy.cz vytvořila Zuzana na podzim roku 2016 

soutěž o permanentku. Zábavný kvíz s otázkami týkajícími se studia. Soutěžící musí 

odpovědět správně alespoň na 70% otázek a sdílet kvíz na facebooku. 20. prosince 

2016 proběhlo slosování. Vítěz vyhrál permanentku na 15 vstupů, která je přenosná, a 

tak ji mohl věnovat jako dárek k Vánocům. Podobnou soutěž plánuje Zuzana i v roce 

2017. 
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Každý rok od začátku prosince probíhají vánoční akce. Zuzana nabízí možnost nakoupit 

dárkové poukazy se zvýhodněnými cenami cvičení. 10 individuálních lekcí s trenérem 

nabízí za 2000 Kč. Permanentku na 22 vstupů na cvičení, které vede, či vstup do cardio 

zóny nabízí za 1520 Kč, 14 vstupů za 1040 Kč a 10 vstupů za 800 Kč. 

 

Téměř polovina respondentů, jak vyplývá z grafu na obrázku 9, se o Bosu Nymburk 

dozvěděla díky doporučení známých. O přibližně 10% méně zákazníků odpověděla, že 

Bosu Nymburk znají díky internetu. Téměř 14% respondentů se o fitness centru 

dozvědělo prostřednictvím letáků. A 3 respondenti (3,23%) uvedli, že se o fitcentru 

dověděli jinak a to díky účasti dam z Bosu Nymburk na dračích lodích.  

 

 

Obrázek 9: Povědomí o Bosu Nymburk 
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(bedra, záda dolní končetiny, krční páteř, horní končetiny) a dalších. Má taky velmi 

dobré komunikační schopnosti. 

 

V dotazníku respondenti uváděli, jak jsou spokojeni s chováním a odborností lektorky. 

Výsledky zobrazuje tabulka 7. S odbornými znalostmi a dovednostmi nemá lektorka 

Zuzana nejmenší problém. Všichni zákazníci jsou v tomto ohledu spokojeni. 

V hodnocení chování ale mírné nedostatky jsou. 9% respondentů s jejím chováním spíše 

není spokojeno. 

 

Tabulka 7: Chování a odbornost lektorů 

  

Chování lektorů Odbornost lektorů 

Míra souhlasu Přiřazená hodnota N (93) % N (93) % 

Rozhodně ano 1 56 60,22% 55 59,14% 

Spíše ano 2 29 31,18% 38 40,86% 

Spíše ne 3 8 8,60% 0 0,00% 

Rozhodně ne 4 0 0,00% 0 0,00% 

Průměrná hodnota  1,48 1,41 

 

5.3.6  Proces 

 

Pokud si chce zákazník zarezervovat hodinu, musí se nejprve registrovat v systému a 

poté se přihlásit na hodinu přes rezervační systém. Nově registrovaný zákazník má 

možnost přihlásit se i přesto, že v systému nemá dobitý kredit. Zákazníci, kteří už na 

některé z lekcí byli, se bez kreditu neobejdou. Je možné dorazit na lekci i bez rezervace, 

ovšem zákazník nemá záruku, že budou ještě volná místa. Systém je velmi přehledný a 

intuitivní, takže je přihlašování velmi snadné a nezabere moc času. Problém nastane ve 

chvíli, kdy si zákazník zapomene dobít kredit. Systém mu tak neumožní rezervaci 

hodiny. Kredit se dobíjí pouze hotově osobně ve studiu, fitcentrum není otevřeno 

permanentně, proto je nejlepší dobít si kredit ihned po lekci. 

 

Dobra trvání lekce je u všech cvičení 60 minut. Ovšem vinou opozdilců a dobíjení 

kreditu po lekcích se skutečná doba cvičení pohybuje maximálně kolem 55 minut. 
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Zarezervování místa v cardio zóně, individuální hodiny či objednání služeb výživového 

poradenství se neprovádí přes rezervační systém, ale primárně telefonicky, případně 

osobně, e-mailem či přes facebook. Návštěva cardio zóny je placená od hodiny a 

zákazník může po domluvě se Zuzanou zůstat déle než jednu hodinu. 

 

Pokud chce zákazník komunikovat s lektorem, nejrychlejší cesta je telefonicky. Přes e-

mail či facebook trvají zpětné reakce o něco déle. 

 

Toalet je ve studiu dostatek, a proto zákazníci většinou nemusí čekat. Studio bohužel 

nenabízí možnost osprchování, a tak se zákazníci po cvičení ve fitcentru obvykle 

nezdržují. 

 

Z dotazníku vyplývá, že ohledně čekání zákazníků na reakci lektora, je téměř 30% 

respondentů nespokojených. S rezervačním systémem je nespokojeno téměř 13% 

zákazníků. Ti povětšinou uvedli, že by uvítali možnost rezervace telefonicky, aby se 

nemuseli přihlašovat přes internet. A několik z nich uvedlo návrh na zřízení recepce, 

která by rezervace přes telefon umožňovala. Tabulka 8 zobrazuje data, hodnotící 

procesy v Bosu Nymburk. 

 

Tabulka 8: Spokojenost s reakcí lektorů a rezervačním systémem 

  

Čekání na reakci Rezervační systém 

Míra souhlasu Přiřazená hodnota N (93) % N (93) % 

Rozhodně ano 1 11 11,83% 39 41,94% 

Spíše ano 2 55 59,14% 42 45,16% 

Spíše ne 3 25 26,88% 12 12,90% 

Rozhodně ne 4 2 2,15% 0 0,00% 

Průměrná hodnota  2,19 1,71 

 

5.3.7  Prezentace 

 

Studio sídlí blízko centra města, neleží však u žádné frekventované silnice, nachází se 

tedy v relativně klidném prostředí. Cesta k fitcentru je občas doprovázená různými 

melodiemi vycházejícími z oken sousedící hudební školy. Před studiem je k dispozici 

přibližně deset parkovacích míst a stojan na kola. Bosu Nymburk se nachází v nových, 
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čistě udržovaných prostorách. Studio je v suterénu, a tak se po vstupu do budovy musí 

sejít ze schodů. Prostory Bosu Nymburk Sport & Dancehall jsou tvořené dlouhou 

chodbou s botníkem u vstupu. Z chodby je vstup do dvou sálů se zrcadly. Jeden větší 

s kapacitou maximálně 18ti cvičících bosu včetně lektora, druhý menší pro přibližně 12 

zákazníků. Dále se v prostorách nachází místnost zvaná cardio zóna, sklad fitness 

pomůcek, šatna a sociální zařízení. Šatna bohužel není vybavena skříňkami, najdeme 

v ní pouze dva stojací věšáky a čtyři židle. Sociální zařízení jsou vybaveny šesti 

záchody a čtyřmi umyvadly. Všechny místnosti jsou moderně zařízené a nově 

vymalované. Prostory jsou barevně laděny do růžova, aby se hodily k logu studia. 

Místnosti jsou vytápěné, a tak se nemůže stát, že by nám bylo v zimě chladno. Přes léto 

je v místnostech tepleji, díky částečnému umístění v suterénu se prostory nezahřejí tak, 

aby se v nich nedalo cvičit. Po některých cvičeních, zejména Kravmaze, je vzduch 

velmi vydýchaný. V místnosti je ale spousta oken, a tak lze vyvětrat. 

 

V dotazníku zákazníci odpovídali, jak jsou spokojeni s vybaveností šaten, sálů a 

s prostředím fitness centra jako např. řešení interiéru, barevnost apod. Odpovědi 

respondentů jsou zachyceny v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Spokojenost s vybaveností šaten, sálů a prostředím fitcentra 

  

Vybavenost šaten Vybavenost sálů Prostředí 

Míra souhlasu Přiřazená hodnota N (93) % N (93) % N (93) % 

Rozhodně ano 1 2 2,15% 14 15,05% 68 73,12% 

Spíše ano 2 17 18,28% 38 40,86% 22 23,66% 

Spíše ne 3 26 27,96% 31 33,33% 3 3,23% 

Rozhodně ne 4 48 51,61% 10 10,75% 0 0,00% 

Průměrná hodnota  3,29 2,40 1,30 

 

Z tabulky vyplývá, že vybavenost šaten hodnotí respondenti velmi negativně. Téměř 

80% není s šatnami spokojeno. Vybavení sálů stroji a pomůckami je o něco lepší. Stále 

je ale necelá polovina respondentů nespokojena. Ovšem prostředí studia hodnotí 

zákazníci velmi pozitivně. Přes 70% respondentů je s prostředím velmi spokojeno, 

dalších přibližně 24% je spíše spokojeno a pouhá cca 3% respondentů jsou spíše 

nespokojeni. 
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5.4  Zhodnocení marketingového mixu a návrhy ke zlepšení 

 

V této kapitole budou zhodnoceny nástroje marketingového mixu 7P rozebíraného 

fitness centra. Na základě zjištěných nedostatků budou navržena doporučení ke zlepšení 

marketingové koncepce Bosu Nymburk. 

 

5.4.1  Produkt 

 

Fitcentrum nabízí velmi lákavé produkty odlišné od konkurence. S obsahem lekcí jsou 

navíc všichni zákazníci spokojeni. Rozsah nabízených cvičení spíše neuspokojuje pouze 

12 respondentů. Ti nejčastěji uvedli, že by doplnili cvičení jako pilates, fitbox, jumping, 

piloxing či jógu. Na tyto cvičení ale nemá lektorka Zuzana certifikát. Pro rozšíření 

nabídky cvičení by tedy musela platit další lektory či si certifikát dodělat. 

 

Z analýzy obsazenosti vyplývá, že odpolední hodiny bosu během pracovních dní jsou 

téměř vždy zaplněny. Proto by bylo vhodné zvýšit počet lekcí v těchto hodinách či o 

víkendu, kdy se lekce také dobře plní. Nejvíce respondentů odpovědělo, že nejraději 

navštěvují lekce společného bosu. Bylo by tedy prospěšné zvýšit počet hodin především 

tohoto typu cvičení. Bosu kruhový trénink překvapivě zvolilo o přibližně 20% méně 

respondentů. Podle některých dotazníků a osobních zkušeností autorky by to mohlo být 

způsobené tím, že během kruhového tréninku se ztrácí čas ukázkou cvičení na všech 

stanovištích, případným připomínáním a přesuny mezi stanovišti. Navíc při kruhovém 

tréninku není omezena kapacita počtem bosu, jelikož na některých stanovištích se 

mohou využít i jiné pomůcky. Proto se může stát, že jsou lekce přeplněné, což některé 

zákazníky může odrazovat. Aby se vyhovělo také mužům, měla by se v nejvytíženějších 

odpoledních hodinách během pracovních dní přidat i hodina bosu pro může, kterou 

zvolili jako nejoblíbenější. Hodina pro muže probíhá prozatím pouze o víkendu, což 

nemusí většině mužů vyhovovat. 

 

Také by bylo žádoucí nabídnout cvičení bosu pro důchodce či zdravotně nebo jen 

kondičně omezené lidi. Tyto lekce by nebyly tak náročné. V minulosti již proběhlo pár 

hodin lekcí pro důchodce a v několika dotaznících bylo uvedeno, že by zákazníci lekce 

opět uvítali. Vhodné by bylo zařadit lehkou variantu bosu do dopoledních hodin, kdy 
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mají důchodci volno, ale ostatní zákazníci jsou v práci či ve škole a lekce se tak 

nezaplňují. Ne všichni lidé v důchodovém věku či se zdravotními potížemi již 

v důchodu jsou. Proto by se lekce měly přidat i do odpoledních hodin. 

 

Návrh na změny v nabízených cvičeních by mohl vypadat následovně. Další lekce 

společného bosu by se mohly uskutečnit v těchto hodinách: úterý 18:00 – 19:00, pátek 

17:00 – 18:00, neděle 18:00 – 19:00. Další hodiny bosu kruhový trénink by probíhaly 

ve čtvrtek 17:00 – 18:00 a v sobotu 10:00 – 11:00. V pondělí 19:00 – 20:00 by se 

přidala lekce bosu tabata. Hodina dancehall v úterý od 19:00 do 20:00 není moc 

obsazovaná. O dancehall mají obvykle zájem mladší generace. Provozovatelka Bosu 

Nymburk uvedla, že tyto lekce navštěvují převážně vysokoškolačky. Studenti vysokých 

škol bývají přes týden na koleji a pátky a víkendy již tráví doma. Proto by mohlo být 

prospěšné přesunout hodinu dancehall na pátek 18:00 – 19:00. Místo úterní lekce 

dancehall by pak probíhala lekce bosu pro muže. Lehké hodiny bosu pro důchodce a 

další zájemce by mohly probíhat v pátek 9:00 - 10:00, ve středu 17:00 – 18:00 a v úterý 

9:00 – 10:00 místo ranní hodiny společného bosu, která nebývá příliš obsazovaná. 

 

Na otázku, co by zákazníci nejvíce uvítali v nových prostorech, byla nejčetnější 

odpověď masáže. Zákazníkům by se mělo vyhovět a masáže by tak v budoucnu měly 

patřit mezi další nabízené služby fitcentra. U této otázky byla párkrát zmíněná odpověď 

posilovna. O jejím zřízení ve volných prostorech se sice neuvažuje, ale zákazníky by 

mohlo uspokojit dokoupení posilovacích strojů a dalších pomůcek do cardio zóny. 

 

5.4.2  Cena 

 

Ceny za cvičení bosu jsou vyhovující. S jejich úrovní je nespokojeno pouze necelých 

13% respondentů. Ti jsou převážně ve věkové kategorii 20 let a méně a 61 a více let, 

tedy pravděpodobně z řad studentů a důchodců. Za lekce Dancehall bych navrhovala 

cenu snížit. Na těchto lekcích je malá návštěvnost, zákazníci jsou především z řad 

studentů a během lekcí se nepoužívají žádné fitness pomůcky.  Další možností je zavést 

slevy pro studenty. Cena za jednotlivou lekci dancehall by mohla být stanovena na cca 

80 Kč. Studenti by navíc na všechny lekce dostali slevu 15%, takže např. hodina 

dancehallu by je vyšla na 68 Kč. 
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Pokud by se nabídka rozšířila o lehčí hodiny bosu, přizpůsobené pohybově omezeným 

lidem a určené především pro důchodce, jejich cena by měla být též nižší. Vhodné by 

bylo zavést slevu pro důchodce, kteří nepobírají tolik peněz. Návrh na slevu pro 

studenty či důchodce byl navíc několikrát zmíněn v dotazníku. Sleva by mohla činit 

30%. Cvičení by je pak vyšlo na 63 Kč.  

 

Cena za vstup do cardio zóny by se měla srovnávat s cenou za vstup do posilovny 

v jiných fitcentrech. Cenu by proto bylo vhodné stanovit nižší, na cca 70 Kč, kdy si 

zákazník oproti konkurenci připlatí za projekci filmu, ale cena se neliší o tolik korun. 

 

Téměř polovina respondentů je nespokojena s možnostmi placení. V Bosu Nymburk lze 

platit pouze na místě hotově. To je v dnešní době elektroniky dosti nevyhovující. 

Někteří lidé nejsou vůbec zvyklí u sebe nosit hotovost a vyhovuje jim placení kreditní 

kartou. Tato možnost byla také nespokojenými zákazníky zvolena nejčastěji. Dále by 

zákazníci uvítali i placení přes účet. To by bylo výhodné také v tom, že zákazník by 

mohl zaplatit z pohodlí domova. Navíc by se mu umožnila po načtení peněz do systému 

rezervace cvičení. Momentálně funguje rezervační systém tak, že zákazník si předně 

musí vložit peníze do systému, až poté si lze lekce rezervovat. 

 

Možnost platby MultiSport kartou byla vybrána pouze 6 krát. To může být způsobeno i 

tím, že zákazníci Bosu Nymburk nemají s touto kartou žádné zkušenosti a neví, o co se 

jedná. Přesto by možnost využití této karty mohla být přínosná. Lidé si na stránkách 

MultiSport mohou vyfiltrovat místa, kde je karta akceptována. Tak by se zvýšilo 

povědomí o Bosu Nymburk a mohli by být přilákáni noví zákazníci. 

 

5.4.3  Místo 

 

Umístění autorka práce i zakladatelka Bosu Nymburk hodnotí jako velmi výhodné. Je 

blízko centra, dostupné pro dojíždějící, s možností parkování, tudíž velmi přístupné 

zákazníkům. Pozice je i konkurenčně velmi výhodná. Nejbližší fitcentrum používající 

originální bosu, jehož lektoři jsou držitelé řádných certifikátů, je vzdálené 60 kilometrů. 

Není proto důvod polohu fitness centra měnit. Jeho provozovatelka by navíc o této 

změně neuvažovala, ani kdyby zákazníci nebyli s umístěním fitness centra příliš 
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spokojeni. Tuto nespokojenost ovšem nepředpokládá. Otázky týkající se místa proto 

nebylo nutné vkládat do dotazníku. 

 

5.4.4  Propagace 

 

Stávající komunikační mix hodnotím pozitivně. Je zřejmé, že Zuzana se o své 

zákazníky stará, snaží se je poznat a spřátelit se s nimi a navodit tak příjemnou 

atmosféru ve studiu. Zákazníci jsou s Bosu Nymburk spokojeni a doporučují ho dál. 

Téměř polovina respondentů uvedla, že se o studio dozvěděla díky doporučení 

známých. To odpovídá i tezi, že v oblasti služeb dají zákazníci především na osobní 

doporučení, než na jiné formy propagace. Nedostatkem propagačního mixu je pouze 

neaktuálnost některých informací na webových stránkách. Uvedený rozvrh se liší od 

rozvrhu lekcí, které je možné zarezervovat přes rezervační systém. Propagace přes 

nejpoužívanější sociální síť facebook je určitě přínosná. Lepší by ale bylo založit profil 

přímo pro studio, který by Zuzana nezaplňovala svými osobními věcmi. 

 

Přibližně 14% respondentů uvedlo, že se o studio dovědělo díky informačním letákům. 

Pravděpodobně se jedná o zákazníky, kteří fitcentrum navštěvují již několik let. 

V prvních měsících otevření fitcentra byly letáky umístěny v Kavárně Stará pošta a 

v klubu Casa Havana. Nyní se ale letáky nacházejí pouze v prostorech, kde sídlí Bosu 

Nymburk. Kromě zákaznic fitcentra je mohou vidět pouze lidé, kteří míří do advokátní 

kanceláře, nacházející se ve stejné budově. Tištěnou reklamu bych navrhovala obnovit. 

Nové letáky by se mohly zaměřit zejména na důchodce, kteří nepoužívají internet a o 

Bosu Nymburk se tak nemají jak dozvědět. Letáky by byly vhozeny do poštovních 

schránek. 

 

Vhodná by byla též reklama směřovaná na muže, kteří si myslí, že cvičení bosu je 

nenáročné a pouze pro ženy a lekce navštěvují velmi málo. Reklamu by bylo vhodné 

vytvořit prostřednictvím motivačního videa, které by tvořily sestříhané záběry z lekcí 

určených pro muže. Video by bylo sdíleno na webových stránkách studia, na facebooku 

a youtube. 
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Dále bych navrhovala umístit reklamní banner na ulici před prostory fitcentra. Vstup do 

studia je ze dvora a z ulice není vidět. 

 

5.4.5 Lidé 

 

Lektorka Zuzana je ve svém oboru velmi vzdělaná. Vlastní řadu certifikátů a neustále se 

snaží dále vzdělávat. Toho si zákazníci cení a jsou nad míru spokojeni. Malé procento 

respondentů je spíše nespokojeno s chováním lektorky. Ti povětšinou uvedli, že o 

hodinách bosu moc povídá, což může někoho vyrušovat nebo se tím může ztrácet čas. 

Měla by se proto snažit lekce nezdržovat a během hodin bosu hovořit k tématu. Její 

přílišnou komunikativnost ale hodnotím spíše za pozitivní. Díky její aktivitě na 

sociálních sítích udržuje kontakt se zákazníky a navazuje přátelské vztahy. Hodně lidí ji 

na sociálních sítích sleduje a díky tomu se Bosu Nymburk dostává do většího povědomí 

potenciálních zákazníků. 

 

Co se týče personálního zajištění studia, vhodné by určitě bylo zaměstnat alespoň 

jednoho dalšího lektora bosu a rozšířit rozvrh hodin o další lekce. Také by se předešlo 

rušení lekcí v případě, že by lektor onemocněl nebo si chtěl vzít dovolenou. Příhodné by 

bylo, aby některý z nových lektorů bosu byl muž. Ten by vedl hodiny bosu pro muže. 

Mohlo by jít též o lektora, který vlastní certifikáty z cvičení, která nejsou v Bosu 

Nymburk zatím poskytována. Jejich zavedení by tak vedlo k větší spokojenosti 

zákazníků s rozsahem nabízených služeb. 

 

5.4.6  Proces 

 

V procesu poskytování služeb má studio několik nedostatků. Pokud si stálý zákazník 

zapomene dobít kredit, je mu znemožněno přihlašování na lekce. Bylo by vhodné, aby 

měl i přes to možnost se na jednu lekci přihlásit, cvičení by pak doplatil a kredit si dobil 

před lekcí. 

 

Téměř 30% respondentů není spokojeno s rychlostí reakce lektorů na zprávy či volání. 

Necelých 13% respondentů jsou nespokojeni s rezervačním systém. Několik z těchto 

nespokojených respondentů uvedlo návrh zřízení recepce. Tím by se vyřešil i problém 
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s odpovídáním lektorů. Recepční by na spoustu zpráv reagoval za lektory, byla by 

umožněna rezervace lekcí přes recepci a mohla by být stanovena pravidelná otevírací 

doba studia. Tyto změny by zákazníci jistě uvítali, mohli by navštěvovat cardio zónu i 

bez předchozí domluvy a ti, kteří nemají celý den přístup k internetu, by se mohli 

objednávat telefonicky. 

 

Než by ke zřízení recepce došlo, měla by být možnost přihlašování telefonicky možná 

alespoň na hodiny bosu pro důchodce. Starší lidé většinou internet nepoužívají, a tak je 

rezervační systém může odradit od návštěvy cvičení. 

 

Lekce v Bosu Nymburk ve skutečnosti netrvají celou hodinu, jelikož se čeká na 

opozdilce a především dochází ke zdržení kvůli dobíjení kreditu do rezervačního 

systému. Tento problém by se zřízením recepce vyřešil také. Další možností v případě, 

že by zřízení recepce bylo v nedohledné době, je stanovení alespoň pětiminutového 

časového rozmezí mezi lekcemi. Autorka práce doporučuje mezery mezi lekcemi spíše 

čtvrthodinové, aby si zákazníci lépe zapamatovali časy začátků lekcí. V tomto intervalu 

by docházelo k dobíjení kreditů a nezkracovala by se tím délka lekcí. 

 

5.4.7  Prezentace 

 

Fitcentrum je vkusně, moderně zařízené, ovšem nedostatečně. Velký nedostatek je 

v zařízenosti šaten. Bylo by užitečné mít v šatnách zamykací skříňky a lavice na sezení, 

aby se dalo pohodlněji převlékat. Dále by se měly přistavět sprchy, aby se zákazníci 

mohli po cvičení umýt. Skříňky, lavice a sprchy chybí zákazníkům nejvíce, jak vyplývá 

z dotazníků. 

 

Vybavenost sálů není též ideální. Zákazníci uvedli, že doporučují dokoupit cvičební 

pomůcky, jelikož o společných hodinách bosu jich není dostatek a pomůcky si tak 

zákazníci musejí střídat. Zákazníci by uvítali i lepší zařízení cardio zóny a dokoupení 

různých posilovacích strojů. K lepší prezentaci by podle nich pomohla i instalace 

klimatizace, aby byla v létě příjemnější teplota ovzduší. Díky klimatizaci by se také 

eliminoval pach po cvičení, jako je Krav – Maga. 
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Jeden z respondentů též uvedl, že by uvítal rozdělení na pánské a dámské šatny. Jelikož 

jsou prostory šaten velmi omezené, studio navštěvuje velmi málo mužů a obvykle 

v jiných časech než dámy a tento návrh uvedl pouze jeden respondent, nepovažuji 

rozdělení šaten za nutnost. V případě zřízení sprch by ale bylo vhodné postavit sprchy, 

kde se může člověk zavřít. 

 

S prostředím fitcentra, co se týče řešení interiéru, barevnosti apod., jsou kromě 3 

zákazníků všichni spokojeni. Jejich mírná nespokojenost s barevností či úzkou chodbou 

nebude příliš brána na zřetel, jelikož se jedná o pouhá cca 3% zákazníků. 

 

5.4.8  Další návrhy na zlepšení 

 

Bosu Nymburk disponuje podle provozovatelky studia volnými finančními prostředky. 

Proto byla přidána do dotazníku otázka, kterou z možností „postavení sprch“ a „zřízení 

recepce“ by zákazníci upřednostnili, aby provozovatelka věděla, do čeho prostředky 

investovat nejdříve. K překvapení autorky práce respondenti upřednostnili zřízení 

recepce před postavením sprch. Pravděpodobně je to kvůli zdržování a zkracování lekcí, 

způsobeném vyřizováním formálních záležitostí mezi lekcemi. Procentuální četnost 

jednotlivých odpovědí je zobrazena na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10: Zájem o investice 

 

Z hodnocení podle přiřazených hodnot jednotlivým vlastnostem marketingových 

nástrojů vyšlo pořadí zobrazené v tabulce 10.  
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sprchy

recepce

je mi to jedno
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Tabulka 10: Hodnocení vybraných částí marketingového mixu 

Pořadí Vlastnosti Průměrná hodnota 

1 prostředí 1,30 

2 odbornost lektorů 1,41 

3 obsah cvičení 1,43 

4 chování lektorů 1,48 

5 rezervační systém 1,71 

6 rozsah cvičení 1,77 

7 úroveň ceny 1,83 

8 čekání na reakci 2,19 

9 vybavenost sálů 2,40 

10 způsob platby 2,42 

11 vybavenost šaten 3,29 

 

Průměrné hodnoty vybraných vlastností se mohly pohybovat v rozmezí od 1 do 4, kdy 1 

je nejlepší možné hodnocení a 4 nejhorší. Z tabulky můžeme vyčíst, že zákazníci byli 

nejvíce spokojení s prostředím, co se týče řešení interiéru, barevnosti apod. 

S materiálním prostředím z hlediska vybavenosti sálů a šaten ovšem moc spokojeni 

nebyli. Na zlepšení vybavení šaten a sálů by se tedy studio mělo zaměřit především.  

 

Možnosti placení nejsou v dotazníku zákazníky také nejlépe hodnoceny. V tabulce 

ovšem není zahrnuta důležitost, kterou zákazníci přiřazují jednotlivým vlastnostem. Při 

přiřazení vah jednotlivým vlastnostem by se jejich pořadí hodnocení s největší 

pravděpodobností změnilo. Dle názoru autorky by způsobům platby nebyla přiřazena 

taková váha. Nepředpokládá se, že by například zákazník přestal docházet do fitness 

centra, jelikož se v něm nedá platit kreditní kartou. Rozšíření možností způsobu placení 

za lekce by zákazníci určitě uvítali, autorka práce ale upřednostňuje jiné návrhy na 

změny v Bosu Nymburk. 

 

  



68 
 

6  DISKUZE 

 

Tato kapitola bude zaměřena na případné nedostatky v použitých metodách 

marketingového výzkumu, provedeném k této bakalářské práci. Budou zmíněny 

všechny možné činitele, které by mohly nepříznivě ovlivnit a zkreslit výsledky 

výzkumu. 

 

K dosažení cíle práce byly použity dvě metody kvalitativního charakteru. Šlo o 

polostrukturovaný rozhovor a pozorování. Kvalitativní metody jsou, na rozdíl od 

výzkumu kvantitativního, více subjektivní. Zakladatelka Bosu Nymburk, se kterou byl 

prováděn rozhovor, se snaží o podle ní bezchybný provoz studia a nemusí vidět všechny 

jeho nedostatky. Autorka této práce, která prováděla pozorování, patří mezi velmi 

spokojené zákaznice, a tak je možné, že všechno vidí pozitivněji a její pohled mohl být 

také zkreslen. Zvolené pozorování by navíc podle některých autorů (Foret a kol., 2001) 

nemělo být bráno jako metoda výzkumu, jelikož nebylo provedeno vyškoleným 

pracovníkem a jeho záznam nebyl příliš systematický. 

 

Proto byly kvalitativní metody a z nich vzniklé návrhy na zlepšení podloženy 

výzkumem kvantitativním, který je obecně objektivnější. Ten mohl mít ale také několik 

nedostatků. Dotazníky byly vyplňovány před lekcemi a bezprostředně po nich. 

Zákaznice v rámci ušetření času nemusely zodpovídat na otázky úplně pravdivě. Pokud 

se nechtěly zdržovat, raději mohly volit možnosti, že jsou spokojené, aby nemusely 

ztrácet čas s otázkami, které zjišťovaly důvody jejich nespokojenosti nebo se nemusely 

podělit o všechny jejich návrhy ke zlepšení. 

 

Sběr dat pomocí dotazníků navíc probíhal v krátkém časovém období, pouze v jednom 

měsíci, což mohlo ovlivnit strukturu respondentů. Někteří zákazníci dochází na lekce 

pouze v zimním období a na přelomu jara a léta se již lekcí neúčastní a raději využívají 

venkovní pohybové aktivity. Navíc v květnu probíhají zkoušková období, státní 

závěrečné zkoušky a blíží se konec školního roku na středních školách. Studenti 

středních a vysokých škol se tak v tomto období nemuseli lekcí tak často zúčastnit a 

v jiných měsících by dotazník vyplnilo více lidí ve věkovém rozmezí 20 let a méně a 21 

až 40 let. 
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Výzkum zohledňuje pouze stávající zákazníky a nezjišťuje názory od lidí, kterým 

služby studia nevyhovují, a proto ho nenavštěvují. To způsobuje, že většina odpovědí je 

kladných a brání v získání názorů nespokojených lidí. 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnil velmi malý počet mužů, pouze přibližně 17% 

respondentů bylo mužského pohlaví. Tento vzorek je velmi malý na to, aby se získané 

výsledky zobecňovaly, a tak se během zpracování výsledků pohlaví respondentů 

obvykle nerozlišovalo. Na druhou stranu tato struktura respondentů přibližně odpovídá 

struktuře všech zákazníků Bosu Nymburk, což je žádoucí. 

 

Z dotazníků není možné vyčíst, jestli se jedná o stálého zákazníka, který navštěvuje 

fitcentrum již několik let a ví, jak všechno chodí. Nebo zda jde o nového zákazníka, 

který si přišel cvičení jen vyzkoušet a možná ani v budoucnu neplánuje dále lekce 

navštěvovat. Žádoucí by bylo zjistit názory především od zákazníků, kteří fitcentrum 

navštěvují pravidelně, aby případné změny vedly k jejich spokojenosti a docházelo tak 

k budování pevné základny stálých zákazníků. V opačném případě by se zavedly změny 

na základě návrhů nových zákazníků, kteří by do studia nemuseli v období zavedení 

změn již docházet. Nové změny by nemusely vyhovovat stálým zákazníkům. 

 

Ve výzkumu by bylo vhodné marketingový mix podrobněji rozebrat. Pokud zákazník 

například uvede, že není spokojen s chováním lektorů, nevíme, zda problém spatřuje v 

v tom, že lektor málo komunikuje, není ochotný poradit, neplní sliby či je nepodstivý a 

nezdvořilý. Také by bylo přínosné zjistit důležitost jednotlivých marketingových 

nástrojů pro zákazníky. Každému nástroji by se pak přiřadila určitá váha a po 

zpracování výsledků by bylo jasnější, na které návrhy na zlepšení se má studio zaměřit. 

Dotazník by ale obsahoval větší množství otázek a vyplňování by zabralo více času. To 

by mohlo spoustu zákazníků odradit od vyplňování a nepodařilo by se získat tak velký 

vzorek respondentů. 

 

Ve fitcentru není znám přesný počet zákazníků a nebylo tedy možné  určit vhodnou 

velikost výběrového vzorku. Během sběru dat byli ale zákazníci velmi ochotní a 

dotazník vždy vyplnili téměř všichni zákazníci, kteří se dané lekce účastnili. Návratnost 

dotazníků zvýšila nejspíše skutečnost, že dotazník byl předáván osobně. Proto je 

velikost výběrového souboru zákazníků považována za dostačující. 
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Výzkum ukazuje, že ne všichni zákazníci vyplnili dotazník správně. Obvykle chybovali 

v tom, že nespokojení zákazníci neodpověděli na filtrační otázky pro ně určené. Naopak 

někteří spokojení zákazníci na tyto otázky odpověděli, přestože neměli. Šlo tedy o 

otevřené otázky, které se do četností odpovědí, uvedených v tabulkách a grafech, 

nepromítaly. Proto tyto dotazníky nebyly během zpracování výsledků vyřazeny. Navíc 

některé návrhy na zlepšení od spokojených zákaznic byly velmi nápadité. Nabízela by 

se možnost tyto filtrační otázky označit jako nepovinné pro všechny zákazníky, aby je 

mohl vyplnit kdokoliv. Tím by ale vzniklo riziko, že otázky vyplní celkově méně 

zákazníků. Proto tato možnost nebyla zvolena. 

 

Vhodné by bylo také provést podrobnější analýzu situace a trhu, během které by mohly 

být zjištěny další nedostatky fitcentra. Návrhy na zlepšení by bylo lepší podložit 

finanční analýzou klubu. Z té by vyplynulo, které návrhy jsou realizovatelné a je 

vhodné je zavést. Naopak jiné, nesmyslné návrhy by byly vyloučeny. K datům, 

potřebným k této analýze, bohužel neměla autorka práce přístup. 
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7  ZÁVĚR 

 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall  nabízí zákazníkům své služby od roku 2012. Za tu 

dobu si studio dokázalo vybudovat pevnou základnu stálých, spokojených zákazníků. 

Konkurence ale stále roste a pořád je co zlepšovat. V návaznosti na stanovené cíle a 

strategie fitness centra a požadavky zákazníků jsou doporučení pro fitness centrum 

následující: 

 

• Zvýšit počet lekcí bosu.  Přidat by se měly hlavně hodiny ve všedních dnech 

mezi 17:00 a 20:00, kdy je o cvičení velký zájem. Nově by měly přibýt i lehčí 

hodiny bosu, určené pro lidi v důchodovém věku či zdravotně nebo jen kondičně 

omezené lidi. Návrh nového rozvrhu lekcí ukazuje tabulka 11. 

 

Tabulka 11: Návrh nového rozvrhu lekcí 

 
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

09:00 - 10:00   Bosu lehké   
Bosu 

společné 
Bosu lehké 

Bosu 

společné 
  

10:00 - 11:00           
Bosu 

kruháč 
  

11:00 - 12:00               

12:00 - 13:00               

13:00 - 14:00               

14:00 - 15:00               

15:00 - 16:00               

16:00 - 17:00             
Bosu 

kruháč 

17:00 - 18:00 
Bosu 

společné 
  Bosu lehké 

Bosu 

kruháč 

Bosu 

společné 
  

Bosu 

muži 

18:00 - 19:00 
Bosu 

kruháč 

Bosu 

společné 

Bosu 

kruháč 

Bosu 

Tabata 
Dancehall   

Bosu 

společné 

19:00 - 20:00 
Bosu 

Tabata 
Bosu muži 

Bosu 

společné 

Bosu 

společné 
      

Individuální tréninky - kdykoliv po dohodě s trenérem 

 

• Navýšit počet lektorů. Vhodné by bylo najít alespoň jednoho muže, který by 

vedl hodiny bosu pro muže. Prospěšné by také bylo, pokud by nově příchozí 

lektor vlastnil certifikát na další cvičení jako je pilates, fitbox, jumping, piloxing 

či jóga a mohl by se tak rozšířit rozsah lekcí. 

 

• Zřídit masáže ve volných prostorech studia. 



72 
 

• Upravit ceník a způsoby placení. Cenu lekcí dancehall by se měla snížit na 80 

Kč a za vstup do cardio zóny by měl být účtován poplatek 70Kč. Vhodné by 

bylo zavést slevu pro studenty 15% a pro důchodce 30% a způsoby placení 

rozšířit o možnost platit kreditní kartou či převodem přes účet.  

 

• Více prezentovat své silné stránky a rozšířit reklamu. Reklama (ve formě 

letáků vhozených do schránek) by se měla zaměřit převážně na starší lidi. 

Vytvořit by se měla též reklama pro upoutání mužské části populace a to formou 

motivačního videa sdíleného na sociálních sítích. 

 

• Zřídit recepci a stanovit pravidelnou otevírací dobu. To by pomohlo 

k urychlení všech procesů probíhajících ve fitness centru. 

 

• Zlepšit hmotné zajištění Bosu Nymburk. Bylo by potřeba vybavit šatny 

zamykacími skříňkami a lavicemi na sezení a přistavět sprchy. Dále by bylo 

vhodné dokoupit cvičební pomůcky a posilovací stroje do cardio zóny. 

 

Výše zmíněné návrhy vyplývají z provedeného marketingového výzkumu. Ke sběru dat 

byly využity kvalitativní metody polostrukturovaný rozhovor se zakladatelkou a 

pozorování v rámci návštěvy lekcí a kvantitativní metoda písemného dotazování 

stávajících zákazníků. 

 

Téměř všechny aspekty marketingového mixu, hodnocené zákazníky Bosu Nymburk, 

jsou hodnoceny pozitivně. Negativně je hodnocena pouze vybavenost šaten. Průměrná 

hodnota v hodnocení vybavenosti šaten činí 3,29. Ta se přibližuje spíše nejhorší možné 

hodnotě 4, než nejlepší možné hodnotě 1. Zlepšit vybavenost šaten je proto jedním 

z návrhů na zlepšení, doporučených fitness centru. 

   

Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit 7P marketingové koncepce 

Bosu Nymburk Sport & Dancehall a navrhnout opatření ke zlepšení této koncepce. Cíl 

práce se podařilo splnit. Výsledky výzkumu jsou pro Bosu Nymburk jedinečným 

zdrojem informací a na jejich základě může v budoucnu dojít ke zkvalitnění služeb 

studia. 
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Bakalářská práce by se dala vylepšit provedením podrobnější analýzy trhu a situace. 

Díky tomu by byly zjištěny další nedostatky marketingové koncepce analyzovaného 

fitcentra. Dále by bylo vhodné provést finanční analýzu, která by podložila doporučení 

pro zlepšení marketingové koncepce Bosu Nymburk. Díky ní by se určilo, které návrhy 

jsou realizovatelné a vyplatí se je zavést. K potřebným datům na provedení této analýzy 

ovšem neměla autorka práce přístup. Přestože nebyla analýza trhu a situace tak 

podrobná a finanční analýza nebyla provedena, věřím, že práce je přínosná. 

Provozovatelka fitcentra může sama zvážit, které z doporučených návrhů zavede. 

 

Práce může být přínosem nejen pro analyzované fitcentrum, ale i další fitness centra. Ta 

se mohou marketingovou koncepcí Bosu Nymburk a návrhy na zlepšení inspirovat. 
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Příloha č. 1: Struktura rozhovoru se zakladatelkou fitness centra 

 

Fitness centrum 

 

• představení Bosu Nymburk 

• charakteristika, image firmy 

• plány do budoucna, cíle fitcentra 

• silné, slabé stránky 

• návštěvnost 

 

Marketingový mix 

 

produkt 

• nabídka cvičení 

• průběh lekcí 

• další možnosti využití fitcentra 

• otevírací doba 

• časový rozvrh lekcí 

• plánované změny 

cena 

• ceník lekcí, dalších služeb 

• strategie cenové tvorby 

• cenové výhody pro zákazníky 

• způsoby platby 

místo/ distribuce 

• dostupnost pro zákazníky 

• možnosti rozšíření 

propagace 

• způsoby propagace 

lidé 

• lektoři a jejich kvalifikace 

• cílová skupina zákazníků 

proces 

• rezervační systém 

• postupy u nových zákazníků 

• postupy u stávajících zákazníků 

• parkování 

materiální prostředí/ prezentace 

• vybavení sálů 

• používané pomůcky 

• vybavení šaten 

 

 



 

Příloha č. 2: Dotazník 

 
Vážení zákazníci, 

 

jmenuji se Barbora Šperková a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Ráda bych 

Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci. Na základě jeho výsledků budou navržena 

doporučení, která by měla vést ke zkvalitnění nabízených služeb v Bosu Nymburk Sport & Dancehall. Dotazník je 

anonymní a zabere Vám jen pár minut. Pokud není uvedeno jinak, kroužkujte pouze 1 možnou odpověď. 

 

Předem děkuji za Vaše názory.  

 

 

 

1) Jak často navštěvujete Bosu Nymburk? 

a) 3x týdně a více 

b) 2x týdně 

c) 1x týdně 

d) méně často 

 

2) Kterou službu z níže uvedených využíváte nejraději? 

a) Bosu společné 

b) Bosu kruhový trénink 

c) Bosu Tabata 

d) Bosu pro muže 

e) Dancehall 

f) Individuální trénink či cardio zóna 

 

3) Jste spokojeni s rozsahem nabízených cvičení (druhy cvičení)? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

4) Pokud jste u otázky č. 3 odpověděl(a) za c) či za d), uveďte, prosím, která cvičení byste doplnil(a).  

 

 

5) Jste spokojeni s obsahem nabízených cvičení (struktura, náplň hodin)? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

6) Pokud jste u otázky č. 5 odpověděl(a) za c) či za d), uveďte, prosím, co byste vylepšil(a). 

 

 

7) Ve fitcentru se nachází 1 nevyužitá místnost. Co byste ve volných prostorech uvítali nejvíce? 

(Můžete vybrat více odpovědí.) 

a) Masáže 

b) Kosmetiku 

c) Solárium 

d) Jiné:

  

8) Jste spokojeni s cenami nabízených cvičení? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

9) Jste spokojeni s možnostmi placení (pouze hotově)? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

10) Pokud jste u otázky č. 9 odpověděl(a) za c) či za d), uveďte, prosím, jaké možnosti placení byste uvítali. 

(Můžete vybrat více odpovědí.) 

a) Převodem z účtu 

b) Kreditní kartou na místě 

c) MultiSport karta 

d) Jiné:  

 

11) Jak jste se o Bosu Nymburk dozvěděli? 

a) Z internetu 

b) Doporučení známých 

c) Tištěná reklama 

 

d) Jinak: 

 

Pokračujte, prosím, ve vyplňování na zadní straně listu.



 

12) Jste spokojeni s chováním lektorů? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

13) Jste spokojeni s úrovní odborných znalostí a dovedností lektorů? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

14) Pokud jste u otázek č. 12 a 13 odpověděl(a) alespoň jednou za c) či za d), uveďte, prosím, v čem by se lektoři měli 

zlepšit. 

 

 

15) Pokud kontaktujete lektora (email, facebook, ..), je doba, za kterou odpoví, dostačující? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

16) Jste spokojeni se způsobem rezervací cvičení? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

17) Pokud jste u otázky č. 16 odpověděl(a) za c) či za d), uveďte, prosím, jaké možnosti zlepšení rezervačního systému 

navrhujete. 

 

 

18) Jste spokojeni s vybavením šaten? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

19) Jste spokojeni s vybavením sálů (cvičební pomůcky, stroje..)? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

20) Pokud jste u otázek č. 18. a 19. odpověděl(a) alespoň jednou za c) či za d), uveďte, prosím, jak byste vylepšil(a) 

vybavení šaten a sálů. 

 

 

21) Jste spokojeni s prostředím fitcentra (řešení interiéru, barevnost, ...)? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

22) Pokud jste u otázky č. 21 odpověděl(a) za c) či za d), uveďte, prosím, Vaše připomínky k prostředí fitcentra. 

 

 

23) Co byste raději upřednostnili? 

a) Postavení sprch b) Zřízení recepce c) Je mi to jedno 

 

23) Jste: a) muž b) žena 

 

24) Jaký je Váš věk? 

a) 20 let a méně 

b) 21 – 40 let 

c) 41 – 60 let 

d) 61 a více let 

 

25) Zde, prosím, uveďte jakékoliv další připomínky či návrhy na zlepšení Bosu Nymburk. 

 

 

 

 

 

DĚKUJI ZA VAŠI OCHOTU A ZA VÁŠ ČAS. 


