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Abstrakt 

 

Název:   Spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha se službami klubu 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti 

závodních hráčů klubu I. ČLTK Praha se službami klubu a následné 

vytvoření návrhů a doporučení k optimalizaci služeb a zvýšení 

spokojenosti závodních hráčů klubu.  

 

Metody:   Pro zhodnocení spokojenosti závodních hráčů I. ČLTK Praha 

s nabízenými službami, byly využity rozhovory jak s vedením, tak 

s trenéry a hráči klubu a dále primární metoda sběru dat –  písemné 

dotazování. Finální verze dotazníku a struktura jednotlivých otázek 

byly vytvořeny po četných úpravách, konzultacích a provedené 

pilotáži, speciálně pro prostředí tohoto klubu.  

 

Výsledky:  Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí grafů, klasifikačních 

křížů a tabulek. Na základě získaných dat a rozhovorů s hráči, byly 

vytvořeny návrhy a doporučení pro vedení I. ČLTK Praha, které by 

měly vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyšší spokojenosti 

závodních hráčů I. ČLTK Praha. 

 

Klíčová slova:     tenis, sportovní služba, zákazník, kvalita, průzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:       Satisfaction of I. ČLTK Praha competitive players with club services 

 

Objectives:  The aim of this diploma thesis is evaluation of I. ČLTK competitive 

players satisfaction with club services. Then were proposed 

recommendations that should lead to services optimization and higher 

satisfaction of competitive players. Results will be presented to club 

management. 

 

Methods:  In this research were used interviews with club management, coaches 

and players and then primary method of data collecting – written 

questionnaire. The final version of questionnaire was made after many 

editing, consultations and questionnaire testing especially for 

environment of this tennis club.  

 

Results: Results of research are presented in analytic part of this thesis in 

classification crosses, graphs and charts. Based on acquired data and 

interviews with players were proposed recommendations for I. CLTK 

Praha management, that should lead to quality improvement of 

provided services and also to higher satisfaction of I. CLTK Praha 

competitive players. 

 

Keywords:       tennis, sport service, customer, quality, research 
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1 ÚVOD 

Tenis se v České republice těší velké oblibě a zájmu veřejnosti. Zásluhu na tom mají 

úspěchy Davis Cup a Fed Cup týmů v posledních letech a také výrazné individuální 

úspěchy žen na okruhu WTA. Karolína Plíšková se v roce 2017 stala světovou jedničkou 

ve dvouhře, Lucie Šafářová zaznamenala stejný úspěch ve čtyřhře a Petra Kvitová vyhrála 

v letech 2011 a 2014 Wimbledon. Za těmito hráčkami následuje řada dalších, velice 

úspěšných hráček, jako např. Strýcová, Siniaková, Kristýna Plíšková, Allertová, 

Hradecká, Hlaváčková nebo mladá hvězda Vondroušová. Mezi muži je situace o poznání 

horší, ale stále se mezi těmi nejlepšími drží Tomáš Berdych. 

Za úspěchy těchto hráčů a za úspěchy řady dalších českých hráčů, ať už juniorů nebo 

mladších hráčů, stojí téměř vždy rodiče a pak jsou to tenisové kluby, ve kterých hráči 

trénují. Tenis se sám o sobě stává stále náročnějším sportem a stejně jako řada jiných 

odvětví se výrazně profesionalizoval. Ti nejlepší hráči trénují dvojfázově už od útlého 

věku a od klubu potřebují vytvořit kvalitní zázemí a podmínky pro trénink. Podmínky, 

které klub hráči poskytuje jsou tedy často rozhodujícím faktorem pro vývoj a výkonost 

hráče. 

V nejlepších tenisových klubech je samozřejmostí vedle tenisového tréninku i poskytnutí 

kondiční přípravy, rehabilitací, masáží atd. Důležitá je pro hráče i strava a odpočinek 

mezi tréninky, jelikož v rámci tréninkového dne v klubu tráví většinu času. S nabízenými 

službami úzce souvisí i sparingové možnosti, tedy měření se s ostatními hráči 

v tréninkových zápasech. Čím lepší jsou nabízené služby, tím více hráčů chce v klubu 

trénovat a tím lepší jsou tedy i sparingové možnosti. Proto nadějní tenisoví hráči 

vyhledávají právě ty kluby, které jim jsou schopny veškeré tyto služby poskytnout. 

Těchto klubů není v Česku mnoho. I. ČLTK Praha mezi tyto kluby bezesporu patří. 

V rámci Prahy patří spolu s TK Sparta Praha mezi nejúspěšnější kluby nejen v Praze, 

ale i v celé republice. 

Vybrané téma této diplomové práce je pro klub velice přínosné, jelikož právě podmínky, 

které klub hráčům poskytuje, jsou mezi hráči i rodiči velice diskutovaným tématem. 

Rodiče i hráči často řeší s ostatními rodiči a hráči, v jakém klubu jsou nejlepší trenéři, 

sparing, cenové podmínky a další služby. Případná nespokojenost hráčů může být 

důvodem k jejich odchodu do jiného klubu a pomocí zjištění, s čím jsou hráči v klubu 

nespokojeni, tomu může klub předejít. 
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Pro to, aby mohl být navrhnut seznam doporučení pro optimalizaci služeb je nejprve 

nutné zjistit, jak jsou hráči s nynějšími službami spokojeni, co postrádají, co jim vadí atd. 

To je zkoumáno pomocí písemného dotazování a rozhovorů jak s managementem klubu, 

tak s trenéry a hráči. Pro tuto práci byli vybráni jako cílová skupina závodní hráči klubu. 

Největší přínos zjištěných výsledků této práce je jednoznačně pro vedení I. ČLTK Praha. 

Na základě výsledků dotazníků může klub realizovat okamžité změny nebo stanovit 

priority do budoucna, týkající se změn či vylepšení nabízených služeb. Samotné 

dotazování se neorientuje pouze na oblast tenisové přípravy, ale také na řadu dalších 

oblastí a služeb, které mohou potenciálně ovlivnit tenisový růst a výkonost hráče, a tak i 

tato zpětná vazba může být pro management klubu zajímavá. Zveřejněné výsledky mohou 

být přínosné i pro řadu ostatních klubů. Ty se mohou inspirovat tím, co hráče v klubu 

zajímá a jak na služby nahlížejí. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti závodních hráčů 

I.  ČLTK Praha s nabízenými službami v klubu pomocí písemného dotazování a následné 

vytvoření návrhů a doporučení k optimalizaci služeb a zvýšení spokojenosti závodních 

hráčů klubu. Výsledky z provedeného výzkumu mohou pomoci managementu I. ČLTK 

v poskytnutí kvalitní zpětné vazby od mnoha závodních hráčů v klubu v oblasti nejen 

tenisových služeb. Hypotézy po odborných konzultacích nebyly pro tuto práci stanoveny. 

Pro téma této práce se jejich užití jeví jako bezpředmětné. 

2.2 Úkoly 

• objasnění základních pojmů a teoretických východisek práce, 

• vypracování metodické části práce, 

• navrhnutí struktury dotazníku, 

• provedení pilotáže, 

• sestavení finální verze dotazníku, 

• distribuce dotazníků mezi závodní hráče klubu,  

• sběr dat, 

• představení tenisového klubu I. ČLTK Praha, 

• vyhodnocení a analýza získaných dat, 

• prezentace návrhů a doporučení pro zvýšení spokojenosti závodních hráčů I. 

ČLTK Praha. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce se zaměřuje na základní rozdělení služeb a jejich vlastnosti, dále 

specifikuje sportovní služby a jejich rozdělení. V další kapitole je charakterizována 

kvalita služeb a metody pro její měření. Poslední kapitola se věnuje charakteristice 

zákazníka, spokojenosti a loajalitě zákazníka a specifikuje metody pro měření 

spokojenosti zákazníka. 

3.1 Služby 

Služby jsou součástí každodenního života lidí. V porovnání se zemědělstvím a 

průmyslem tvoří služby ve vyspělých státech 60 % HDP. S rostoucí vyspělostí a 

rostoucím finančním potenciálem obyvatel se zvyšuje i nárok na kvalitu služeb. 

Konkurence v oblasti služeb obecně roste a zákazník si dobře rozmýšlí, jaký podnik si 

vybere ať už jde o sport, restauraci, ubytování, kadeřnictví nebo další služby.  

KOTLER a ARMSTRONG (2004, s. 382) definují služby jako „nehmotné statky ve formě 

různých aktivit či poskytování jiného užitku jedním subjektem druhému subjektu, u kterých 

při koupi či prodeji nedochází k převodu vlastnictví.“ 

Autorka BHATTACHARJEE (2006) charakterizuje služby jako vytváření nehmotných 

benefitů a zážitků, a to buď samostatně, nebo jako součást hmotného produktu 

prostřednictvím určité výměny s úmyslem uspokojit potřeby a přání zákazníka. 

PAYNE (1996, s. 14) popisuje služby jako: „činnost, která v sobě má určitý prvek 

nehmatatelnosti a vyžaduje interakci se zákazníkem nebo jeho majetkem. Výsledkem 

služby není převod vlastnictví. Služba může vézt ke změně podmínek a její produkce může 

či nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem.“ 

Podobně se později vyjadřuje KOTLER (2007) který uvádí, že službou se rozumí 

jakákoliv aktivita nebo výhoda, která je nabízena jednou stranou straně druhé, vyznačuje 

se nehmotnou povahou a nepřináší vlastnictví. Autor dále dodává, že služba může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým produktem. V řadě služeb se produkt se službou prolínají.  

Jako příklad lze uvést restauraci, kde návštěvníka primárně zajímá jídlo, tedy fyzický 

produkt. Celkový zážitek, který si z restaurace ale odnáší je ovlivněn také doplňkovými 

službami, jako je prostředí restaurace, čistota sociálních zařízení, příjemnost obsluhy, 

doba čekání na jídlo atd. 
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BOUČKOVÁ (2003), službu chápe jako aktivitu, nebo komplex aktivit, jejichž podstata 

je nehmotná. Dále vyzdvihuje fakt, že základním úkolem poskytování služeb                         

je uspokojení potřeb zákazníků. 

Všechny uvedené definice zdůrazňují fakt, že služba je nehmotná a nepřináší vlastnictví 

a dále, že prioritou nabízené služby je uspokojení potřeb a přání zákazníka. Velmi 

důležitý je proto i servis, který zákazník ke službě dostává. PARASURAMAN, 

ZEITHAMLOVÁ a BERRY (1985) dodávají, že uspokojení zákazníka prostřednictvím 

vynikajícího servisu by mělo být pro poskytovatele služeb prioritním cílem. Dvě stejné 

služby mohou mít u zákazníka odlišnou odezvu, podle toho, co k nim zákazník dostává 

navíc a jak je služba prezentována. 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Podle VAŠTÍKOVÉ (2014) jsou základní charakteristikou služeb nehmotnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví. Tyto charakteristiky 

odlišují služby od hmotných výrobků. Stejné charakteristiky služeb uvádí i KOTLER, 

KELLER (2007). Zmíněné charakteristiky služeb jsou dále podrobněji popsány. 

• Nehmotnost 

Služby jsou nehmotné, tedy do značné míry abstraktní. Zákazník si je před zakoupením 

nemůže prohlédnout ani vyzkoušet na rozdíl od fyzických výrobků. Zákazník si tedy 

vytváří představu o službě, kterou ještě nikdy předtím nevyužil na základě prostředí, 

recenzí, reklamy nebo vlastního dojmu ze zařízení. V dnešní době zákazníci často hledají 

informace na internetu. Je tedy důležité, aby zařízení, poskytující sportovní služby mělo 

kvalitní webové stránky, pokud možno i s fotkami. Velmi často také lidé vyhledávají 

názory lidí, kteří službu již využili, tzv. recenze. Pokud je zákazník spokojen, službu na 

internetu pochválí a tím přináší zařízení nové zákazníky. Je ale důležité si uvědomit, že 

každý zákazník od služby očekává něco jiného a jsou pro něj důležité jiné aspekty služby. 

Nelze tedy počítat s tím, že i přes maximální snahu o co nejlepší službu, budou spokojeni 

všichni zákazníci. 

• Neoddělitelnost 

Tvorba a spotřeba služby probíhají zároveň, za přítomnosti poskytovatele i zákazníka. 

Služba je tedy neoddělitelná. Změny u procesu poskytování služby mohou mít velký vliv 

na spokojenost zákazníka. U fyzického výrobku tomu tak není, zboží prochází určitým 

cyklem, než se dostane ke konečnému zákazníkovi.  
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Tento cyklus zahrnuje výrobu zboží, uskladnění, distribuci a finální spotřebu. Dalším 

charakteristickým znakem služeb je to, že poskytovatel služby je u některých služeb jejich 

součástí. Jako příklad lze uvést trénink s tenisovým trenérem, kdy tenisový trénink závisí 

velkou měrou na kvalitě trenéra, který je součástí poskytované služby. 

• Proměnlivost 

Služby jsou proměnlivé. Záleží vždy na tom kdo, kdy a kde službu poskytuje. Stejná 

služba, kterou může být hodina tenisového tréninku se liší v různých zařízeních. Stejná 

služba ve stejném zařízení je také proměnlivá. Tenisový trénink ve stejném klubu vedený 

jedním trenérem může být jinak koncipovaný než druhým trenérem. Dokonce i trénink 

s tím samým trenérem může být jiný. V pondělí může být trenér odpočatý a v dobré 

náladě, naopak v úterý může být unavený a mít špatnou náladu, což se na trénink přenáší. 

Stejná služba tak bude mít horší kvalitu než předcházející den. 

Co se týče I. ČLTK Praha a závodních hráčů, je potřeba dodat, že i hráči mají svoje nálady 

a trenérům práci mnohdy znesnadňují. Pokud je hráč dobře fyzicky i mentálně připraven 

na trénink, pracuje se lépe i trenérovi. 

• Pomíjivost 

Služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Z tohoto poznatku 

vyplývá fakt, že služby, které nejsou prodány v čase, kdy jsou nabízeny, jsou ztraceny. 

Hodiny, které nejsou ve sportovním zařízení prodány, jsou ztraceny. Hlavním cílem 

sportovních zařízení je tedy co nejvyšší a nejstabilnější poptávka, aby těchto hodin bylo 

co nejméně. U tenisového areálu obecně, stejně jako u většiny jiných sportovních 

zařízení, dochází k snížení poptávky po pronájmu kurtu v dopoledních hodinách. Dospělí 

lidé pracují a děti studují. Nízká poptávka dopoledne je tedy logická.  

Některá sportoviště se snaží zákazníky motivovat k tomu, aby využívali i dopoledních 

pronájmů např. snížením ceny dopoledních hodin. I to ale nemusí zaručit úspěch. 

Většinou jsou odpolední a večerní hodiny plné i přes vyšší cenu a dopolední hodiny 

neobsazené. V klubu I. ČLTK Praha je situace podobná Odpolední hodiny jsou více 

obsazené než dopolední, ale rozdíl v obsazenosti není až tak velký, jelikož někteří 

závodní hráči mívají tenisové přípravě přizpůsobenou školní docházku, a mohou tak 

trénovat i dopoledne. Velkým přínosem ve sportovních zařízeních je v tomto ohledu 

rezervační systém, který zjednodušuje celkový proces objednání služby.  
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Rezervační systém má velkou vypovídající hodnotu i pro management zařízení. 

Pracovníci mohou ze systému snadno vyčíst, jak se poptávka vyvíjí a jak reaguje na různé 

roční období, prázdniny, počasí atd.  

Rezervační systém funguje i v I. ČLTK Praha a zjednodušuje plánování tréninků a 

následnou komunikaci s hráči. Hráči si nejprve do listu požadavků, který je v papírové 

podobě na recepci zapíší, od kdy do kdy by chtěli daný den trénovat a trenéři poté z těchto 

požadavků sestaví program tréninků na následující den. Hráči si poté na internetu otevřou 

rezervační systém, kde je zveřejněný program tréninků na další den. 

• Absence vlastnictví 

Absence vlastnictví znamená, že služby na rozdíl od fyzického produktu nelze vlastnit. 

Zákazník má službu k dispozici pouze na určitý čas. Když si zákazník zakoupí tenisovou 

raketu, vlastní ji a může ji používat neomezenou dobu. Naproti tomu lekce tenisu 

s trenérem trvá jednu hodinu a pak končí. 

Výhodou absence vlastnictví služby je to, že se zákazník nemusí o řadu věcí spojených 

se službou starat. Pokud si např. hráč pronajme tenisový kurt a využije tedy tuto službu, 

zaplatí peníze za pronájem, a to je vše. Když bude ale kurt vlastnit jako fyzický produkt, 

musí ho každý rok na jaře zrenovovat po zimě. Celkový proces zahrnuje koupi nové 

antuky, zválcování kurtu, vybrání kamínků atd. Je tedy zdlouhavý a pracný. Dále se musí 

koupit na kurt hrablo a koště. Během celé letní sezony se pak kurt musí před každým 

hraním pokropit hadicí s vodou, kterou musí vlastník platit. Veškeré tyto starosti tedy 

hráčům odpadají a zařizuje je vlastník nebo provozovatel tenisového areálu. V případě 

závodních i rekreačních hráčů klubu je většinou vyžadováno zaplacení ročního členského 

poplatku, ve kterém jsou náklady na údržbu kurtů započteny. 

3.1.2 Dělení služeb 

Odvětvové dělení služeb 

VAŠTÍKOVÁ (2008) rozděluje služby do tří kategorií a podle jejich typu a vlastností je 

zařazuje do různých odvětví.  

• Terciární služby 

Mezi terciární služby zařazuje restaurace, hotely, kosmetické salony, kadeřnictví, servisní 

služby, prádelny, rukodělné a řemeslné práce atd. 
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• Kvartérní služby 

Do kvartérních služeb řadí dopravu, komunikaci, obchod, finance a správu. 

Charakteristické pro tyto služby je rozdělování činností a snaha o zefektivňování práce. 

Tyto služby jsou nezbytnou součástí každodenního života společnosti. 

• Kvinterní služby 

Mezi tyto služby patří zdravotní péče, vzdělávání a rekreační služby. Hlavní pro tento 

sektor je fakt, že se příjemci díky službám mění a zdokonalují. Do této kategorie patří 

také sport a tím pádem i tenis a fungování tenisového klubu. 

Dělení služeb dle ekonomické povahy 

Další dělení podle HECZKOVÉ (2004) zahrnuje také tři hlavní sektory služeb, ovšem za 

hlavní kritérium je zde považována ekonomická povaha služeb.  

• Sektor vládní  

Do vládního sektoru spadají služby, které jsou poskytovány veřejnosti, jakožto občanům 

daného státu a jsou financovány ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o oblasti 

zdravotnictví, školství, ochrany a bezpečnosti, či soudnictví. 

• Sektor soukromý – neziskový 

Soukromý neziskový sektor zahrnuje organizace, které nefungují za účelem zisku. Do 

tohoto sektoru lze zařadit např. charitativní organizace, nadace, fundace, spolky a další 

nestátní neziskové organizace. 

• Sektor obchodní 

Obchodní sektor má zcela opačný charakter nežli soukromý neziskový sektor. Hlavním 

cílem je dosažení co nejvyššího zisku. Patří sem např. banky, realitní kanceláře, 

poradenské firmy atp. Ze sportovního prostředí lze uvést jako příklad soukromé tenisové 

akademie. 

3.2 Sportovní služby 

Sportovní a tělovýchovné služby zažívají v posledních letech velký rozmach. Lidé se více 

zajímají o své zdraví a o zdravý životní styl. Zajímají se o jógu, saunování a jiné meditační 

cvičení. Do popředí se dostávají BIO potraviny a jiné zdravé potraviny. Ruku v ruce 

s tímto zvýšeným zájmem o zdraví jde i zvýšená poptávka po sportovních a 

tělovýchovných službách.  
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Lidé tyto služby vyhledávají pro prevenci zdravotních problémů, pro zlepšení fyzické a 

psychické kondice, pro zábavu a také jako prostředek socializace. Sportovní a 

tělovýchovné služby se řadí mezi sportovní produkty.  

CHANG a CHELLADURAI (2000) mezi sportovní produkty řadí sportovní zboží, 

sponzorské služby, divácké služby, psychický prospěch, sociální myšlenky a v neposlední 

řadě také služby zákazníkům. 

ČÁSLAVOVÁ (2009, str. 116) sportovní produkt definuje následovně: „Za sportovní 

produkt lze považovat veškeré hmotné i nehmotné statky nabízené k uspokojování potřeb 

a přání zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ Dále sportovní 

produkt dělí na základní produkty tělesné výchovy a sportu, produkty vázané na osobnost, 

myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu, produkty v oblasti podmínek a vedlejší 

produkty a klasické materiální produkty. 

SHANK (2008, str. 147) definuje sportovní produkt jako „zboží, službu nebo jakoukoliv 

kombinaci těchto dvou, která je určená k tomu, aby poskytla užitek sportovním divákům, 

účastníkům a sponzorům“. 

MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) tvrdí, že sportovní produkt je balíček hmotného 

a nehmotného zároveň. Na rozdíl od výše zmíněných autorů definují sportovní produkt 

jako svazek užitků zahrnující jádro produktu a jeho další nadstavbu. Jednotlivé sportovní 

produkty nerozdělují do různých skupin, ale nazývají je prvky sportovního produktu. 

Jádro produktu podle nich tvoří forma hry, hráči, sportovní výbava a místo. Tvrdí, že tyto 

4 složky existují za každých okolností a spolehlivě nám umožní rozeznat tenis od golfu. 

Sportovní a tělovýchovné služby jsou pro ně tak dalším prvkem sportovního produktu, 

které se prodávají nebo poskytují separátně anebo jsou napojeny na jádro sportovního 

produktu. Dále tito autoři tvrdí, že konečné rozhodnutí zákazníka, zda službu využije, 

závisí na ceně služby, na místě poskytování služby, na lidech poskytujících službu a na 

úrovni zařízení.  

Toto je snadno aplikovatelné i pro téma této práce. V případě závodních hráčů tenisu 

hráče nejvíce zajímá, kolik je bude stát tenisová příprava (cena služby), Dále aby měli 

kvalitní tenisové trenéry a sparingy (lidé poskytující službu) Jak daleko budou muset 

dojíždět trénovat (místo poskytování služby) a aby se v klubu cítili dobře a mohli tam 

trávit čas mezi tréninky (úroveň zařízení). 
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3.2.1 Dělení sportovních služeb  

Dle ŠÍMY (2012) lze sportovní služby rozdělit následovně: 

Podle charakteru sportovní služby 

• činnost sportovních zařízení poskytujících služby zákazníkům (např. fitness 

centra, sport centra, golfové resorty apod.) 

• sportovní zboží a poradenství (např. prodej sportovního vybavení, servis, 

sportovní výživa apod.) 

• korporátní služby (např. sponzoring, televizní práva, licence apod.) 

Podle druhu a rozsahu zapojení zaměstnance do procesu 

• spotřebitelské (nejjednodušší, základní typ služeb, který nevyžaduje kvalifikaci či 

významnou zručnost pracovníků, např. recepční) 

• odborné (nutná kvalifikace a specializace zaměstnanců poskytovatele služeb, 

např. trenér, vyplétač raket) 

• výchovné (zaměřeny na určitou přeměnu klienta) 

Toto rozdělení služeb je dle rozdělení SASSERA, OLSENA a WYCKOFFA (1979). 

Z pohledu zapojení zákazníka do sportovní akce 

• služby s aktivní účastí zákazníka (např. sportovní soutěžení, běh, jízda na kole, 

plavání, návštěva fitness centra apod.) 

• služby s pasivní účastí zákazníka (např. podpora sportovního týmu na stadionu, 

sledování sportovního přenosu v TV či na internetu apod.) 

Tato práce je zaměřena na tenisový klub I. ČLTK Praha, který podle prvního rozdělení 

tzv. charakteru sportovní služby spadá do kategorie sportovních zařízení, poskytujících 

služby zákazníkům, v tomto případě tenisovým hráčům. Podle druhu a rozsahu zapojení 

zaměstnanců do procesu, spadají služby poskytované závodním hráčům v klubu I. ČLTK 

Praha do všech tří kategorií. Např. služby recepčních, které jsou nutné pro chod klubu, 

patří do spotřebitelských služeb. Tenisové a kondiční tréninky patří jak do odborných 

služeb, tak do výchovných služeb, jelikož znalost praxe a speciální vzdělání trenérů jsou 

klíčové a zároveň jde o určitou přeměnu hráče. Podle rozdělení z pohledu zapojení 

zákazníka do sportovní akce jde o služby s aktivní účastí zákazníka, v případě této práce 

závodních hráčů, kteří aktivně hrají tenis. 
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Služby s aktivní účastí zákazníka jsou dále klasifikovány podle ŠÍMY (2009), který je 

rozděluje následovně: 

• Služby pro potěšení zákazníka 

Organizace zajišťují zákazníkům jak zařízení k provozování dané sportovní aktivity, tak 

potřebné vybavení. Příkladem může být rekreační areál s tenisovým a volejbalovým 

kurtem, který zákazníkům nabízí jak zařízení, ve formě hrací plochy, šaten, sprch a 

sociálního zázemí, tak vybavení jako rakety, balón a tenisové míče. Podstatným úkolem 

managementu je vyhovět přání rozdílných typů zákazníků a zároveň efektivně využít 

kapacity, které komplex nabízí.  

• Služby pro zdraví a kondici  

Pro tento typ služeb je typické pronajímání vybavení a zařízení zákazníkům s cílem 

podpory jejich fyzické kondice a zdraví. Klienti jsou plně odpovědni za své aktivity a 

vedení nedohlíží na zákazníkovo jednání. 

• Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

Služby pro rozvoj schopností a dovedností propojují výchovné aktivity organizace se 

snahou zákazníka získat nové dovednosti v daném cvičení nebo sportovní disciplíně. 

Nejčastějšími poskytovateli jsou sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní 

školy. Zásadní je zde znalost odborných sportovních technik a jejich aplikace 

prostřednictvím profesionálního tréninku. 

• Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Cílem těchto služeb je dosažení vrcholných výkonů klienta. Důležitá je v tomto případě 

vzájemná komunikace mezi klientem, trenérem a vedením co se týká adekvátního 

stanovení cílů. Velmi důležité jsou v tomto případě odborné znalosti a zkušenosti trenérů. 

• Služby pro udržení kvality života 

Tyto služby zahrnují individuální nebo skupinové cvičební programy, vedené 

kvalifikovanými odborníky. Klienti mají obvykle dobrou fyzickou kondici a 

poskytovatelé služeb se snaží jejich kondici ještě zlepšit nebo udržet na stejné úrovní. 

Důležité je dostatečné motivování klienta, k čemuž přispívá i rozdělení klientů ve 

skupinových lekcí podle výkonnosti, věku atd. 
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• Léčebné služby 

V případě léčebných služeb se organizace zaměřují na zlepšení fyzické kondice a zdraví 

u zákazníků, jejichž fyzická kondice není ideální. Jako příklad lze uvést rehabilitační a 

relaxační programy například pro snížení tělesné hmotnosti. Zaměstnanci takovéto 

organizace by měli být ke svým klientům dostatečně empatičtí a měli by umět zákazníka 

povzbudit a motivovat k zapojení do cvičebních programů. 

Zmíněné typy služeb se od sebe navzájem liší zejména rozdílným zaměřením na cílovou 

skupinu zákazníků, obsahem služby a také požadovanou odborností trenérů nebo 

instruktorů. Motivací zákazníků k aktivnímu provozování sportu jsou podle 

CHELLADURAIE (1992) motiv osobního potěšení, získání dovedností, snaha vyniknout 

a upevnění zdraví a tělesné kondice.  

V této práci, která se zaměřuje na závodní hráče tenisového klubu, lze poskytované 

služby zařadit mezi služby pro rozvoj schopností a dovedností a služby pro dosažení 

vrcholných výkonů. Velmi důležitá je zde odbornost trenérů a jejich zkušenosti jak 

s trénováním, tak s turnaji. Každý trenér se v I ČLTK Praha věnuje dané věkové kategorii 

hráčů, což je přínosné, jelikož trenéři znají specifika dané věkové kategorie, mohou 

hráčům poradit na co se zaměřit v tréninku, popřípadě jim pomoci sestavit vhodný 

turnajový program. 

3.3 Kvalita služeb 

PARASURAMAN, ZEITHAMLOVÁ a BERRY (1985), se shodují na tom, že kvalitu 

služeb je velmi těžké přesně definovat, jelikož je výrazně ovlivněna individuálními 

potřebami, preferencemi a očekáváním zákazníků. Jak důležitý je faktor očekávání 

zákazníka, se tito autoři shodují i s řadou dalších autorů jako např. BERRY (1990); GALE 

(1994); SPÁČIL (2003); ZAMAZALOVÁ, (2010). 

SVOZILOVÁ (2011) vymezuje kvalitu jako souhrn vlastností produktu nebo služby, díky 

nimž jsou tyto statky schopné uspokojit vyslovené či předpokládané potřeby zákazníků. 

JAKUBÍKOVÁ (2008) tvrdí, že v oblasti služeb dochází velmi často k rozporu mezi 

poskytovateli služby a zákazníky. Poskytovatelé služby mohou považovat službu za 

kvalitní, ale v očích zákazníků tomu tak není. K tomuto rozporu dochází, jelikož 

poskytovatelé služby mohou často hodnotit službu pouze podle objektivních kritérií, ale 

neberou v úvahu potřeby a přání zákazníků, které jsou zdůrazněny v předchozích teoriích.  
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Dle autorů LAMBA, HAIRA A MCDANIELA (2008) je kvalita služeb charakterizována 

pěti základními komponenty, jimiž jsou:  

• spolehlivost – schopnost poskytovat službu přesně a konzistentně,  

• pohotová reakce – schopnost provádět službu bez časových prodlev,  

• jistota – znalosti personálu, vstřícnost personálu a schopnost vzbudit 

v zákazníkovi důvěru,  

• empatie – projevení zájmu a individuálního přístupu k zákazníkovi,  

• hmotné zajištění poskytované služby.  

Dle GRÖNROOSE (1984) zahrnuje kvalita služeb dvě části – technickou a funkční 

kvalitu. Tyto dvě složky dohromady vytváří image podniku.  

• Technická kvalita  

Technická kvalita je považována za výsledek poskytování služby (zvýšení fyzické 

kondice, snížení hmotnosti, zpevnění svalstva). Orientuje se na měřitelné prvky služby, 

které je ovšem ve většině případů možné posoudit až po uplynutí určité doby a může je 

posuzovat pouze odborník.  

• Funkční kvalita  

Funkční kvalita představuje způsob, jakým byla služba poskytnuta zákazníkovi. Zde je 

vnímání kvality zpravidla poněkud subjektivnější, jelikož je ovlivněna například 

chováním zaměstnanců, atmosférou na skupinových lekcích a celkovým prostředím ve 

fitness centru.  

Tuto teorii lze poměrně úspěšně aplikovat na sportovní služby, jelikož zákazník se ve 

většině případů dostane do kontaktu se zařízením, které službu poskytuje. Problém může 

nastat při aplikaci této teorie na jiné než sportovní služby, např. na služby bankovnictví. 

Po rozmachu internetu lidé namísto osobní návštěvy banky vyřídí většinu záležitostí po 

internetu a funkční kvalita, která zkoumá, jakým způsobem byla služba zákazníkovi 

poskytnuta, je tím pádem neměřitelná. 

Z uvedených teorií je zřejmé, že kvalita služby neodráží pouze kvalitu hlavního produktu 

ale i kvalitu doplňkových služeb. Při aplikaci na tenisový trénink, může trenér tenisu 

skvěle hrát tenis a dobře volit cvičení, ale když se bude na tréninku nevhodně vyjadřovat, 

zkazí dojem z celé tréninkové hodiny. 
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3.4 Metody pro měření kvality služeb 

V souvislosti s důležitostí hodnocení kvality služeb byla vytvořena řada metod pro měření 

kvality poskytovaných služeb. Metody můžeme rozdělit na dva typy, a to měření podle 

objektivních kritérií a měření podle subjektivních kritérií. Podle MATEIDESE, ĎAĎA 

(2000) se prostřednictvím objektivních kritérií orientuje měření kvality více na službu 

samotnou, a to v případě, že existují jednoznačné indikátory, které je možné měřením 

ověřit. Příkladem může být audit kvality. Naproti tomu subjektivní měření se podřizuje 

subjektivním kritériím vnímání posuzovatele kvality a jeho subjektivním potřebám či 

očekáváním. V této práci budou dále rozebrány pouze metody měření podle subjektivních 

kritérií, které jsou pro účely této práce upotřebitelnější. 

Většina autorů např. YONG a PASTORE (2004), se shodují na tom, že neexistuje žádný 

všeobecný model, podle kterého by se dala měřit kvalita poskytovaných služeb obecně 

ani ve sportovní sféře. V oblasti sportovních služeb velmi záleží na tom, o jaký sport nebo 

sportovní zařízení se jedná a dále, zda jde o služby rekreačního sportu a volného času 

nebo o služby profesionálního sportu. Obecně je pro správné zvolení metody pro měření 

kvality služeb nejdůležitější posoudit, jaké faktory rozhodují v daném případě o 

zákazníkově vnímání kvality a jakým způsobem je nejefektivněji změřit.  

Následuje seznam nejčastěji používaných metod pro hodnocení kvality služeb z pohledu 

zákazníka, které byly autorkou studovány a sloužily jako inspirace pro tuto práci. I když 

je v této práci hodnocena spokojenost zákazníků, a ne přímo kvalita služeb, tyto dvě 

problematiky jsou si velice blízké a podle některých dále publikovaných teorií se 

spokojenost zákazníka odvíjí od kvality služeb. 

3.4.1 SERVQUAL  

MILNE, MCDONALD (1999); HAZDRA, JIŘINOVÁ a KYPUS (2013); RUDA, 

AUGUSTOVÁ, ŠÍMA (2012) považují tuto metodu za nejvíce propracovanou. Stala se 

také podkladem pro vytvoření dalších metod, např. metody QUESC.  

Autory této metody jsou PARASURMAN, ZEITHAMLOVÁ A BERRY (1985), kteří 

vychází z přesvědčení, že kvalitu služby lze částečně hodnotit pomocí spokojenosti 

zákazníků, přičemž ta je stanovena jako rozdíl mezi očekáváním zákazníka a tím, jak 

zákazník poskytnutou službu reálně vnímá. V rámci této metody zákazník subjektivně 

hodnotí vlastnosti služeb. Dotazník původně obsahoval deset oblastí kvality služeb.  
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Tato verze byla ovšem kritizována pro svou délku, a proto byl dotazník zkrácen pouze na 

pět rozměrů kvality, mezi něž autoři zařadili hmotné zajištění, spolehlivost, odpovědný 

přístup, jistotu a empatii. Tato metoda srovnává na škále číselné hodnoty pro zákazníkovo 

očekávání a skutečné vnímání poskytnuté služby, s nimiž dále pracuje a podle výsledku 

hodnotí kvalitu dané služby. Metoda vymezuje pět rozdílů, resp. mezer, které mohou být 

příčinou nespokojenosti zákazníků se službou.  

• GAP 1 – rozpor mezi očekáváním zákazníka předpoklady managementu, co 

zákazník očekává, 

• GAP 2 – rozpor mezi specifikací kvality služeb a vnímáním managementu,  

• GAP 3 – rozpor mezi poskytnutím služby a specifikací kvality služeb,  

• GAP 4 – rozpor mezi poskytnutím služby a vnější komunikací k zákazníkům,  

• GAP 5 – rozpor mezi očekávanou a vnímanou službou.  

3.4.2 SERVPERF   

CRONIN a TAYLOR (1994) vyvinuli nástroj SERVPERF (z angl. Service Performance), 

který vychází z metody SERVQUAL, ale na rozdíl od této metody se nezabývá měřením 

očekávání zákazníků, ale měří pouze vnímaný výkon. Tato metoda je založena na 

předpokladu, že zákazníci promítnou svá očekávání do výsledného hodnocení kvality 

služeb. Měří se tedy pouze vnímaný výkon dané služby, a to v dimenzích spolehlivosti, 

vstřícnosti, empatie, jistoty a hmotného zajištění.   

3.4.3 SERVIMPERF  

Tato metoda sleduje stejné dimenze kvality služeb jako metoda SERVQUAL a popisuje 

ji ve své publikaci HALLEROVÁ (1998). Namísto dvojité Likertovy škály, kterou 

využívá metoda SERVQUAL pro určení mezer, jako rozdílu mezi očekáváním zákazníka 

a vnímané kvality služeb, využívá SERVIMPERF dvě jednoduché škály. Jedna škála 

sleduje důležitost posuzovaného faktoru a druhá skutečné vnímání jeho kvality 

zákazníkem. Důležitost a kvalitu lze poté přehledně vyhodnotit pomocí klasifikačního 

kříže.  

Tato práce se inspirovala touto metodou v ohledu posouzení dvou ukazatelů zároveň 

(důležitost a kvalita určitého faktoru). Místo kvality určitého faktoru je škála zaměřena 

na spokojenost zákazníků. Vlastnosti, resp. dimenze služeb byly pozměněny vzhledem 

ke specifickému tenisovému prostředí. 
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3.4.4 SQAS  

Metoda, která se stejně jako metoda SERVPERF zaměřuje pouze na zákazníkovo 

hodnocení vnímání kvality služby, byla prezentována autory LAM, ZHANG, JENSEN 

(2005) a je vytvořena pro sportovní prostředí. Hodnocení je vztaženo k přístupu a chování 

zaměstnanců, nabídce základních programů, nabídce doplňkových programů, sociálnímu 

zázemí provozovny, vybavení cvičebních prostor a dostupnosti provozovny. 

3.4.5 QUESC   

Tato metoda byla prezentována autory KIM, KIM (1995) a inspirována metodou 

SERVQUAL a byla aplikována na sportovní prostředí. Zjišťuje jak očekávání zákazníků, 

tak i skutečné vnímání kvality poskytovaných služeb. Kvůli specifičnosti sportovního 

prostředí, autoři rozšířili zkoumané dimenze služeb na celkem 11 měřených dimenzí 

kvality služeb, a to prostředí, chování personálu, spolehlivost personálu, dostupnost 

informací, nabídku programů, osobní ohodnocení, cenu, zvýhodnění, bezpečí, ozvučení 

a pohodlí.  

3.4.6 Bradyho model  

Tento nástroj pro hodnocení kvality služeb se skládá ze tří dimenzí, jimiž jsou kvalita 

interakce, kvalita výstupu a kvalita fyzického prostředí. Tento model vytvořil BRADY 

(1997), který se inspiroval již existujícími modely. Každá dimenze zahrnuje další tři 

faktory. Do kvality interakce spadá přístup, chování a odbornost personálu. Tyto faktory 

jsou naprosto klíčové při poskytování služeb. Kvalita výstupu je hodnocena pomocí 

čekací doby, vybavení a kapacity a kvalita materiálního prostředí zahrnuje okolní 

podmínky, design a sociální faktory. Tento model je velice často používán pro hodnocení 

kvality služeb fitness center. 

3.4.7 Penalty – Reward  

Tato metoda, publikovaná BRANDTEM (1987), rozděluje faktory kvality služeb na 

rutinní a výjimečné. Zákazníci v dotazníkovém šetření hodnotí nejprve na škále od jedné 

do pěti kvalitu jednotlivých služeb, od „služby považuji za velmi kvalitní“ až po „službu 

považuji za velmi nekvalitní“. Za rutinní jsou považovány ty vlastnosti služby, jejichž 

kvalitu hodnotí zákazník známkou 3 a nižší. Za výjimečné jsou považovány ty vlastnosti, 

které zákazník hodnotí známkou 1 či známkou 2.   
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Následně respondent posuzuje službu podle vlastního očekávání a to „o mnoho lepší, než 

jsem očekával“ až po „o mnoho horší, než jsem očekával“. Pokud byla rutinní služba 

provedena hůře, než zákazník očekával, jsou vlastnosti odečteny body a jedná se                    

o tzv. trestné faktory. Podobně je tomu u výjimečných služeb. Pokud byla služba 

provedena lépe, než zákazník očekával, jsou vlastnosti přičteny body a jedná se o tzv. 

faktory odměny.  

Schéma 1: Vybrané modely hodnocení kvality služeb 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Zákazník 

Dle FOSTERA (2002) jsou zákazníci smyslem práce každé firmy. Jejich vztah 

s personálem firmy je oboustranný. Personál prokazuje laskavost zákazníkům tím, že je 

obsluhuje. Zároveň ale i zákazníci prokazují laskavost personálu a dané firmě tím, že je 

mohou obsluhovat a dávají jim tím práci. Zákazníci jsou tedy pro firmy tím 

nejdůležitějším bodem, kam by měla směřovat pozornost vedení firmy i personálu. 

Následuje několik charakteristik současného zákazníka, z kterých je zřejmé, že 

uspokojení zákazníků je pro podniky těžší než dříve. 

• zákazník má málo času, 

• zákazník má přístup k většímu počtu informací než kdykoliv dříve, 

• zákazník je náročný, protože trhy jsou rozmanité a konkurence je vysoká, 

• je obtížné zákazníka zaujmout, protože řada výrobků a služeb jsou podobné, 

• výměna mezi zákazníky a obchodníky je stále více interaktivnější. 

3.5.1 Spokojenost zákazníka 

Většina autorů KOZEL (2006); KOTLER a ARMSTRONG (2009); PELSMECKER, 

GEUENS a BERGH (2010); FORET, STÁVKOVÁ (2003) se shoduje na tom, že 

spokojenost zákazníka vychází z toho, co zákazník od dané služby očekává a jakou službu 

skutečně dostane. Zákazník se stává spokojeným v případě, že skutečný přínos ze 

spotřeby dané služby je v souladu s očekávaným přínosem nebo daný přínos převyšuje. 

Různé teorie se pak vyjadřují k propojení kvality služby se spokojeností zákazníka. 

PARASURAMAN, ZEITHAMLOVÁ, BERRY (1988); SPRENG, MACKOY (1996) 

definují tyto pojmy alternativně a tvrdí, že spokojenost zákazníka je přímo úměrná kvalitě 

dané služby. Čím je tedy pro zákazníka služba v jeho očích kvalitnější, tím je 

spokojenější.  

KOZEL (2006, s. 190) dále definuje spokojenost jako „subjektivní pocit člověka o 

naplnění jeho potřeb a přání. Tato definice vychází ze základních definic služeb, které se 

shodují na tom, že smyslem poskytování určité služby je uspokojení přání a potřeb 

zákazníka. 

Dle FORETA (2011) je spokojený zákazník hlavním smyslem jakékoliv podnikatelské 

činnosti. Autor dále shrnuje důvody, proč by měla být zákazníkovi věnována maximální 

pozornost: 
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• spokojený zákazník zůstává nadále věrný a loajální vůči firmě, 

• spokojený zákazník je ochoten zaplatit vyšší cenu za poskytované služby, 

• spokojený zákazník předává svoji dobrou zkušenost dalším potenciálním 

zákazníkům, 

• spokojený zákazník je většinou velmi nakloněn k zakoupení dalších produktů 

nebo služeb (např. po příjemné masáži si zakoupí vonné oleje), 

• spokojený zákazník je ochoten sdělit své zkušenosti s užíváním produktu neboli 

služby, případně se nebrání porovnat tyto služby s konkurenčními firmami a 

svými poznatky tak pobízí k inovacím a zlepšením nabídky poskytovaných 

služeb, 

• podnik stojí pětkrát méně času, úsilí a finančních prostředků udržet si stávajícího 

zákazníka než si získat nového zákazníka. 

KOTLER (2007) poukazuje v oblasti služeb na důležitost zaměření pozornosti nejen na 

zákazníky, ale také na zaměstnance podniku. Vychází z toho, že u služeb, kde dochází k 

těsnému kontaktu mezi zaměstnanci a zákazníky, je důležité, když jsou zaměstnanci 

spokojení apak jsou i poskytované služby kvalitnější. Dále popisuje řetězec, který obecně 

vede k zisku podniku. 

Schéma 2: Řetězec pro dosahování zisku ve službách 

Zdroj: Kotler (2007), upraveno autorkou 

Tento řetězec i teorie o spokojenosti zaměstnanců jsou velice dobře aplikovatelné a 

přínosné pro tenisové kluby obecně i pro zkoumaný klub I. ČLTK Praha. Již dříve v této 

práci bylo zmíněno, že nálada trenéra se často odráží v samotném tréninku. Spokojený 

trenér bude podávat lepší pracovní výkony, služby budou mít větší hodnotu, tenisoví hráči 

budou spokojení a klub bude růst a bude mít zisky. 
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Z osobní zkušenosti, dosáhnout úplné spokojenosti závodních hráčů v klubu je velice 

těžké až nemožné. Hráči jsou nároční a často pokud nedosahují očekávaných výsledků, 

hledají chyby v trenérovi, v systému klubu, ve špatných sparingových možnostech atp. 

Lze říci, že pro spokojenost závodních hráčů je primárně rozhodující kvalita trenéra, 

sparingové možnosti a cenové podmínky na kterých se s klubem dohodnou. 

Z obrázku je vidět, že spokojenost zákazníka je ovlivňována celou řadou faktorů, které 

jsou pro každý podnik rozdílné a není tedy možné je přesně charakterizovat. Spokojenost 

zákazníka má dále dopad na řadu dalších věcí, které mají společně dopad na cash flow, 

tedy tok peněz. Když jsou hráči spokojeni, šíří své pozitivní dojmy mezi další hráče, 

s kterými se setkávají na turnajích, nebo zveřejňují fotky z klubu na sociálních sítích 

(pozitivní reference), čímž klub zviditelňují a přinášejí mu nové zákazníky, ať už 

rekreační hráče, začínající děti ve školičkách nebo závodní hráče. Spokojení hráči podle 

tohoto modelu také snesou mírné zvýšení cen nebo členských příspěvků. 

Schéma 3: Obecný model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: Kislingerová (2008), upraveno autorkou 

3.5.2 Loajalita zákazníka 

Dle KOZLA (2006) a LOŠŤÁKOVÉ (2009) vychází loajalita zákazníka z jeho 

spokojenosti a představuje pozitivní mentální vztah mezi zákazníkem a podnikem, díky 

němuž dochází k vytvoření emocionálních vazeb zákazníka k danému poskytovateli 

služeb. Toto emocionální provázání dle VYSEKALOVÉ (2014) vede ke stabilnímu a 

dlouhodobému přesvědčení zákazníka o kladech poskytovatele služby. 

TOMEK a VÁVROVÁ (2008) dále tvrdí, že loajalita zákazníka je charakterizována vedle 

emocionálních vazeb věrností zákazníka, trvalými vazbami s firmou a rozhodností při 

obraně firmy na veřejnosti. Loajální zákazník neustále využívá danou službu nebo se 

vrací ke koupi stejného produktu. 
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Předpokladem loajálních zákazníků, v tomto případě závodních hráčů tenisového klubu, 

je jejich spokojenost s nabízenými službami. Co se týče vytvoření emocionální vazby, u 

některých hráčů se to podaří, u některých nikoliv. Přece jen je tenis individuální sport a 

někteří hráči podle toho fungují. K vytvoření emocionálních vazeb výrazně přispívají 

zápasy družstev, kde hráči fungují jako parta i s trenérem a vedením. Dále jsou z vlastní 

zkušenosti ke klubu loajálnější ti hráči, kteří v klubu fungují delší dobu nebo v klubu 

vyrostli. 

I přes spokojenost hráčů není jejich loajalita vždy zaručena. Někteří výrazně talentovaní 

závodní hráči mohou dostat v jiném klubu lepší cenové nabídky nebo peníze od sponzorů, 

a tak i přesto, že jsou v klubu spokojení, přestoupí do jiného klubu. Příkladem může být 

např. přestup sester Plíškových z klubu I. ČLTK Praha do konkurenčního klubu TK 

Sparta Praha. V případě klubu I. ČLTK Praha je za přímou konkurenci v Praze považován 

právě klub TK Sparta Praha. V minulosti došlo mezi těmito dvěma kluby k mnoha 

přestupům hráčů. 

3.6 Metody pro měření spokojenosti zákazníků 

Podle NENADÁLA, PETŘÍKOVÉ, HUTYRY a HALFAROVÉ (2004) je měření 

spokojenosti zákazníků nejdůležitější činností při poskytování zpětné vazby. Patří k 

základním principům efektivního systému managementu a přikazuje vytvořit takové 

informační zdroje, kterými budou do organizací soustavně přicházet informace o 

potřebách a očekáváních zákazníků i o tom, jak je poskytovatel služeb naplňuje.  

Autoři HILL, ROCHE a ALLEN (2007) poukazují na důležitost monitorování 

spokojenosti zákazníka, jelikož poskytuje managementu firmy zásadní informace a 

poznatky, díky kterým mohou podniky zdokonalovat nabízené služby a tím i vztahy se 

zákazníky. Důvody, proč měřit spokojenost zákazníků autoři shrnují do čtyřech níže 

uvedených bodů: 

• spokojenost zákazníka je hlavním indikátorem, pomocí něhož lze předvídat 

budoucí nákupní chování zákazníka, 

• hlavním účelem monitorování spokojenosti zákazníka je provedení následných 

změn nebo opatření ze strany vedení, která by měla vést k větší spokojenosti 

zákazníka, 

• pro to, aby byl zákazník loajální, je zapotřebí, aby byl více než spokojen, tzv. aby 

poskytnutá služba předčila jeho očekávání, 
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• loajální zákazník je ochoten zaplatit vyšší cenu za poskytované služby. 

Dále tito autoři uvádějí, že měření a monitorování spokojenosti zákazníků lze provádět 

dvěma způsoby. První jsou postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti 

organizace. Ty jsou založeny na analýze údajů získaných z interních databází organizací, 

poskytujících služby zákazníkům. Druhou skupinou jsou postupy využívající tzv. 

výstupní ukazatele vnímání zákazníků. Tyto postupy umožňují pracovat s údaji, jež byly 

získány jako odraz vnímání služby poskytované organizací ze strany zákazníků. V této 

práci budou dále rozebrány pouze postupy reflektující vnímání zákazníků.  

Je potřeba dodat že např. metoda SERVQUAL, která slouží pro měření kvality služeb 

částečně reflektuje i spokojenost zákazníků, jelikož termíny kvalita služeb a spokojenost 

zákazníka jsou úzce propojeny. Dále jsou uvedeny některé další specializované metody 

pro měření spokojenosti zákazníka. 

3.6.1 Kano model 

Dle Chlebovského (2005) bývá často používanou metodou pro měření spokojenosti 

zákazníka KANO model, jenž je založen na rozdělení požadavků na vlastnosti nabízené 

služby či produktu do tří základních skupin:  

• povinné (must be) 

Tyto požadavky musejí být splněny, jinak bude zákazník výrazně nespokojen. Na druhou 

stranu má jejich splnění pouze nepatrný vliv na spokojenost. Jako příklad lze uvést to, že 

trenér přinese na trénink tenisové míče. 

• jednorozměrové (one-dimensional) 

U těchto požadavků je spokojenost zákazníků proporcionálně závislá na jejich splnění 

tzv. čím více je požadavek splněn, tím větší je spokojenost zákazníka. Čím větší je např. 

nasazení trenéra v tréninku, tím více je hráč spokojený. 

• •atraktivní (attractive) 

Požadavky, které mají nejsilnější vliv na zákazníkovu spokojenost. Jejich naplnění 

vykazuje silný nárůst spokojenosti zákazníků, nesplnění těchto požadavků ovšem nevede 

k nespokojenosti zákazníků. Jako příklad lze uvést natáčení hráče při tréninku kamerou a 

vyhodnocení jeho hry.  
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Obrázek 1: Kano model 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující čtyři metody jsou si podobné, avšak jsou mezi nimi určité rozdíly, které jsou 

dále popsány. Tyto metody publikovali FONTENOTOVÁ, HENKEOVÁ, CARSON 

(2005) 

3.6.2 Model pouze spokojenost  

Tato metoda je velice jednoduchá. Respondenti hodnotí na Likertově škále řadu 

zkoumaných vlastností. Škála bývá pěti nebo sedmibodová a hodnocení jedna odpovídá 

úplné nespokojenosti a hodnocení pět či sedm naprosté spokojenosti. Průměrná skóre u 

každé vlastnosti se sečtou, přičemž položky s nejnižším hodnocením spokojenosti se 

pokládají za ty, které je třeba zlepšit. 

3.6.3  Diferenční analýza  

Tato metoda zohledňuje vedle vlastního hodnocení spokojenosti i důležitost vlastností 

pro zákazníka. Bodové hodnocení důležitosti je taktéž měřeno na Likertově škále, kdy 

jedna odpovídá zcela nedůležitému a pět či sedm velice důležitému pro respondenta. 

Výpočtem rozdílu mezi skórem důležitosti a skórem spokojenosti je získán výsledek, na 

jehož základě by měla firma zlepšit ty vlastnosti, které vykázaly největší rozdíl. Jsou-li 

rozdílové hodnoty u jednotlivých vlastností stejné nebo velmi blízké, měly by být firmou 

z důvodu většího účinku na spokojenost zákazníka řešeny přednostně vlastnosti s větší 

důležitostí. Například vlastnost s hodnocením důležitosti 6.2, hodnocením spokojenosti 

5.0 a rozdílem 1.2 by měla získat vyšší akční prioritu než vlastnost se stejným rozdílem, 

avšak s hodnocením důležitosti 4.5 a hodnocením spokojenosti 3.3.  
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3.6.4 Model důležitost – spokojenost 

Tento model je velmi podobný diferenční analýze, avšak nezkoumá pouze rozdíl mezi 

důležitostí a spokojeností, ale i vztahy mezi nimi navzájem. Místo vypočtených 

numerických hodnot jsou zde priority určovány spíše grafickým znázorněním, přičemž 

největší pozornost je věnována položkám s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností viz. 

obrázek a kvadrant zlepšit. 

Obrázek 2: Model důležitost-spokojenost 

Zdroj: https://www.eiso.cz/digitalAssets/4053_Svet34-40.pdf 

3.6.5 Multiplikativní přístup 

Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnou. Z rozdílu mezi 

nejvyšším možným hodnocením spokojenosti (naprosto spokojený) a zákazníkovým 

vnímáním výkonnosti podniku (hodnocením spokojenosti) se vypočte skóre 

nespokojenosti. Skóre nespokojenosti se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre 

nespokojenosti slouží k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení a k seřazení vlastností 

sestupně. Znovu zde platí, že vlastnosti by měly být pro případ, že se při výpočtech objeví 

dvě stejné hodnoty, seřazeny podle důležitosti, aby bylo možné určit, která z nich je 

prioritní. 

Z výše vyjmenovaných přístupů byla využita diferenční analýza, která je využita ve 

vyhodnocování průměrného hodnocení spokojenosti a důležitosti služeb a jejich rozdílu 

na závěr každého okruhu služeb. 

3.6.6 Indexy spokojenosti zákazníka  

KLIMOŠOVÁ, HRUBEC (1998) uvádějí, že indexy spokojenosti zákazníka poskytují 

výhodu spotřebiteli, firmě, asociaci spotřebitelů, svazům výrobců a také vládám, které 

svými hospodářskými politikami, jež jsou upřesněny indexem, mohou ovlivňovat 

zlepšení národní konkurenceschopnosti.  
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Indexy spokojenosti zákazníků jsou společně s HDP, obchodní bilancí, zaměstnaností, 

produktivitou práce či indexem spotřebních cen zařazen mezi důležité ekonomické 

ukazatele hospodářské politiky státu. 

Příklady těchto indexů jsou Švédský barometr spokojenosti zákazníka (Švédsko je vůbec 

první země, kde se začal index uplatňovat), dále Německý barometr zákazníka, Americký 

index spokojenosti zákazníka nebo Evropský index spokojenosti zákazníka.  

Každý z těchto indexů, resp. barometrů, využívá v rámci své metodiky velmi rozsáhlou 

škálu nejvýznamnějších parametrů, ukazatelů a faktorů, které jsou v oblasti studia 

zákazníkovy spokojenosti a loajality obecně považovány za zásadní. Ačkoliv se od sebe 

jednotlivé národní modely liší, což znemožňuje přímé srovnání výsledků mezi nimi, 

přinášejí ucelený pohled na preference zákazníků ve vztahu ke kvalitě služeb. K 

samotnému hodnocení využívá většina těchto indexů desetibodovou stupnici. Hodnota 

výsledného indexu se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 %, kdy 0 představuje nejnižší a 

100 nejvyšší možný výsledek, tzn. maximální spokojenost. 

 Jelikož se indexy v této práci dále neuplatňují a jejich vysvětlení je relativně 

složité, nebudou dále podrobněji popsány. Pro představu je uvedeno schéma evropského 

indexu spokojenosti. U všech znázorněných faktorů, které jsou u většiny indexů podobné, 

se pak hodnotí další měřitelné proměnné, které se mění ve vztahu k zaměření 

prováděného výzkumu a specifikům zkoumaného prostředí. 

Schéma 4: Evropský index spokojenosti zákazníka 

Zdroj: Foret, M.; Stávková, J. (2003), upravenou autorkou 
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4 METODICKÁ ČÁST 

4.1 Postup výzkumu 

Pro výzkum spokojenosti závodních hráčů se službami I. ČLTK Praha a navržení 

doporučení pro zlepšení, bylo nutné provést řadu kroků, které jsou dále popsány. 

1. definovat výzkumný soubor, 

2. stanovit vhodné metody a techniky sběru dat, 

3. provést pilotáž, 

4. sběr dat, 

5. zpracovat a zanalyzovat získaná dat. 

4.1.1 Výzkumný soubor 

Základní soubor pro výzkum tvoří závodní hráči klubu I. ČLTK Praha. Do skupiny 

závodních hráčů spadají všichni hráči, kteří se účastní turnajů pořádaných Českým 

tenisovým svazem (ČTS) nebo mezinárodními tenisovými organizacemi Tennis Europe 

(ETA), International Tennis Federation (ITF), Association of Tennis Professionals (ATP) 

a Women´s Tennis Association (WTA). Původní myšlenka byla oslovit veškeré hráče 

klubu, tedy i ty rekreační, ale ukázalo se, že pro rekreační hráče jsou důležité jiné služby 

než pro závodní hráče, a tak nebylo možné dotazník sjednotit. Jelikož je I. ČLTK Praha 

výhradně závodním klubem, který je zaměřený na výchovu talentů, bylo rozhodnuto, že 

výzkumným vzorkem se stanou pouze závodní hráči. 

Základní soubor byl dále zúžen pouze na hráče, kteří v klubu trénují alespoň 2krát týdně. 

Ti hráči, kteří v klubu trénují 1krát týdně nebo méně nebudou pravděpodobně schopni 

adekvátně ohodnotit zkoumané služby a z výzkumu tak byli vyřazeni. Dále byli z 

výzkumu vyřazeni hráči, kteří ještě nespadají do kategorie mladších žáků, která začíná 

od 9 až 10 let. Pro hráče mladší 9 let, kteří ještě nehrají turnaje mladších žáků, by bylo 

obtížné dotazník vyplnit, jelikož řadu doplňkových služeb v klubu zatím vůbec nevnímají 

nebo nevyužívají.  

Výzkumným souborem se tedy stali závodní hráči I. ČLTK Praha, kteří spadají do 

kategorie mladší žactvo, starší žactvo, dorost nebo dospělý a trénují v klubu minimálně 

2krát týdně. Výběr respondentů byl záměrný a jednalo se o dostupný výběr. Některé 

dotazníky distribuovala sama autorka. Některé dotazníky pomohli distribuovat trenéři 

klubu. 
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4.1.2 Metody a techniky sběru dat  

V rámci výzkumu bylo využito nestrukturovaných rozhovorů s vedením, trenéry a hráči 

klubu a dále primární metoda sběru dat – kvantitativní písemné dotazování. Tyto metody 

jsou dále podrobněji popsány. 

4.1.2.1 Nestrukturovaný rozhovor 

WILDEMUTH (2009) se o nestrukturovaném rozhovoru vyjadřuje jako o rozhovoru 

neformálním, volným, hloubkovým a nestandardizovaným. Dotazování tohoto typu je 

charakteristické velkou mírou volnosti, která je dána také tím, že tazatel do rozhovoru 

nevstupuje s předem připravenými otázkami a hypotézami. Otázky jsou naopak 

vytvářeny nahodile až na základě vyprávění respondenta.  

HENDL (2005) dále uvádí, že povaha celého rozhovoru zajišťuje určitou míru 

spontaneity výpovědí respondenta. Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní 

generování otázek v přirozeném průběhu interakce. Informátor si přitom ani nemusí 

uvědomit, že jde o explorační rozhovor. Nestrukturovaný rozhovor je nejvíce využitelný 

v případě, že chceme hloubkově porozumět určitému jevu v daném kulturním prostředí. 

S hráči a trenéry byly vedeny nestrukturované rozhovory před i během psaní diplomové 

práce. Rozhovory byly zaměřeny na tenisovou přípravu, kondiční přípravu, stravování a 

doplňkové služby. Cílem rozhovorů bylo také zjistit, rekreační hráče klubu a co je 

opravdu důležité pro závodního hráče a podle toho koncipovat dotazník. Technika 

nestrukturovaných rozhovorů byla vybrána proto, aby byli respondenti co nejotevřenější 

a měli dostatečný prostor pro vlastní vyjádření.  

4.1.2.2 Písemné dotazovaní  

Pro získání potřebných dat a informací byla v rámci výzkumu zvolena primární metoda 

sběru dat – kvantitativní písemné dotazování. Prvotní myšlenka vytvořit dotazník podle 

Bradyho modelu, byla po několika konzultacích zamítnuta. Kvůli specifičnosti 

tenisového prostředí a potřebám závodních hráčů nebyl dotazník navrhnut podle žádné 

šablony již realizovaných výzkumů spokojenosti zákazníků ve sportovním prostředí.  

Pro navržení otázek dotazníku přispěla vlastní zkušenost autorky s tenisovým prostředím. 

Dotazník byl vytvořen v programu Microsoft Word. Po předchozí zkušenosti 

s podobným tématem, bylo zavrhnuto elektronické dotazování, které má obecně nízkou 

návratnost.  
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Jak se ukázalo, tak pro hráče je pohodlnější a časově méně náročné, vyplnit dotazník 

písemný. Při pilotáži bylo zjištěno, že hráčům zabere vyplnění dotazníku do 15 minut 

času, což je pro ně přijatelné.  

V úvodní části dotazníku je věnován prostor pro oslovení respondentů, pokyny pro 

vyplnění dotazníku a účel vyplnění dotazníku. První část dotazníku tvoří úvodní otázky, 

které jsou zaměřeny na demografické znaky respondentů a na jejich působení v klubu. 

Dalšími čtyřmi částmi dotazníku jsou tenisová příprava, kondiční příprava, možnosti 

stravování a doplňkové služby. Tyto čtyři oblasti se podílejí na celkové spokojenosti 

závodních hráčů I. ČLTK Praha.  

Tenisová a kondiční příprava jsou stavebními kameny pro úspěch hráče, v každé z nich 

se hodnotí spokojenost s tréninkem (trenérem) a dále zázemí, tzv. podmínky pro dobrou 

přípravu. V tenisové přípravě se navíc hodnotí ještě organizace. Pokud by v klubu 

chyběla posilovna nebo tenisová hala nebylo by vůbec možné přípravu realizovat. Další 

zkoumanou částí je stravování, které v tomto klubu zajišťuje restaurace Tie break. 

Závodní hráči tráví v klubu většinu dne a jídlo je pro ně důležité. Poslední hodnocenou 

částí jsou doplňkové služby. Mezi doplňkovými službami nabízí klub hráčům vyplétání 

raket a regenerace (sauna, vířivka, masáže). Hodnoceno je také prostředí klubu zahrnující 

např. atmosféru, kapacitu a čistotu šaten, možnost odpočinku atd. Příjemné prostředí je 

také velice důležité pro celkový odpočinek a relaxaci hráčů. 

V každé z těchto části, jsou uvedeny v tabulce služby, ke kterým hráči přiřazují vlastní 

hodnocení a důležitost na čtyřstupňové škále. Ti hráči, kteří službu nevyužívají mají 

možnost hodnocení NP – nemohu posoudit. Operacionalizace dotazníku je uvedena 

v následující kapitole. Celý dotazník pak v příloze práce. 

4.1.3 Pilotáž   

V listopadu 2017 byla provedena pilotáž výzkumu. Dotazníky vyplnilo 6 hráčů a dále byl 

konzultován se 2 trenéry I. ČLTK Praha. Na základě pilotáže byla pozměněna bodová 

škála z 5bodové na 4bodovou a byla přidána možnost NP – nemohu posoudit. Některé 

otázky byly upraveny, některé přidány a některé odstraněny. Struktura dotazníku zůstala 

stejná. Provedené úpravy jsou dále popsány. 

1. část – úvodní otázky 

• Otázka Kolik Vám je let? nahrazena otázkou. Do jaké věkové kategorie patříte? 

– Z důvodu snadnějšího rozdělení hráčů podle věkových tenisových kategorií.  
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2. část – tenisová příprava 

• V otázkách Proč trénujete právě v I. ČLTK Praha, Jaké služby v rámci klubu 

využíváte a Pokud trénujete i jinde, z jakého důvodu, přidána možnost odpovědi 

jiné. 

• Přidána otázka Komunikace s trenérem mimo kurt – tréninkové a turnajové plány. 

Jelikož komunikace mimo kurt se stává stejně tak důležitou, jako komunikace na 

kurtě. 

• Odebrána otázka Kapacita kurtů a místo ní přidána otázka Možnost hrát v ten čas 

kdy chci. Lépe reflektuje osobní potřebu hráče. 

• Přidána otázka V jaké hale v zimě nejčastěji trénujete? – V klubu je řada hal, a 

tak pro zjednodušení následného hodnocení hal, je nezbytné zjistit kde hráč 

nejčastěji trénuje. 

• V otázkách, týkající se čistoty, teploty a osvětlení haly, bylo přidáno: týká se haly, 

ve které nejčastěji trénujete. 

• Odebrána otázka Spokojenost s rezervačním systémem. Z důvodu již existující 

otázky Organizace zapisování tréninků.  

3. část – kondiční příprava 

• V otázce Je něco, co byste si přáli zlepšit ve vybavení posilovny? Byly přidány 

možnosti TRX, balanční podložky a jiné. 

• Přidána otázka Je něco, co byste si přáli zlepšit ve skladbě kondiční přípravy? 

4.část – možnosti stravování 

• Přidána otázka Jak se nejčastěji stravujete mezi tréninky v klubu? Pro rozlišení 

skupiny hráčů, kteří pravidelně jedí v restauraci.  

5.část – doplňkové služby 

• Do tabulky přidány služby týkající se regenerace zaměřené na saunu, vířivku a 

masáže. 

 

 

 

 



38 

 

 

Schéma 5: Operacionalizace dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Sběr dat  

Na začátku prosince 2017 byly rozdány první finálně upravené dotazníky, buď hráčům 

autorkou osobně nebo trenérům, kteří je dále rozdali mezi hráče. Dotazníky byly 

rozdávány průběžně, během celého prosince a ledna, jelikož nebylo možné zastihnout 

všechny hráče v klubu najednou. Sběr dotazníků trval do konce února. Celkově bylo 

rozdáno 80 dotazníků, z nichž 71 dotazníků bylo úspěšně vyplněno. Návratnost je tedy 

88,8 %. Z vyplněných 71 dotazníků byl vyřazen 1 dotazník. Tento respondent uvedl, že 

hraje v klubu pouze 1krát týdně, což nepředpokládá dostatečnou zkušenost s nabízenými 

službami. 

Dotazníky vyplňovali hráči anonymně. Pro úplné zajištění anonymity byly dotazníky 

rozdávány v obálkách. Hráči byli požádáni, aby nechali vyplněné dotazníky na recepci 

klubu přítomné paní recepční. Recepční o probíhajícím výzkumu věděly a neměly 

problém dotazníky v obálkách na recepci uložit. Vyplněné dotazníky byly na recepci 

průběžně autorkou vyzvedávány. 
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4.1.5 Analýza dat a vyhodnocení výsledků 

Výsledky jsou prezentovány pomocí grafů, klasifikačních křížů a tabulek. Grafy byly 

využity především pro přehledné vyhodnocení úvodních otázek. Z grafů jsou využity 

výsečové grafy a sloupcové grafy. Hlavní část dotazníku je vyhodnocena metodou 

klasifikačního kříže, která je vysvětlena v následující kapitole. Na závěr každé ze čtyř 

hlavních okruhů služeb jsou v tabulkách přehledně uvedeny průměrné hodnoty 

spokojenosti, důležitosti a jejich rozdílu u zkoumaných služeb. Služby, u kterých 

průměrná hodnota spokojenosti přesahuje hodnotu 2 jsou čísla tučně zvýrazněna. 

4.1.5.1 Klasifikační kříž 

ČÁSLAVOVÁ a VRANÝ (1998) prezentují metodu klasifikačního kříže jako techniku, 

pomocí níž jsou respondenti dotazováni písemnou nebo osobní formou na očekávanou 

kvalitu služeb a následně na skutečnou kvalitu služeb, která jim byla poskytnuta. Otázky 

jsou uzavřené a respondenti mají pouze jednu možnost odpovědi, pokud není 

specifikováno jinak. V klasifikačním kříži pak existují dvě osy X a Y, kde jsou výsledky 

dotazování na očekávanou kvalitu služeb nanášeny na vodorovnou osu X a výsledky z 

dotazování na skutečnou kvalitu poskytnuté služby na svislou osu Y. 

Pro potřeby tohoto výzkumu je klasifikační kříž s odkazem na ČÁSLAVOVOU a 

VRANÉHO (1998) autorkou modifikován. Na ose X je místo hodnocení očekávané 

kvality služeb, hodnocena důležitost dané služby pro respondenta a to jako: důležitá (1), 

spíše důležitá (2), spíše nedůležitá (3), nedůležitá (4). Na ose Y je číselně hodnoceno 

subjektivní hodnocení služby respondenty a to jako: spokojený (1), spíše spokojený (2), 

spíše nespokojený (3), nespokojený (4). V rámci výzkumu byl zachován sudý počet 

možností odpovědí (4), aby respondenti při vyplňování dotazníku neměli tendenci 

odpovídat neutrálně.  

Osy X a Y rozdělují klasifikační kříž do 4 kvadrantů. Výsledky v levém horním kvadrantu 

značí vysokou spokojenost i důležitost, v pravém horním kvadrantu vysokou spokojenost 

a nízkou důležitost, v pravém dolním kvadrantu nízkou spokojenost ale i nízkou 

důležitost.  Nejhorší pro klub je, když se výsledky nacházejí v levém dolním kvadrantu. 

To značí, že je daná služba pro hráče důležitá, ale není s ní spokojen. Zlepšení právě 

těchto služeb by mělo být pro vedení klubu do budoucna hlavní prioritou.  
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Obrázek 3: Klasifikační kříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V průsečíku os X (0) a Y (0) je oranžově zabarvené pole, kde je uveden počet 

respondentů, kteří danou otázku zodpověděli. Hráči mají při vyplňování dotazníků 

možnost odpovědět také možností NP – nemohu posoudit, a to v případě že službu 

nevyužívají. Tato možnost není v klasifikačním kříži nijak znázorněna, ale odráží se 

právě na počtu respondentů, uvedených v oranžovém poli. Pokud tedy respondent otázku 

nevyplní nebo vyplní NP není zahrnut mezi respondenty dané otázky. Pole s největším 

množstvím odpovědí je pro přehlednost vždy zeleně zabarveno.  

4.1.6 Rozpočet výzkumu 

Celkové náklady na realizaci výzkumu byly 700 Kč. Za tuto sumu byla zakoupena nová 

náplň do tiskárny a balík papírů rozměru A4 a také obálky, do kterých byly dotazníky 

vkládány. Investice do výzkumu byla hlavně časová, jelikož osobní rozdávání dotazníků 

bylo časově velmi náročné. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části práce je nejprve představen tenisový klub I. ČLTK Praha a dále vyhodnoceny 

veškeré výsledky výzkumu pomocí grafů, klasifikačních křížů a tabulek. 

5.1 I. ČLTK Praha 

Klub I. ČLTK Praha byl založen v roce 1893 a je považován za nejstarší a nejprestižnější 

klub v České republice. Nachází se v centru Prahy na ostrově Štvanice, nedaleko metra 

Vltavská a Florenc.  Od roku 2000 je členem Centenary Tennis Clubs (CTC), organizace 

sdružující prestižní tenisové kluby z celého světa starší než 100 let. Je také jedním 

z nejúspěšnějších klubů u nás, který vychoval řadu světových hráčů. Příkladem jsou Jan 

Kodeš, Jiří Hřebec, Martin Damm, Jan Vacek, Iveta Benešová, Ivo Minář, Jan Hernych, 

sestry Plíškovy nebo nyní mladá hvězda Markéta Vondroušová. Také v soutěžích 

družstev je klub úspěšný. Týmy od mladších žáků až po dospělé se prosazují na 

mistrovství republiky družstev pravidelně na medailové pozice. 

Klub poskytuje služby jak závodním hráčům, tak rekreačním hráčům a dětem. V létě je 

k dispozici 15 antukových kurtů, z toho 3 s umělým osvětlením, 2 kurty s tvrdým 

povrchem Rebound Ace a 2 kurty v hale. V zimě pak mohou hráči využívat 12 krytých 

kurtů, 8 s tvrdým povrchem a 4 antukové kurty. Dominantou klubu je centrální dvorec 

s kapacitou až 7000 diváků, který byl v minulosti dějištěm FED Cupu, ATP a WTA 

turnajů a dalších významných akcí. 

Plné členství v klubu stojí 13 000 Kč ročně pro dospělé hráče a 6000 ročně pro studenty 

do 24 let a hráče mladší 18 let. Vedle možnosti hraní tenisu mají členové možnost využít 

i hřiště na plážový volejbal a minitenis, multifunkční hřiště, vyhřívaný venkovní bazén, 

fitness, regenerační část s vířivkou a saunou, klubový časopis I.ČLTK Revue (rozesílán 

2x ročně) a možnost účastnit se sportovně společenských akcí (podvečerní turnaje pro 

rekreační hráče, klubové dny, mikulášská besídka pro děti, vánoční párty atd.). Je možné 

si zaplatit pouze udržovací členství, to ale hráčům neumožňuje využívat zmíněné služby. 

Naprostá většina závodních hráčů platí tedy plné členství. Restaurace a areál je otevřen 

široké veřejnosti. 

Manažerem klubu je Vladislav Šavrda. Trenéry hráčů do 14 let jsou Ing. Lubomír Štych, 

Pavel Zádrapa, Magdalena Zemanová a Tomáš Steinbrecher. Trenéry kategorie junioři 

a dospělí jsou Ing. Jaroslav Jandus, Jiří Hřebec, Daniel Vaněk a Zdeněk Kubík.  
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Pro závodní hráče v klubu fungují dva kondiční trenéři, a to Pavel Janda a Tomáš Benda. 

Někteří závodní hráči v klubu si platí zvlášť osobní trenéry, jedná se převážně o dospělé 

hráče. Ti nejlepší závodní hráči jsou podle věku a dosažených výsledků, resp. žebříčku 

zařazeni do Sportovního centra mládeže (SCM), Střediska vrcholového tenisu (SVT) 

nebo Tréninkového střediska mládeže (TSM). Hráči, kteří jsou zařazeni do těchto 

středisek čerpají finanční příspěvky na přípravu a jiné výhody. Tyto střediska byla 

vytvořena Českým tenisovým svazem pro podporu mládežnických talentů a fungují 

pouze v několika českých klubech.  

Pro děti nebo začínající hráče v klubu funguje tenisová školička a v létě jsou pořádány 

tenisové kempy. Trenéry tenisové školičky jsou Mgr. Jan Pecha, Ph.D., Romana 

Mudříková a Andrea Vašíčková. Rekreační hráči mají možnost si zaplatit privátní trenéry. 

Těmi jsou Jan Kurz, Ondřej Macek a Jan Pavlíček. Klub má internetové stránky na adrese 

www.icltkpraha.cz 

Obrázek 4: Logo I. ČLTK Praha 

Zdroj: http://www.cltk.cz/home/?page_id=2001 

Obrázek 5: Mapa klubu 

Zdroj: foto autor 

http://www.cltk.cz/home/?page_id=2001
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5.2 Vyhodnocení výsledků 

Výsledková část je stěžejní kapitolou práce. Jsou zde prezentovány veškeré výsledky 

písemného dotazování a rozhovorů s hráči, které jsou následně slovně interpretovány. 

Nejprve jsou vyhodnoceny úvodní otázky pomocí grafů. Dále jsou vyhodnoceny tenisová 

příprava, kondiční příprava, stravování a doplňkové služby, tedy hlavní části dotazníku, 

které se podílejí na spokojenosti hráčů I. ČLTK Praha. 

Tyto čtyři hlavní okruhy jsou rozděleny na podkapitoly, ve kterých následuje 

vyhodnocení otázek pomocí grafů a klasifikačních křížů, které jsou podrobněji 

vysvětleny v kapitole 4.1.5.1. Na závěr každé části je tabulka, ve které je uveden průměr 

hodnocení spokojenosti a důležitosti všech otázek v dané části a jejich rozdíl. Pokud je 

rozdíl u dané služby záporný, znamená to, že je průměrna hodnota důležitosti vyšší, než 

průměrná hodnota spokojenosti. Tyto tabulky slouží pro větší přehlednost a lze z nich 

snadno vyčíst, jaké služby jsou problematické. 

Celkový počet hráčů, kteří vyplnili dotazník je 71 z 80 oslovených. 1 respondent byl 

z výzkumu vyřazen, jelikož trénuje v klubu pouze 1krát týdně a nemůže tak adekvátně 

posoudit veškeré služby. Návratnost je tedy vysoká – 88,8 %. 9 hráčům nebylo možné 

dotazník předat, jelikož byli nemocní, zranění nebo na turnajích. V následující tabulce je 

znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých kategorií hráčů, kteří se podíleli 

na dotazníkovém výzkumu. Nejmenší zastoupení hráčů je v kategorii muži starší žactvo 

a ženy dospělí a to shodně 67 %. Naopak největší zastoupení je v kategorii muži dospělí 

a to 94 %. Zastoupení mužů a žen vzhledem k základnímu souboru je rovnoměrné – muži 

80 %, ženy 77 %. Hodnoty jsou zaokrouhleny vždy na celé číslo. 

Tabulka 1: Zastoupení respondentů 

Věková 

kategorie 

Základní 

soubor 

muži 

Výběrový 

soubor 

muži 

% 

zastoupení 

Základní 

soubor 

ženy 

Výběrový 

soubor 

ženy 

% 

zastoupení 

mladší. ž 10 8 80 % 7 6 86 % 

starší. ž 15 10 67 % 7 6 86 % 

dorost 8 6 75 % 10 8 80 % 

dospělí 17 16 94 % 15 10 67 % 

 50 40 80 % 39 30 77 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.1 Úvodní otázky 

Graf  1: Pohlaví hráčů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový počet hráčů, kteří byli zahrnuti do výzkumu je 70, z toho 40 mužů a 30 žen. 

Procentuální zastoupení mužů a žen je znázorněno v grafu, tedy 57 % mužů a 43 % žen. 

Převaha mužů nad ženami se dala očekávat, jelikož i v základním souboru mají muži 

převahu. Základní soubor je tvořen 50 muži a 39 ženami a poměr je tedy po zokrouhlení 

podobný, jako ve výběrovém souboru a to 56 % mužů a 44 % žen. 

Graf  2: Věková kategorie respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce hráčů spadá do kategorie dospělí a to 26 respondentů. To je procentuálně 37 % 

všech respondentů. V základním souboru je v kategorii dospělých 32 hráčů tedy 36 % 

všech závodních hráčů. Převaha dospělých mezi respondenty tedy opět vyplývá z převahy 

dospělých v základním souboru. 
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Graf  3: Pravidelnost trénování hráčů v klubu 

Zdroj: vlastní zpracování 

41 hráčů trénuje v klubu denně a 21 hráčů 4 až 5krát týdně, pokud nejsou na turnaji. 

To je velice vysoká frekvence trénování hráčů v klubu. Trénování 4 až 5krát týdně je 

považováno za pravidelné trénování v klubu, kdy hráč může mít např. 1 nebo 2 dny 

v týdnu pravidelně pauzu, aby nepřetěžoval své tělo. Procentuálně tedy 89 % hráčů lze 

vidět v klubu téměř každý den. 2 až 3krát týdně trénuje v klubu 8 hráčů.  

Graf  4: Využívání služeb klubu hráči 

Zdroj: vlastní zpracování 

Všichni hráči v klubu hrají tenis a dále jsou nejvyužívanějšími službami posilovna, 

restaurace a kondiční příprava. O něco méně hráčů pak pravidelně využívá masáže 

a regeneraci. Zarážející je zde, že pouze 8 hráčů využívalo pravidelně předcházejícího 

vyplétače klubu. Venkovní bazén využívají především děti. 
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Graf  5: Cena ročního členství 

Zdroj: vlastní zpracování 

Roční členství pro závodní hráče stojí 13 000 Kč pro dospělé a 6000 Kč pro hráče do 18 

let nebo studující do 24 let. Cenu členství hodnotí 51 % hráčů jako adekvátní, 34 % jako 

vysokou a 14 % nemůže cenu posoudit. 34 % hráčů je 24 hráčů, kterým přijde výška 

členství vysoká. Na druhou stranu hráči mohou po celý rok využívat zdarma saunu 

a vířivku, venkovní bazén, posilovnu a další zázemí klubu. Cenové podmínky hráčů 

za trénování jsou individuální, záleží na tom, jak je hráč úspěšný, zda je zařazen 

do některého ze středisek nebo jak často trénuje a není to dále předmětem zkoumání v této 

práci. 10 hráčů není schopno posoudit výšku členství. Jedná se zejména o hráče kategorie 

starší a mladší žactvo. 

5.2.2 Tenisová příprava 

5.2.2.1 Tenisový trénink 

Tenisový trénink je pro závodní hráče nejdůležitější oblastí služeb. Zahrnuje skladbu 

tréninků, přístup a komunikaci s trenéry a schopnost trenérů motivovat hráče. Výsledkem 

tenisového tréninku je výkonnost hráče a potenciálně i výsledek na turnaji. Tuto oblast 

ohodnotili všichni hráči. Výsledky od hráčů, kteří trénují s osobním trenérem, nebyly 

publikovány, jelikož osobní trenér nemá s klubem I. ČLTK Praha nic společného, nejedná 

se tedy o službu poskytovanou klubem. 
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Graf  6: Rozdělení hráčů mezi tenisové trenéry 

Zdroj: vlastní zpracování 

Trenéři jsou v klubu rozděleni podle věkových kategorií. Pí. Zemanová, p. Steinbrecher 

a p. Štych se věnují závodním hráčům kategorie mladší a starší žactvo. Ostatní trenéři se 

věnují hráčům starších 14 let. 28 hráčů z 30 do kategorie 14 let využívá trenéry do 14 let. 

Dva hráči uvedli, že trénují s osobním trenérem. V kategorii dorost a dospělí využívá 

klubové trenéry 32 hráčů a 8 hráčů uvedlo, že trénuje s osobním trenérem. 

Graf  7: Trénování současně i v jiném klubu 

Zdroj: vlastní zpracování 

26 % hráčů uvedlo, že trénují i v jiném klubu. To je 18 hráčů ze 70. Jako důvod, uvedlo 

6 hráčů jiný sparing, 6 hráčů osobního trenéra v jiném klubu, 5 hráčů příliš velkou 

vzdálenost do klubu I. ČLTK Praha a 3 hráči zvolili možnost jiné. 
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Graf  8: Využívání videonahrávek 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Využívání videonahrávek a videorozboru je v tenise oproti ostatním sportům velmi málo 

využívané. Také v klubu I. ČLTK Praha se videonahrávky vužívají málo. 86 % hráčů, 

tedy 60 hráčů videorozbory nevyužívá, přičemž 65 % tedy 39 hráčů by je využívat chtělo. 

Videorozbory jsou přínosné pro vysvětlení techniky úderu, kdy hráči na videu lépe vidí  

chyby a také pro rozebrání určité herní situace, pokud je natáčen celý kurt. 

Následujících pět dvojic grafů se zaměřuje na tenisový trénink. Vlevo je vždy graf, 

hodnotící tenisové trenéry hráčů mladších 14 let, vpravo pak graf, hodnotící trenéry hráčů 

starších 14 let. Trenéři byli rozděleni do těchto dvou skupin proto, že hodnotit každého 

trenéra zvlášť na základě názorů např. 6 hráčů není zcela objektivní. Navíc trenéři v dané 

věkové kategorii mezi sebou úzce spolupracují. 

Obrázek 6: Skladba tenisových tréninků 

<14 let                                                                        >14 let 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Skladba tenisových tréninků je hodnocena u obou kategorií pozitivně. U trenérů do 14 let 

se nachází 100 % výsledků v levém horním kvadrantu. U trenérů hráčů starších 14 let je 

to 80 % výsledků. Jsou zde ale určité rezervy, jelikož 45 % hráčů je spíše spokojeno, 

a ne zcela spokojeno. Skladba tréninků je pro hráče celkově důležitá. Určitá přání nebo 

preference hráčů, na co by se chtěli v tréninku více zaměřit, jsou prezentovány 

v následujícím grafu.  

Graf  9: Přání hráčů, na co se více zaměřit ve skladbě tenisové přípravy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky této otázky jsou velice přínosné pro trenéry. Díky nim mohou upravit skladbu 

a celkové zaměření tréninků. Na druhou stranu vyhovět všem hráčům tak, aby byli zcela 

spokojení z vlastní zkušenosti nelze.  Hráči si přejí trénovat v tréninku více return a to 31 

hráčů, tedy téměř polovina všech hráčů. Return je v překladu vrácení servisu protihráče, 

tedy první míč na příjmu, který často rozhoduje o průběhu celé výměny. Tento úder je 

velice důležitý, ale bohužel se na něj v tréninku často zapomíná. 21 hráčů si přeje 

v tréninku více modelovat zápasové situace. Modelováním zápasových situací se rozumí 

trénování určitého schématu, např. hráč servíruje ven z kurt, otevírá si dvorec a dohrává 

aktivně do volné strany kurtu.16 hráčů by chtělo více trénovat servis a 15 hráčů chce 

trénovat více slabé stránky hry. Další možnosti jsou zastoupeny okrajově. Pod pojmem 

hitování se rozumí vyměňování si míčů s protihráčem nebo trenérem a je dobré zejména 

pro odehrání velkého množství úderů, když hráč nemá natrénováno. U této otázky mohli 

hráči zvolit více odpovědí. 
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Obrázek 7: Přístup trenérů 

<14 let                                                                        >14 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přístup trenérů je hodnocen celkově pozitivně. Hráči do 14 let jsou s přístupem trenérů 

spokojenější, než hráči starší 14 let. V kategorii do 14 let ohodnotilo 75 % hráčů přístup 

jako velice spokojeni a 25 % hráčů jako spokojeni. V kategorii nad 14 let je spokojeno 

34 % hráčů a 59 % hráčů je spíše spokojeno. 2 hráči jsou spíše nespokojeni. Pro obě 

kategorie hráčů je přístup trenérů důležitý.  

Obrázek 8: Komunikace s trenéry na kurtě 

<14 let                                                                        >14 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komunikace s trenéry na kurtě je hodnocena v obou kategoriích velice pozitivně. 

Spokojeno je v kategorii do 14 let 93 % respondentů, v kategorii nad 14 let pak 69 % 

respondentů. Opět jsou tedy s komunikací trenérů na kurtě o něco více spokojenější hráči 

do 14 let. Tato otázka je pro všechny hráče důležitá. 
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Obrázek 9: Komunikace s trenéry mimo kurt 

<14 let                                                                        >14 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

I když u obou kategoriích převažují výsledky v levém horním kvadrantu, jsou v této 

oblasti určité rezervy, převážně u trenérů starších hráčů, kde je nespokojeno 31 % hráčů. 

Do komunikace s trenérem mimo kurt patří plánování tenisových tréninků, plánování 

turnajů, případně analyzování hry a zápasů na turnajích atd. Komunikace trenérů s hráči 

mimo kurt je obecně v klubech velice problematická, jelikož trenérům zabere hodně času 

mimo jejich pracovní dobu. V klubu zavedli trenéři online deník, pro ulehčení 

komunikace s hráči. Do deníku je možné napsat cokoliv, hlavně pak plán turnajů, zápasy 

na turnajích a jiné poznámky. Trenéři mohou reagovat a psát zde hráčům také své 

připomínky. Tento prostředek komunikace je zajímavý a zajišťuje, že hráči i trenéři 

mohou komunikovat, když mají čas, a navíc se mohou hráči i trenéři zpětně do deníku 

podívat. Trenéři si však stěžují, že hráči deník používají málo. 

Obrázek 10: Schopnost trenérů motivovat hráče 

<14 let                                                                        >14 let 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Schopnost trenérů motivovat hráče je hodnocena pozitivně u obou kategorií. Hráči mladší 

14 let jsou spokojenější, kdy 64 % hráčů je s motivací ze strany trenérů spokojeno a 36 % 

spíše spokojeno. U hráčů starších 14 let je spokojeno 44 % hráčů a převažuje možnost 

spíše spokojen od 50 % hráčů. Schopnost trenérů motivovat hráče označují všichni 

respondenti za důležitou. Hráče je možno motivovat různým způsobem. Mladší hráče je 

vhodné motivovat nějakou maličkostí, jako např. čokoládou. Pro starší hráče je motivací 

zahrát si s těmi nejlepšími v klubu nebo např. cenové zvýhodnění tréninků, když se umístí 

do určitého místa na žebříčku. 

5.2.2.2 Tenisové zázemí 

V klubu je k dispozici v létě 8 antukových kurtů v areálu I. ČLTK a 7 kurtů v areálu 

Slavoje. V zimě je k dispozici 12 krytých kurtů, z toho 4 antukové a 8 kurtů s tvrdým 

povrchem. 

Graf  10: Postoj hráčů k hraní na Slavoji 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slavoj je klub, resp. kurty, které fungují pouze v letním období a jsou využívány 

závodními hráči I. ČLTK pro rozšíření kapacity kurtů. Kurty se nacházejí zhruba 100 

metrů od areálu I. ČLTK. Z grafu lze vidět, že 87 % hráčů hraní na Slavoji nevadí a 13 % 

hráčů to vadí. Z 13 % hráčů, tedy 9 hráčů, uvedlo 6 hráčů jako důvod absenci šaten a 

sprch a 5 hráčů nutnost přecházení z areálu. 
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Graf  11: Haly, kde hráči nejčastěji trénují 

Zdroj: vlastní zpracování 

V klubu je k dispozici několik hal s tvrdým povrchem. Nejvíce hráčů a to 54 % nejčastěji 

trénuje v pevné hale, kde jsou k dispozici 2 kurty. V této hale nejčastěji trénují hráči 

kategorie dorost a dospělí. 40 % hráčů, tedy 28, nejčastěji trénuje v nafukovací hale 2,3,4, 

kde jsou k dispozici tři kurty. Tato hala je postavena vždy pouze na zimní období, kdy 

před zimou jsou na antukový podklad pokládány speciální desky. V této hale nejčastěji 

trénují hráči mladší 14 let. Dále jsou k dispozici nafukovací haly s centr kurtem a kurtem 

číslo 9. Tyto haly jsou využívány závodními hráči také často, ale většina hráčů trénuje 

nejčastěji v hale 2,3,4 a v pevné hale. V těchto halách je více kurtů a tím pádem mají větší 

kapacitu, to je také důvod, proč zde hráči trénují nejčastěji. Celkově tedy v pevné hale 

trénuje nejčastěji 38 hráčů a v nafukovací hale 2,3,4 28 hráčů. Hodnocení hal následuje 

v klasifikačních křížích, centr kurt a kurt 9 nejsou hodnoceny pro nízký počet hodnocení. 

Obrázek 11: Venkovní areál 

Zdroj: http://www.cz.tennisservis.com/detail-club/476#gallery 

54%
40%
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Obrázek 12: Pevná hala 

Zdroj: http://www.cz.tennisservis.com/detail-club/476#gallery 

Obrázek 13: Hala 2,3,4 

Zdroj: http://www.cz.tennisservis.com/detail-club/476#gallery 

Obrázek 14: Teplota v tenisové hale, ve které nejčastěji trénujete 

2,3,4                                                                           pevná 

Zdroj: vlastní zpracování 

Teplota v tenisové hale 2,3,4, je hodnocena pozitivně, problémová je teplota pevné haly. 

S teplotou v pevné hale je nespokojeno 74 % hráčů, kdy podle hráčů je v hale zima. Podle 

teploměru je v hale 17 stupňů a pocitově ještě méně, přičemž příjemná teplota na hraní 

v halách se pohybuje okolo 21 stupňů. Celkově hodnotí hráči teplotu tenisových hal 

převážně jako spíše důležitou. 
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Obrázek 15: Osvětlení tenisové haly, ve které nejčastěji trénujete 

2,3,4                                                                            pevná 

Zdroj: vlastní zpracování 

Osvětlení tenisových hal je podle většiny respondentů v pořádku. Mírně kritičtější jsou 

hráči u pevné haly, kde 6 hráčů není s osvětlením haly spokojeno. Pokud jsou světla 

v tenisové hale špatně umístěny nebo je v hale tma, pak je to velice nepříjemné, to ale 

není případ krytých hal I. ČLTK Praha. 

Obrázek 16: Čistota haly, ve které nejčastěji trénujete 

2,3,4                                                                           pevná 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistota hal je hodnocena pozitivně. U obou hal převažuje hodnocení spokojenosti spíše 

spokojen, což znamená, že s čistotou haly jsou hráči spokojeni, ale jsou zde určité 

nedostatky. Z hodnocení důležitosti vyplývá, že čistota haly není pro hráče úplně 

prioritní. Převažuje hodnocení spíše důležité a pro 18 hráčů není čistota haly až tak 

důležitá. 
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Obrázek 17: Povrch v hale, ve které nejčastěji trénujete 

2,3,4                                                                           pevná 

Zdroj: vlastní zpracování 

S povrchem v obou halách jsou hráči celkově spokojeni. Vyšší spokojenost je s povrchem 

v pevné hale, kde je zcela spokojeno 66 % hráčů oproti 46 % v hale 2,3,4. Povrch je pro 

většinu hráčů důležitý, pouze 4 hráči uvedli, že je pro ně povrch spíše nedůležitý. V hale 

2,3,4 jsou jako povrch natřené desky, které jsou položeny na antuce. Starší hráči 

se shodují na tom, že se jim na povrchu nehraje moc dobře a povrch je nerovný. Starší 

hráči zde ale hrají minimálně, a tak jejich názor není až tak důležitý. V tomto výzkumu 

hodnotili tento povrch pouze hráči mladší 14 let, kteří zde pravidelně trénují. Celkově 

u nich převažuje hodnocení spíše spokojen. Trenéři uvedli, že se na tomto povrchu hraje 

dobře hlavně rekreantům, jelikož je povrch pomalejší.  

Obrázek 18: Míče na trénink 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Míče na trénink jsou hodnoceny pozitivně. 67 % hráčů je s míči spokojeno a 33 % hráčů 

spíše spokojeno. Trenéři i hráči mají k dispozici míče Babolat Team na tvrdý povrch 

Babolat Roland Garros na antuku. Míče jsou dle názorů hráčů kvalitní a dlouho vydrží. 

Mění se podle potřeby, průměrně spotřebuje jeden trenér 900 míčů ročně. Míče jsou pro 

většinu hráčů důležité. 

Obrázek 19: Dostatek povrchů 

Zdroj: vlastní zpracování 

93 % výsledků se nachází v levém horním kvadrantu, což svědčí o spokojenosti hráčů. 

V klubu je k dispozici antukový povrch a dále středně rychlé tvrdé povrchy Rebound Ace, 

Ultracushion a desky v hale 2,3,4. Antukové kurty jsou k dispozici i v halovém období, 

což je pro hráče přínosné. Celkově je výběr povrchů pro hráče nadstandardní v porovnání 

s ostatními kluby. Překvapivé je, že 32 hráčů, tedy 46 % ohodnotilo dostatek povrchů 

jako spíše spokojen a 3 hráči jsou spíše nespokojeni. Důvodem může být, jak několik 

hráčů uvedlo, absence opravdu rychlého povrchu jako je guma nebo koberec. Dostatek 

povrchů je pro většinu hráčů důležitý nebo spíše důležitý. 

5.2.2.3 Organizace 

Do organizace spadají organizační záležitosti spojené s tréninky. Je hodnocena možnost 

hráčů hrát kdy chtějí, sparingové možnosti a organizace zapisování tenisových tréninků. 

Tyto služby hodnotili všichni respondenti, tedy 70 hráčů. 
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Obrázek 20: Možnost hrát v ten čas kdy chci 

Zdroj: vlastní zpracování 

Také u této služby se nachází většina odpovědí v levém horním kvadrantu. 31 hráčů, tedy 

44 % je spokojeno, 32 hráčů, tedy 46 % je spíše spokojeno a 7 hráčů, tedy 10 % je spíše 

nespokojeno. Trenéři se snaží každý den vyhovět všem hráčům a jejich časovým 

možnostem, což není úplně lehké a vzhledem ke kapacitě kurtů to není vždy možné. 

Největší zájem o hraní je odpoledne, kdy hráči nemají školu. Pokud je více hráčů, kteří 

chtějí hrát v daný čas a kurty jsou plné, nemohou trenéři vyhovět všem. Hráči mají určité 

priority, podle dosažených výsledků a podle žebříčku, což znamená, že někteří hráči mají 

před ostatními přednost. 

Obrázek 21: Sparingové možnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

43 hráčů, tedy 61 % je se sparingovými možnostmi spokojeno a 24 hráčů, tedy 34 % je 

se sparingovými možnostmi spíše spokojeno. Většina výsledků se tedy nachází v levém 

horním kvadrantu. Oproti ostatním klubům jsou zde sparingové možnosti nadprůměrné.  
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Hráči si nemusejí sparing sami domlouvat, pouze napíší své požadavky do papíru 

na recepci a trenéři jim sparing zařídí, což je pro hráče velké ulehčení. Negativnější 

v hodnocení sparingových možností byly muži kategorie dorost a dospělý, kteří uvedli, 

že v klubu není nikdo vyloženě lepší, s kým by hráli sparing nahoru. To by se dalo vyřešit 

občasnými sparingy s hráči z jiných klubů. Celkově ale sehnat pro mladší talenty 

vyloženě lepší hráče je těžké, jelikož např. mezi prvními 400 hráči na světě je pouze 8 

českých hráčů a 5 z nich trénuje na Moravě. Sparingové možnosti jsou pro většinu hráčů 

důležité. 

Obrázek 22: Organizace zapisování tenisových tréninků 

Zdroj: vlastní zpracování 

79 % výsledků se nachází v levém horním kvadrantu a 20 % v levém dolním kvadrantu. 

Většina hráčů je tedy spokojena, pětina hráčů je nespokojena. Podle hráčů je celkově 

tento systém zapisování tréninků výborný v tom ohledu, že si hráči zapíší na recepci své 

požadavky, např. úterý od 15 do 18 sparing a tím jim starosti odpadají. Nemusejí řešit 

domlouvání tréninků, sparingů, rezervaci kurtu atp. Tréninky trenéři tvoří vždy na 

následující den. Pětina respondentů není s organizací zapisování tréninků spokojena. Jako 

důvod uvedli, že plán tréninků na další den je k dispozici pozdě, až okolo 20:00. Tato 

služba je pro hráče celkově důležitá.  
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Obrázek 23: Rezervační systém 

Zdroj: http://www.cltk.cz/online/courts_main.ph 

Zde je ukázka rezervačního systému. Na levé liště si hráč zvolí, jaký kurt chce vidět a ten 

se mu v systému zobrazí. Pro ulehčení vyhledávání lze nahoře na liště zadat své jméno 

nebo trenéra a zobrazí se všechny tréninky daného hráče nebo trenéra na zvolený den. 

Nevybarvená pole jsou tréninky závodních hráčů, kterých jak je patrné, je v klubu většina. 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty spokojenosti a důležitosti služeb 

tenisové přípravy. Co se týče spokojenosti, nejhůře jsou hodnoceny čistota pevné haly, 

teplota v pevné hale a komunikace s trenéry mimo kurt hráčů starších 14 let. Tyto služby 

jsou průměrně hodnoceny hodnotou 2 a vyšší. Nejhůře je hodnocena teplota v pevné hale 

hodnotou 3. Největší rozdíl mezi průměrnou hodnotou spokojenosti je u teploty pevné 

haly (-1,4) a u komunikace s trenéry mimo kurt u hráčů starších 14 let (-0,9). Čistota 

pevné haly je sice hodnocena průměrně hodnotou 2, ale hráče příliš nezajímá, a tak zde 

vychází pozitivní rozdílové skóre (+0,3). Plusovým rozdílem byla také hodnocena kvalita 

povrchu v pevné hale. 
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Tabulka 2: Průměrné hodnocení tenisové přípravy 

Tenisová   

příprava 

Zkoumané oblasti Průměr 

spokojenost 

Průměr 

důležitost 

Rozdíl 

tenisový 

trénink 

skladba tréninků <14 1,6 1,1 -0,5 

přístup trenérů <14 1,3 1 -0,3 

komunikace s trenéry na kurtě <14 1 1,1 +0,1 

komunikace s trenéry mimo kurt 

<14 

1,6 1,2 -0,4 

schopnost trenérů motivovat hráče 

<14 

1,4 1,2 -0,2 

skladba tréninků >14 1,7 1,2 -0,5 

přístup trenérů >14 1,7 1,1 -0,6 

komunikace s trenéry na kurtě >14 1,4 1 -0,4 

komunikace s trenéry mimo kurt 

>14 

2,2 1,3 -0,9 

schopnost trenérů motivovat hráče 

>14 

1,6 1,1 -0,5 

tenisové 

zázemí 

míče na trénink 1,4 1,3 -0,1 

teplota v pevné hale 3 1,6 -1,4 

osvětlení pevné haly 1,7 1,6 -0,1 

čistota pevné haly 2 2,3 +0,3 

kvalita povrchu pevné haly 1,4 1,5 +0,1 

teplota v hale 2,3,4 1,5 1,6 -0,1 

osvětlení haly 2,3,4 1,4 1,3 -0,1 

čistota haly 2,3,4 1,7 1,9 -0,2 

kvalita povrchu v hale 2,3,4 1,5 1,2 -0,3 

dostatek povrchů 1,5 1,4 -0,1 

organizace možnost hrát kdy chci 1,7 1,3 -0,4 

sparingové možnosti 1,5 1,2 -0,3 

organizace zapisování tréninků 1,8 1,4 -0,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



62 

 

5.2.3 Kondiční příprava 

5.2.3.1 Kondiční trénink 

V klubu jsou zaměstnáni 2 trenéři. Jeden trenér se stará o hráče do 14 let a druhý trenér 

o hráče starší 14 let. Ve výzkumu byly zjištěny i výjimky, tzv. že někteří hráči do 14 let 

trénovali s kondičním trenérem hráčů nad 18 let a obráceně. Pro hráče mladší 14 let je 

každý den vyhrazen blok 2 nebo 3 hodin na kurtě pro skupinové kondice, kam chodí více 

dětí, což je i důvod proč má trenér do 14 let více hráčů. Dále je možnost si s oběma trenéry 

domlouvat kondice individuální. 20 hráčů má jiného kondičního trenéra, převážně 

se jedná o kategorii dospělých. 7 hráčů nemá trenéra na kondici.  

Kondičního trenéra hráčů do 14 let ohodnotilo 30 hráčů, kondičního trenéra hráčů starších 

14 let ohodnotilo 13 hráčů. Veškeré otázky na kondiční trenéry jsou pro hráče důležité, 

kdy ani jeden hráč neuvedl možnost spíše nedůležité nebo nedůležité. Rozdíl v počtu 

hodnotících hráčů je způsoben skupinovými kondicemi, které vede trenér do 14 let a také 

tím, že dospělí hráči mají častěji osobního trenéra na kondici. 

Graf  12: Rozdělení hráčů mezi kondiční trenéry  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 24: Skladba kondičních tréninků 

trenér <14                                                                 trenér >14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Skladba kondičních tréninků je hodnocena u obou trenérů pozitivně. Připomínky hráčů, 

na co by se chtěli v kondičních tréninkách více zaměřit, jsou znázorněny v následujícím 

grafu.     

Graf  13: Přání hráčů, na co se více zaměřit ve skladbě kondičních tréninků  

Zdroj: vlastní zpracování 

15 hráčů by se chtělo v rámci kondice více zaměřit na rychlostně vytrvalostní běhání. 

9 hráčů by chtělo více rychlostního běhání a 8 hráčů by chtělo více posilovat s vlastním 

tělem. Klub nemá k dispozici atletickou halu pro delší běhy, ale má k dispozici 

k zapůjčení 6 přenosných karet do atletické haly Otakara Jandery v nedalekém areálu 

Olympu. Problémem je, že z důvodu bezpečnosti nemůžou do této atletické haly mladší 

děti bez doprovodu. Bylo by tedy dobré, kdyby v zimě, když se nedá běhat venku, 

kondiční trenéři zařadili do kondičního tréninku pravidelně skupinové kondice v atletické 

hale. 
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Obrázek 25: Přístup trenérů kondice 

trenér <14                                                                 trenér >14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přístup trenéra kondice pod 14 let je hodnocen maximálně pozitivně, 100 % respondentů 

je spokojeno. U trenéra hráčů starších 14 let jsou výsledky více rozptýlené, ale stále 

se nachází nejvíce výsledků v levém horním kvadrantu. 

Obrázek 26: Komunikace s trenéry kondice 

 trenér <14                                                                 trenér >14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komunikace s trenérem hráčů mladších 14 let je hodnocena velice pozitivně, kdy 100 % 

výsledků se nachází v levém horním kvadrantu, tedy všichni hráči jsou s komunikací 

tohoto trenéra spokojeni nebo spíše spokojeni. U trenéra starších hráčů jsou výsledky opět 

hodně rozptýlené, kdy někteří hráči jsou spokojeni a někteří méně. 

5.2.3.2 Kondiční zázemí 

Kondiční zázemí zahrnuje posilovnu, která byla minulý rok zrekonstruována. Dále je 

k dispozici pro skupinové kondice tenisový kurt. 
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Klub nemá k dispozici atletickou halu, ani jiný prostor pro delší běhy, ale je k dispozici 

k zapůjčení 6 přenosných karet do atletické haly na Olympu, která se nachází zhruba 5 

minut cesty autem. 

Obrázek 27: Posilovna 

Zdroj: foto autor 

Obrázek 28: Kapacita posilovny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prostory posilovny byly minulý rok zrekonstruovány. Posilovna má podlouhlý tvar, 

na jednom konci se nacházejí stroje na posilování, uprostřed běžecké pásy a na druhém 

konci žebřiny a karimatky. Kapacita posilovny je hodnocena hráči pozitivně, kdy 57 

výsledků, tedy 88 % odpovědí se nachází v levém horním kvadrantu. Kapacita posilovny 

je tedy pro většinu hráčů důležitá. 
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Obrázek 29: Vybavení posilovny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vybavení posilovny není hodnoceno příliš kladně. 40 % výsledků se nachází v levém 

dolním kvadrantu, kde jsou zaznamenány hodnoty nespokojenosti a zároveň důležitosti. 

V následujícím grafu je zobrazeno, co hráčům ve vybavení posilovny nejvíce schází. 

Graf  14: Pomůcky, které hráčům chybí ve vybavení posilovny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hráčům v posilovně nejvíce chybí medicinbaly, TRX a balanční podložky a dále uvedli, 

že jsou stroje staré. Kromě pořízení nových strojů, které jsou drahé, jsou všechny ostatní 

pomůcky finančně dostupné. Medicinbaly jsou pomůckou pro posílení rukou a zlepšení 

švihu. TRX je výborné pro posílení středu těla, stejně jako balanční podložky. Kondičních 

pomůcek existuje celá řada a pořízení jakýchkoliv by bylo přínosem. 

Co se týká průměru spokojenosti, nejhůře jsou hodnoceny přístup a komunikace 

s kondičním trenérem hráčů starších 14 let a vybavení posilovny.  
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Rozdílová hodnota po odečtení průměru důležitosti je -0,9 u všech těchto služeb. 

Kondičního trenéra starších hráčů hodnotilo ale pouze 13 hráčů, jejichž hodnocení se 

výrazně liší, těžko tak lze z 13 hodnocení vyvozovat závěry. Trenér hráčů mladších 14 

let je hodnocen výrazně pozitivně, stejně jako kapacita posilovny. 

Tabulka 3: Průměrné hodnocení kondiční přípravy 

Kondiční příprava Zkoumané oblasti Průměr 

spokojenost 

Průměr 

důležitost 

Rozdíl 

kondiční trénink skladba tréninků <14 1,2 1,1 -0,1 

přístup trenéra <14 1 1,1 +0,1 

komunikace s trenérem <14 1,2 1,2 0 

skladba tréninků >14 1,9  1,1 -0,8 

přístup trenéra >14 2,2 1,3 -0,9 

komunikace s trenérem >14 2,3 1,4 -0,9 

kondiční zázemí 

 

kapacita posilovny 1,5 1,5 0 

vybavení posilovny 2,3 1,4 -0,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.4 Možnosti stravování 

Graf  15: Nejčastější způsob stravování hráčů 

Zdroj: vlastní zpracování 

V klubu funguje restaurace Tie break, kterou pravidelně využívá 54 % hráčů tedy 38 

hráčů. 37 % hráčů uvedlo, že si nosí vlastní jídlo. Důvodem jsou vyšší ceny 

a nedostatečný výběr jídla. Cena i výběr jídel jsou hodnoceny v klasifikačních křížích. 

54%37%

9%

restaurace v klubu vlastní jídlo restaurace mimo klub
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Graf  16: Postoj hráčů k možnostem občerstvení v klubu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Občerstvení v klubu je zajištěno buď v automatech, které nabízí klasický výběr ne příliš 

zdravých a výživných tyčinek a pití nebo v restauraci, kde nabízí různé dorty, domácí 

limonády atp. S nabídkou občerstvení není spokojeno 59 % respondentů, tedy 41 

respondentů, což je více než polovina. To by mělo být pro vedení klubu signálem 

k provedení určitých změn. Hráči si přejí více zdravého občerstvení, uvítali by např. 

obložené housky a ovoce za rozumné ceny. 

5.2.4.1 Restaurace Tie break 

Restaurace Tie break je v klubu méně než 2 roky, tedy relativně nově. Klub majitelům 

restaurace pronajímá prostory. Restaurace, jako samostatný subjekt se orientuje hlavně 

na veřejnost a na vysokou kvalitu jídla, které odpovídají také ceny. Otázky, týkající 

se spokojenosti s restaurací ohodnotilo 66 hráčů. 

Obrázek 30: Restaurace Tie break 

Zdroj: foto autor 

41%

59%

spokojen nespokojen
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Obrázek 31: Cena jídel 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cena jídel je pro veřejnost adekvátní nabízené kvalitě. Pro závodní hráče je cena za jídlo 

vysoká. Trenéři mají v restauraci 20 % slevu na jídlo, hráči nikoliv a platí tak stejné ceny 

jako veřejnost. Hlavní jídlo během oběda stojí okolo 130 Kč a za tuto cenu jsou většinou 

nabízena 2 jídla, která se mění. Stále je v nabídce Club Sandwich za 174 Kč, z polévek je 

v nabídce vždy vývar za 49 Kč a druhá polévka za 45 Kč. Pití je za klasické ceny 

v restauracích, tedy 2 dcl coly za cca 40 Kč. Hráč tedy v průměru s polévkou a pitím 

zaplatí za oběd 220 Kč, což je podle hráčů, vzhledem k tomu, že hrají v klubu téměř každý 

den hodně peněz. Hráči také uvedli, že si v restauraci nelze koupit 1,5 l vody na trénink. 

S cenou není spokojenou 61 % hráčů, což je více než polovina všech respondentů 

a zároveň je pro většinu hráčů cena jídel důležitá nebo spíše důležitá. Jak je vidět z výše 

popsaného grafu, někteří hráči si připravují vlastní jídlo.  

Pro restauraci, která chce servírovat jídla ve vysoké kvalitě pro širokou veřejnost je těžké 

přizpůsobit svou nabídku zároveň i závodním hráčům, tak aby byli spokojeni. Určitě 

je možné ale najít taková opatření, aby si hráči mohli jídlo a pití cenově dovolit. 
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Obrázek 32: Kvalita jídel 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kvalita jídel je hodnocena pozitivně. Pouze 3 respondenti nejsou s kvalitou jídel 

spokojeni, jinak se veškeré výsledky nacházejí v levém horním kvadrantu. 

V restauraci dbají na kvalitu jídel, restaurace se dokonce zúčastnila pořadu Ano Šéfe 

se Zdeňkem Polreichem, což svědčí o snaze restaurace podávat zákazníkům kvalitní jídlo 

a neustále se zlepšovat. 

Obrázek 33: Výběr jídel 

Zdroj: vlastní zpracování 

S výběrem jídel nejsou hráči podobně jako s cenou jídel spokojeni. 44 % hráčů je 

s výběrem jídel spíše nespokojeno nebo nespokojeno, přičemž výběr jídla je pro 77 % 

hráčů důležitý a pro 23 % hráčů spíše důležitý.  

V polední nabídce jsou k výběru 3 jídla, a ne vždy mezi nimi hráč najde těstoviny nebo 

jiné zdravější nebo lehčí jídlo. To je tedy pro hráče problém vzhledem k tomu, 

že odpoledne je ještě většinou čeká další trénink.  
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Trenéři v rozhovorech uvedli, že v restaurací vyjednali, aby v denním menu vždy bylo 1 

zdravé jídlo pro hráče, ale podle vedení restaurace je poptávka po tomto jídle malá, 

a proto ne vždy je tedy 1 zdravé jídlo v nabídce. Restaurace nabízí i stále menu, kde je 

výběr jídel širší, ale ceny jsou ještě dražší, a navíc vedení restaurace preferuje objednávat 

si jídla během oběda z denního menu. 

Obrázek 34: Obsluha restaurace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obsluha restaurace je hodnocena pozitivně, 71 % výsledků se nachází v levém horním 

kvadrantu. Spíše nespokojených je 8 hráčů a 11 hodnocení se nachází v pravém horním 

kvadrantu, který udává, že hráči jsou spokojeni ale není to pro ně příliš důležité. Někteří 

hráči uvedli, že je obsluha někdy přehnaně úslužná. V porovnání s ostatními otázkami 

tedy není obsluha restaurace pro závodní hráče natolik významná jako cena, kvalita 

a výběr jídel. 

Obrázek 35: Prostředí restaurace 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Prostředí restaurace je moderní a příjemné a je hodnoceno pozitivně. 64 hráčů je 

s prostředím restaurace spokojeno nebo spíše spokojeno, což je 97 % hráčů. Pro 12 hráčů 

není prostředí restaurace až tak důležité. Celkově převažuje v hodnocení důležitosti 

hodnocení spíše důležité a to u 31 hráčů, tedy 47 %. Stejně jako u předcházející otázky 

lze konstatovat, že prostředí restaurace je pro hráče důležité, ale ne tolik jako cena, kvalita 

a výběr jídla. 

V následující tabulce je uvedeno průměrné hodnocení spokojenosti a důležitosti 

veškerých služeb restaurace. Průměrné hodnoty spokojenosti jsou nejhorší u ceny 

a výběru jídel. Tyto služby jsou pro hráče zároveň důležité, a tak po odečtení průměru 

důležitosti je rozdílová hodnota u ceny jídel -1,4 a u výběru jídel -1,2. Plusové hodnoty 

vycházejí u obsluhy (+0,3) a u prostředí restaurace (+0,6). 

Tabulka 4: Průměrné hodnocení Restaurace Tie break 

Možnosti 

stravování 

Zkoumané oblasti Průměr 

spokojenost 

Průměr 

důležitost 

Rozdíl 

restaurace Tie 

break 

cena jídel 2,8 1,4 -1,4 

kvalita jídel 1,5 1,2 -0,3 

výběr jídel 2,4 1,2 -1,2 

obsluha 1,5 1,8 +0,3 

prostředí restaurace 1,2 1,8 +0,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.5 Doplňkové služby 

5.2.5.1 Prostředí klubu 

Prostředí klubu je příjemné. Některé prostory klubu jsou starší, jako např. šatny, 

ale vedení klubu se snaží prostory klubu neustále zlepšovat. Minulý rok byla kompletně 

zrekonstruována recepce, restaurace a další prostory, což je určitě pozitivní. V plánu je 

i výstavba nové regenerace a pokojů. Čistotu a kapacitu šaten hodnotilo 34 mužů a 29 

žen. 7 hráčů šatny nehodnotilo, z toho 6 mužů, pravděpodobně ji nevyužívají. 
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Obrázek 36: Čistota šaten 

 pánská šatna                                                             dámská šatna 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení čistoty šaten je u obou případů podobné. Nejvíce hodnocení se nachází 

v levém horním kvadrantu, a to u mužů 67 % a u žen 62 %. Jak je ale vidět, podstatná 

část výsledků se nachází i v levém dolním kvadrantu. Udržet v šatně neustále čistotu není 

pro paní uklízečky vzhledem k velikosti areálu snadné, velkou měrou k udržování čistoty 

přispívají samotní hráči. Pokud si např. hráč neoklepe boty z antukové haly je těžké 

čistotu v šatně udržet. Podle několika dospělých hráček to v ženské šatně zapáchá, jelikož 

hráčky nechávají zpocené věci venku, viz. následující obrázek. 

Obrázek 37: Dámská šatna 

Zdroj: foto autor 
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Obrázek 38: Kapacita šaten 

 pánská šatna                                                             dámská šatna 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kapacita šatny je výrazně problémovější u žen než u mužů, což je dáno tím, že ženy mají 

šatnu menší. Většina hodnocení pánské šatny se nachází v levém horním kvadrantu 

a to 30, tedy 90 % výsledků. U žen se nachází většina výsledků v problematickém levém 

dolním kvadrantu a to 17 hodnocení, tedy 59 %. Důležitost je jak u dámských, tak 

u pánských šaten hodnocena podobně, všichni respondenti považují kapacitu šatny 

za důležitou nebo spíše důležitou. 

Obrázek 39: Čistota sociálních zařízení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistota sociálních zařízení je hodnocena pozitivně 58 hráči, tedy 83 % respondentů. Spíše 

nespokojeno je 12 hráčů, tedy 17 % respondentů. Stejně jako u čistoty šaten je zčásti 

na těch, kdo sociálních zařízení používají, aby po sobě patřičně uklidili. 
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Obrázek 40: Teplota v prostorách klubu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Teplota v prostorách klubu je hodnocena pozitivně 66 hráči, tedy 94 %. 56 % hráčů je 

s teplotou v prostorách klubu spokojeno a 37 % je spíše spokojeno. Co se týče důležitosti, 

pro hráče je teplota v prostorách klubu důležitá. Pokud je v klubu zima, hráči si mezi 

tréninky neodpočinou a energeticky nezregenerují. 

Obrázek 41: Možnost odpočinku a relaxace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Možnost odpočinku a relaxace je hodnocena 65 % hráčů pozitivně a 35 % hráčů 

negativně. Více než třetina hráčů tedy není spokojena. Pro odpočinek jsou k dispozici 

2 pohovky v průchozí místnosti mezi recepcí a restaurací. Pohovky jsou podle většiny 

hráčů pohodlné, ale pro odpočinek zde není dostatek soukromí a klidu, navíc je zde podle 

hráčů někdy zima. Zhruba polovina hráčů není spokojena se zrušením odpočívárny. 

Možnost odpočinku a relaxace ohodnotilo 68 hráčů a pro všechny hráče je odpočívárna 

důležitá nebo spíše důležitá. 
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Obrázek 42: Současný prostor pro odpočinek 

Zdroj: foto autor 

Graf  17: Postoj hráčů ke zrušení odpočívárny 

Zdroj: vlastní zpracování 

V nedávné době byla v klubu zrušena odpočívárna, tedy místnost, ve které byla možnost 

si lehnout, zavřít se a relaxovat. Jak je vidět z výsledků výzkumu, 51 % hráčům zrušení 

místnosti vadí, 49 % hráčům to nevadí. V klubu je možno, jak již bylo zmíněno, odpočívat 

na dvou gaučích, které byly za tímto účelem pořízeny, avšak místnost, kde se gauče 

nacházejí, je průchozí místností mezi recepcí a restaurací. Soukromí a klid je zde tedy 

menší. 

49%

51%

vadí mi to nevadí mi to
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Obrázek 43: Atmosféra v klubu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Atmosféra v klubu je abstraktní služba, která odráží to, jak se hráč v klubu cítí, jestli je 

jim v klubu příjemně atd. S atmosféru v klubu je 40 % hráčů velmi spokojeno, 47 % hráčů 

je spíše spokojeno a 13 % hráčů je spíše nespokojeno. Celkově tedy převažuje pozitivní 

hodnocení. Pro většinu hráčů je atmosféra v klubu důležitá, spíše nedůležitá je pro 5 

respondentů. 

Obrázek 44: Ochota recepčních  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ochota recepčních je hodnocena pozitivně, v levém horním kvadrantu nachází 65 

výsledků, tedy 93 %. V klubu pracuje více recepčních, které se střídají. Mají na starost 

vyřizování telefonů, poskytování informací hráčům, když něco potřebují atd. Ochota 

recepčních je pro hráče celkově důležitá. 
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Obrázek 45: Parkování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Parkování je v poslední době velkým problémem. 74 % výsledků se nachází v 

problematickém levém dolním kvadrantu, z toho 20 hráčů, tedy 30 % hráčů je výrazně 

nespokojeno. Parkovací místa byla dříve pod viaduktem, který je nyní rekonstruován. 

Toto omezení je pouze dočasné a tyto místa budou po rekonstrukci opět přístupná. 

Bohužel ale došlo ke zpoplatnění zbylých parkovacích míst před hlavním vchodem klubu 

vládou Prahy 7. Ta sem umístila platební parkovací automaty, které lze vidět na mnoha 

místech na Praze 7. 

Nynější špatné možnosti parkování nejsou tedy zaviněny klubem, ale vládou na Praze 7, 

se kterou se jedná o zrušení platebních automatů. Pro většinu hráčů je bezproblémové 

parkování důležité. Spíše nedůležité je pro 5 hráčů, kteří pravděpodobně chodí pěšky 

nebo jim nevadí za parkování platit. 

5.2.5.2 Vyplétání 

Služby vyplétače nejsou v klubu příliš využívány. Posoudilo je 32 resp. 31 hráčů, přičemž 

pravidelně v klubu vyplétá pouze 8 hráčů ze 70. Důvody hráčů, proč nevyplétají v klubu 

jsou za prvé relativně vysoká cena za ne příliš kvalitně vypletené rakety a za druhé 

nedaleko klubu na Letné vyplétá rakety p. Krejčí za podobnou cenu a podle hráčů 

kvalitněji. V následujících grafech jsou hodnoceny služby vyplétače, který už v klubu 

nevyplétá. Ke změně vyplétače došlo nedávno, nebylo tedy možné zhodnotit současného 

vyplétače. Ke změně vyplétače došlo až po sběru všech dotazníků. Není tedy možné, aby 

někdo hodnotil starého a někdo nového vyplétače. Nový vyplétač vyplétá za stejnou cenu 

jako starý vyplétač a je otázkou, zda bude s jeho službami spokojeno více hráčů. 
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Obrázek 46: Cena za vypletení rakety 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cena za vypletení rakety byla 170 Kč za raketu. Z 32 hráčů je s touto cenou spokojeno 

56 % hráčů, 44 % hráčů spokojeno není a cena jim přijde vysoká. Hráči uvedli, že cena 

by byla normální, kdyby rakety byli vypleteny kvalitně, ale za poskytnutou kvalitu je cena 

neadekvátní. Podle několika názorů hráčů na nového vyplétače se hráči shodují, že plete 

lépe a kvalitněji, přičemž cena zůstala stejná. Je tedy pravděpodobné, že hráči budou 

s novým vyplétačem spokojenější.  

Obrázek 47: Kvalita vypletení rakety 

Zdroj: vlastní zpracování 

S kvalitou vypletení rakety u předchozího vyplétače bylo zcela spokojeno 19 % hráčů 

a spíše spokojeno 42 % hráčů. 39 % hráčů příliš spokojeno nebylo, u nich převažují 

hodnocení spíše spokojen a spíše nespokojen. Také trenéři uvedli, že si na kvalitu 

vyplétání hráči stěžovali. Co se týče důležitosti, pro 77 % hráčů je kvalita vypletení rakety 

důležitá a pro 23 % hráčů spíše důležitá. 
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Obrázek 48: Čekací doba na vypletení raket 

Zdroj: vlastní zpracování 

S čekací dobou na vypletení rakety bylo 29 % hráčů spokojeno a 45 % hráčů spíše 

spokojeno, převažují tedy výsledky v levém horním kvadrantu. Vyplétač se většinou 

snaží vyplést hráči raketu co nejdříve, což není ale vždycky možné. Podle slov bývalého 

vyplétače, když najednou přijde několik hráčů, kteří potřebují vyplést raketu, nemůže 

vyhovět všem. Hráči by tedy ve svém zájmu neměli nechávat vypletení raket na poslední 

chvíli. 

5.2.5.3 Regenerace 

V plánu pro tento rok je výstavba nové regenerační zóny. Tento výzkum může vedení 

klubu pomoci, aby se vyvarovalo nedostatků, které hráči v regeneraci nyní vnímají. 

Regeneraci ohodnotilo 34 hráčů u každé otázky, tedy necelá polovina hráčů. 

Obrázek 49: Sauna 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Sauna a vířivka jsou k dispozici hráčům každý den od 15. do 19. hodin. V hodnocení 

sauny převažuje hodnocení spíše spokojen od 18 hráčů tedy 53 %. 12 hráčů tedy 35 % je 

spíše nespokojeno. Co se týče důležitosti, převažuje hodnocení spíše důležité od 24 hráčů 

tedy 71 %. V osobních rozhovorech hráči uvedli, že je sauna malá. Dále uvedli, 

že v prostoru regenerace chybí sprcha nebo bazének pro zchlazení a prostor pro 

odpočinek je velice malý, a navíc je zde k dispozici pouze 1 lehátko. 

Obrázek 50: Vířivka 

Zdroj: vlastní zpracování 

U vířivky je hodnocení podobné jako u sauny. 20 hráčů, tedy 59 % je spíše spokojeno a 

10 hráčů tedy 30 % je spíše nespokojeno. Co se týče důležitosti, převažuje hodnocení 

spíše důležité od 20 hráčů, tedy 56 %. Vířivka je podle hráčů dostatečně velká, ale chybí 

zde prostor pro odpočinek stejně jako u sauny. Dále se některým hráčům nelíbí, že je 

vířivka společná pro muže i ženy a uvítali by 2 vířivky zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

Obrázek 51: Cena masáže 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Cena masáže je pro závodní hráče, kteří jsou členy klubu zvýhodněná a stojí 600 Kč za 

hodinu, pro nečleny pak 700 Kč. Masáž si může hráč domluvit i na 30, 45 nebo 90 minut. 

Co se týká ceny masáže, převažuje hodnocení spíše spokojen od 18 respondentů tedy 53 

% hráčů. 29 hráčů, tedy 30 % hráčů je spokojeno a spíše nespokojeno nebo nespokojeno 

je 6 hráčů, tedy 18 %. Stejně jako u hodnocení spokojenosti převažuje hodnocení spíše 

důležité od 20 hráčů, tedy 59 % hráčů. Pro 9 hráčů je cena masáže spíše nedůležitá. 

Obrázek 52: Provedení masáže 

Zdroj: vlastní zpracování 

S provedením masáže je většina respondentů spokojena, přesně 32 hráčů, tedy 94 % 

je spokojeno nebo spíše spokojeno. Jedinou negativní poznámkou od hráčů je, že masérka 

někdy hodně tlačí a masáž bolí. S masérkou se dá domluvit na různých druzích masáže. 

V nabídce je klasická regenerační masáž, sportovní masáž, hloubková tlaková masáž, 

relaxační masáž, reflexní terapie a akupresura.  

Obrázek 53: Možnost masáže, když ji potřebuji 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Možnost masáže podle potřeby hráčů hodnotí kladně 24 hráčů, tedy 71 % hráčů, kdy jsou 

téměř stejně zastoupeny hodnocení spokojen a spíše spokojen. Pro většinu hráčů 

je možnost masáže podle potřeby důležitá. Podle hráčů ne vždy, když potřebují, 

má masérka volno protože má již domluvené privátní hodiny. Na druhou stranu potřeba 

masáže není, jak když si hráč vyvrkne kotník a potřebuje ošetřit okamžitě. Neměl by tedy 

být pro hráče problém si masáž domluvit 2 až 3 dny dopředu. 

Obrázek 54: Prostředí masérny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prostředí masérny ohodnotilo 16 hráčů hodnocením spíše spokojen a 12 hráčů spokojen. 

Celkově se v levém horním kvadrantu nachází 28 výsledků, tedy 82 %. Zajímavé je, že 

zde v hodnocení důležitosti převažuje hodnocení spíše nedůležité od 13 hráčů. Jako 

nevyhovující uvedli někteří hráči, že je přes masérnu zároveň průchod do regenerace, což 

je poněkud nešťastné, jak pro masírované hráče, tak pro hráče, kteří potřebují projít do 

regenerace.  

V následující tabulce jsou opět zhodnoceny veškeré doplňkové služby klubu. Průměrem 

spokojenosti vyšším než 2 jsou hodnoceny čistota pánských i dámských šaten, kapacita 

dámských šaten, možnost odpočinku a relaxace, parkování, kvalita vypletení raket u 

bývalého vyplétače, sauna a vířivka. Po odečtení průměru důležitosti, jsou z těchto služeb 

nejhůře hodnocené kapacita dámských šaten (-1), možnost odpočinku a relaxace (-1,3), 

parkování (-1,2) a kvalita vypletení rakety (-1,1). Sauna a vířivka mají i přes horší 

průměrné hodnoty spokojenosti nízké mínusové rozdílové skóre (-0,3 a -0,4) Pozitivní 

rozdílové skóre mají služby ochota recepčních (+0,1) a cena masáže (+0,2).  
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Tabulka 5: Průměrné hodnocení doplňkových služeb 

Doplňkové 

služby 

Zkoumané oblasti Průměr 

spokojenost 

Průměr 

důležitost 

Rozdíl 

prostředí čistota pánských šaten 2,1 1,5 -0,6 

kapacita pánských šaten 1,6 1,5 -0,1 

čistota dámských šaten 2,3 1,6 -0,7 

kapacita dámských šaten 2,5 1,5 -1 

čistota sociálních zařízení 1,7 1,3 -0,4 

teplota v klubu 1,5 1,5 0 

možnost odpočinku a 

relaxace 

2,5 1,2 -1,3 

atmosféra v klubu 1,7 1,5 -0,2 

ochota recepčních 1,3 1,4 +0,1 

parkování 2,6 1,4 -1,2 

vyplétání cena za vypletení rakety 2,4 1,9 -0,5 

kvalita vypletení rakety 2,3 1,2 -1,1 

čekací doba na vypletení 

rakety 

2 1,2 -0,8 

regenerace sauna 2,4 2,1 -0,3 

vířivka 2,2 1,8 -0,4 

cena masáže 1,9 2,1 +0,2 

provedení masáže 1,3 1,3 0 

možnost masáže, když je 

potřeba 

1,9 1,6 -0,3 

prostředí masérny 1,8 2,1 +0,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hráči měli prostor na konci dotazníků pro vlastní vyjádření. Poznámky od hráčů jsou zde 

sepsány: 

• lepší přístup k hráčům, 

• větší profesionalita, 

• více kompenzace, koordinace, posilování středu těla, 

• doba čekání na program pro následující den je příliš dlouhá, 
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• hráči by měli mít možnost zahrát si sparing (trénink) i s lepšími hráči, než jsou 

oni sami, 

• absence opravdu rychlého povrchu, 

• 1,5 l flašky vody pro hráče za normální ceny, 

• zlevnit pití, 

• v restauraci dochucovadla (kečup, tatarka) v ceně jídla, 

• parmazán k těstovinám dávat zadarmo, 

• v prostoru regenerace chybí odpočívárna, 

• průchod do regenerace je přes masérnu nevyhovující, 

• větší množství skříněk pro hráče, aby se dostalo na každého, 

• sauna je malá a chybí prostor pro pořádné zchlazení, 

• v dámské šatně je nepříjemný zápach. 

Celkové zhodnocení dotazníkového výzkumu 

Jak již bylo uvedeno, v tomto výzkumu je hodnocen bývalý vyplétač, s kterým byla 

ukončena spolupráce a již měsíc je v klubu nový vyplétač. Nový vyplétač funguje v klubu 

až od doby, kdy byly vybrány všechny dotazníky. Nemohlo tedy dojít k situaci, 

že by některý hráč hodnotil starého vyplétače a některý hráč nového. Čas ukáže, zda bude 

tento vyplétač v klubu úspěšnější a hráči začnou plést rakety v klubu více. 

Při vyhodnocování otázek dotazníků bylo zjištěno, že celkově hodnotí dané služby 

pozitivněji hráči do 14 let. To může být zapříčiněno tím, že mladší hráči mají méně 

zkušeností se službami, obecně jsou méně kritičtí nebo mají menší nároky na služby 

a problémové faktory tolik nevnímají. Zvlášť hodnotili hráči podmínky v hale, kdy 

většina hráčů mladších 14 let trénuje v hale 2,3,4, zatímco většina starších hráčů trénuje 

v pevné hale. Dále zvlášť hodnotili hráči kondiční a tenisové trenéry, jelikož každé 

kategorii se věnují jiní trenéři.  

Veškeré služby kromě regenerace, vyplétání a kondičních trenérů ohodnotilo více než 

60 hráčů. Kondiční trenéry klubu ohodnotilo 43 hráčů, služby regenerace ohodnotilo 

34 hráčů a vyplétání 32 resp. 31 hráčů. Při porovnání výsledků u mužů a žen, nebyly 

v hodnocení služeb zaznamenány žádné výrazné rozdíly, kromě hodnocení kapacity 

šatny. Ženy mají menší šatnu, a tak jsou logicky méně spokojeny. Diskuze není pro 

přehlednost práce samostatnou kapitolou, ale je součástí výsledkové části. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

6.1 Tenisová příprava 

Tenisový trénink 

Podle zpětné vazby od hráčů doporučuji více trénovat servis, return, slabé stránky hry 

a zápasové situace. Zvláště servis a return jsou obecně velmi málo trénované údery. 

Servisu je věnováno většinou posledních 10 až15 minut tréninku, servis se trénuje málo 

v zátěži a na terče. Return se trénuje většinou pouze ve sparingových zápasech a také se 

na něm málo systematicky pracuje. 

Také doporučuji, aby hráči odehráli alespoň 1krát do týdne opravdový tréninkový zápas. 

Nyní je většinou na tréninkový zápas vyhrazena hráčům hodina a půl, a za hodinu a půl 

se ve většině případů nestihne odehrát celý zápas. Hráči tak nejsou vystaveny srovnatelné 

zápasové fyzické, ani psychické námaze. Pro takovýto sparingový zápas je nutné 

zablokovat 2,5 až 3 hodiny na kurtě, což není možné ve všední den odpoledne kvůli 

kapacitě haly. Ale je možné toto doporučení realizovat o víkendech a v dopoledních 

hodinách, kdy nejsou kurty tak obsazené. 

Dále pro zpestření tréninků, doporučuji jednou za čas zorganizovat 3hodinový blok 

na více kurtech pro 4 až 6 lidí, kde by se na jednom kurtě trénovalo a na druhým kurtě by 

hráli hráči sparingový zápas nebo čtyřhru, která se téměř netrénuje. Hráči by se mohli 

mezi sebou vystřídat a bylo by to pro ně zpestření k současným tréninkům. Obě tyto 

doporučení by také přispěly k tomu, aby hráči nahráli více hodin, kdy podle trenérů, 

trénují hlavně muži málo. 

Dalším doporučením je zařadit do tréninků videonahrávky a následný videorozbor. 

Ze 70 hráčů využívá videorozbor pouze 10 hráčů. 60 hráčů ho tedy nevyužívá, přičemž 

39 by ho využívat chtělo. Videorozbor je ve většině sportů naprosto běžným tréninkovým 

prostředkem, v rámci tenisových tréninků je ale stále málo využívaný. To, že se hráč vidí 

na videu, mu může pomoci zlepšit techniku a odstranit nedostatky. Také může pomoci 

trenérovi, pokud mu hráč nevěří, že hraje něco špatně, aby mu to pomocí videa ukázal. 

Pomocí videa, kdy se natáčí celý kurt, je možno také hráčům ukázat, kam měli hrát, 

co měli udělat ve výměně jinak atp. Navrhuji dvě možnosti řešení, a to buď pořídit do 

klubu trenérům jednu kameru, která by byla schopna natočit i zpomalený pohyb (slow 

motion) nebo vybavit jeden kurt kamerovým systémem. 
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Pro vyhodnocení videí by pak sloužila jedna místnost, kde by byla televize, na které 

by se videa dala přehrávat. V této místnosti by se např. jednou za 14 dní sešli hráči 

s trenéry a rozebrali by natočené záběry. Pokud by hráč chtěl s trenérem probírat video 

soukromě, mohli by tomu věnovat část jejich tréninku. 

Nejhůře hodnocená v tenisové přípravě je komunikace s trenéry mimo kurt u hráčů 

starších 14 let. Navrhnout nějaké doporučení v této oblasti je velice těžké, jelikož 

komunikace s trenérem mimo kurt zahrnuje telefonáty s hráči a komunikaci mimo 

placené tréninkové hodiny. Je pochopitelné, že kluboví trenéři mají po práci a chtějí mít 

také svůj klid. Na druhou stranu lze pochopit i hráče, kteří potřebují cítit podporu 

od trenéra i mimo trénink a probrat s ním, jak hráli na turnajích, co mají hrát za turnaje 

atp. To je většinou vyžadováno od osobních trenérů, které si hráči sami platí a kteří jsou 

tedy placeni i za komunikaci mimo kurt. Navíc osobní trenéři mají často pouze jednoho 

nebo dva svěřence, na rozdíl od klubových trenérů, kteří mají i 10 svěřenců. V klubu byl 

pro zlehčení komunikace zaveden online internetový deník na, kam hráči mohou napsat 

řadu věcí a trenéři zde s nimi mohou komunikovat. Tento prostředek komunikace 

je velice zajímavý a přínosný, ale podle šéftrenéra je málo využíván. Doporučuji tedy, 

aby trenéři po hráčích vyžadovali deník více využívat. 

Tenisové zázemí 

Co se týče tenisového zázemí, hráčům vadí teplota v halách, hlavně v pevné hale. Podle 

teploměr je v hale 17 stupňů, což není ideální. Doporučuji vedení klubu přitopit alespoň 

o 5 stupňů.  

Dále hráči vidí rezervy v čistotě haly, ale zároveň na stupnici důležitosti je čistota haly 

zajímá nejméně z celé tenisové přípravy. Haly by tedy mohly být čistější, zvláště v pevné 

hale je na kurtě nepořádek od míčů, ale hráče to příliš nezajímá. 

V poznámkách od hráčů se také objevila jako stížnost absence opravdu rychlého povrchu. 

V klubu jsou tvrdé povrchy středně rychlé a antuka a je pravda, že když hráč jede 

na turnaj, kde je koberec nebo guma nemá možnost na tomto povrchu trénovat. Na druhou 

stranu je v klubu množství povrchů, na kterých mohou hráči trénovat oproti ostatním 

klubům nadprůměrné. Pokud hráč jede na turnaj, kde je výrazně rychlý povrch, neměl 

by pro něj být problém, domluvit si trénink v jiném klubu, kde mají např. koberec. 

Investice do kurtu s novým povrchem by byla velice nákladná, a tak ji vzhledem k tomu, 

že je tato otázka hodnocena celkově pozitivně nedoporučuji. 
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Dlouhodobým plánem může být zlepšit zázemí na Slavoji. 6 lidem ze 70 vadí, že v areálu 

Slavoje nejsou šatny a sprchy a sociální zařízení je staré. 6 lidí ale není mnoho, a tak tento 

návrh nemá nijak velkou akční prioritu. 

Organizace 

Co se týká organizace zapisování a plánování tréninků, v současné době pro hráče mladší 

14 let plánují tréninky na další den trenéři těchto hráčů společně. Pro hráče starších 14 let 

má program tréninků na starosti pouze šéftrenér p. Jandus. Požadavky na trénink je možno 

psát na recepci na další den do 13 hodin, což je relativně pozdě. Hráči si pak stěžují, 

že plán tréninků v rezervačním systému vychází až v podvečer okolo 19 až 20 hodiny. 

Doporučuji tedy, aby hráči psali svoje požadavky na trénink pro další den do 9. hodin 

předcházejícího dne, ideálně ještě o den dříve. Dále doporučuji, aby pro hráče starší 14 let 

plánovali tréninky trenéři společně, a ne pouze šéftrenér, který už tak má na starosti 

spoustu jiných záležitostí. Tím, že požadavky na trénink budou hráči psát již ráno, trenéři 

mohou společně vytvořit program na další den během oběda a zveřejnit rozpis tréninků 

na následující den v rezervačním systému dříve. 

6.2 Kondiční příprava 

Kondiční trénink 

Co se týká kondiční přípravy hráči jsou celkově spokojeni. výrazně spokojeni jsou 

s trenérem do 14 let. U kondičního trenéra hráčů starších 14 let jsou hráči méně spokojeni 

s přístupem a komunikací trenéra. Tento trenér byl ale hodnocen pouze 13 hráči z čehož 

se nedá na 100 % vyvodit závěr. Co se týče skladby kondice, tak na základě výzkumu 

si hráči přejí zařadit do kondice více rychlostně vytrvalostní běhání, více běhání na kurtě 

a více posilování s vlastním tělem. Doporučuji tedy pravidelně organizovat kondice 

v atletické hale na Olympu. 

Kondiční zázemí 

Na základě výsledků doporučuji zlepšit vybavení posilovny, jako medicinbaly, balanční 

podložky TRX nebo jakékoliv jiné pomůcky, kterých existuje celá řada. Přeci jen většina 

hráčů neposiluje tolik na strojích a preferuje spíše posilování s vlastním tělem nebo 

s pomůckami. Medicinbaly doporučuji zakoupit v hmotnostech 1 kg, 2 kg a 3 kg. 
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6.3 Stravování 

Restaurace Tie break 

Co se týče stravování v restauraci Tie break, hráči jsou kritičtí, co se týče ceny jídel 

a výběru jídel. Dále hráčům vadí, že restaurace účtuje příplatek za parmazán 

k těstovinám, med k čaji a kečup a tatarku, dále je zde možné koupit na trénink pouze 

půllitr vody za cca 30 Kč a čekací doba na jídlo přes oběd bývá někdy moc dlouhá. Jak 

je tedy vidět, restaurace není primárně zaměřena na hráče, ale zaměřuje se více na širokou 

veřejnost. Restaurace není klubová, majitel restaurace platí klubu pronájem za prostory, 

je tedy na něm, jak vede restauraci, zároveň by ale měli mít hráči možnost se najíst levněji 

a rychleji.  

Doporučení pro klub v tomto ohledu, resp. pro majitele restaurace je zřídit v klubu bistro 

které by bylo primárně určeno pro hráče. Bistro by fungovalo od 9 hodin stejně jako 

restaurace a zavíralo by v 15:00. V bistru doporučuji prodávat obložené housky, zdravé 

tyčinky, ovoce, velké vody za rozumnou cenu cca 20 Kč a oběd pro hráče. K obědu bych 

navrhovala vždy nabízet 2 jídla, např. špagety s omáčkou, rizoto, plátek masa s rýží 

a zeleninou atp., jednu polévku a nějaký salát, s tím že by jídlo bylo připraveno předem 

do 11 hodin v restauraci a bylo by udržováno ve vyhřívaných kuchařských boxech. Tím 

by restaurace neměla s přípravou jídla žádné dodatečné náklady a mohla by jídlo 

připravovat v současné kuchyni restaurace. Pokud by nebylo možné návrh bistra 

realizovat, doporučuji v restauraci snížit jakýmkoliv způsobem ceny pro hráče a prodávat 

1,5 l vody, namísto 0,5 l vody za přemrštěnou cenu. 

Tím, že by bistro provozoval majitel restaurace Tie break, nevznikla by mu v klubu 

konkurence. Zároveň by dodatečné náklady nebyli nijak velké. Když by se jídla připravili 

v restauraci, byl by potřeba navíc pouze jeden člověk na obsluhu bistra. Cílem vzniku 

bistra by bylo, aby se hráči najedli levněji a rychleji a výběr jídla byl více přizpůsoben 

hráčům. To, aby hráči nečekali na jídlo, je pro ně důležité, aby stihli vytrávit před dalším 

tréninkem. Cenově navrhuji oběd s polévkou a vodou nebo čajem, kofolou atp. prodávat 

okolo 120 Kč. To je dle hráčů dobrá cena za oběd. Zároveň by se vyřešilo i nedostatečné 

občerstvení, které mimo restaurace je možno koupit v automatech a 59 % hráčů 

s občerstvením není spokojeno. 
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6.4 Doplňkové služby 

Prostředí klubu 

Připomínky měli hráči k čistotě a kapacitě šaten, přičemž zvláště ženy si stěžují na to, 

že je šatna malá. Některé dospělé hráčky uvedli, že by v šatně měli rádi více soukromí 

a prostoru. Co se týče čistoty šatny, jako problém uvedli zejména hráčky nepříjemný 

zápach ze zpoceného oblečení, který se kvůli malým oknům nedá pořádně vyvětrat. 

Vedení tedy doporučuji šatny zrenovovat a udělat v nich navíc okno pro vyvětrání nebo 

zajistit nějaké prostředky pro zmírnění zápachu. Co se týká kapacity šaten, která byla 

negativně hodnocena zvlášť ženami, by ideálním řešením bylo zprovoznit jednu šatnu 

navíc pro dorost a dospělé hráčky.  

Dále byla zrušena odpočívárna a k dispozici jsou pouze 2 gauče v prostoru mezi recepcí 

a restaurací, s čímž většina hráčů není spokojena. Doporučuji vyhradit znovu jednu 

místnost jako odpočívárnu, kde by hráči měli klid prostor pro odpočinek a tato místnost 

by se dala zavřít. Po rozhovorech s vedením klubu se v rámci rekonstrukce regenerace, 

plánuje odpočívárna znovu vybudovat, což je pozitivní. 

Velice problémovým bodem je dále parkování, v čemž je ale vedení klubu nevinně, 

jelikož Praha 7 se rozhodla zpoplatnit řadu parkovacích míst u klubu. Doporučením 

je tedy zkusit vykomunikovat na úřadech zrušení platebních automatů. I když dle 

informací se o to vedení klubu již pokoušelo, a zatím neúspěšně. 

Vyplétání 

Nepříliš kladně hráči hodnotili služby vyplétání, ale jak již bylo zmíněno, jedná 

se o hodnocení předchozího vyplétače, který byl již nahrazen novým vyplétačem. Zde 

tedy není doporučení žádné. Klub s vyplétačem na základě stížností o špatné kvalitě 

vyplétání ukončil spolupráci a v klubu je nyní nový vyplétač. 

Regenerace 

Poslední doporučení se týkají regenerace. V plánované nové regeneraci doporučuji 

vybudovat větší saunu a sprchy, kde se hráči mohou zchladit. Dále alespoň 2 vířivky 

zvlášť pro muže a ženy. Nyní je k dispozici pouze 1 vířivka a některým hráčům vadí, 

že je společná. Dále doporučuji zvětšit prostor pro odpočinek a pořídit zde více lehátek 

a pořídit sem např. i nádobu s vodou, jelikož po sauně je tělo dehydrované.  
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Co se týče masáží, nespokojení jsou někteří hráči s průchodem do regenerace přes 

masérnu. To by mělo s vybudováním nové regenerace zmizet.  

Pro přehlednost je zde uvedena tabulka s jednotlivými doporučeními, u kterých 

je uvedeno, jak je dané doporučení finančně a časově náročné.  

Tabulka 6: Finanční a organizační náročnost jednotlivých doporučení 

Doporučení Finanční náročnost Organizační náročnost 

více trénovat servis, return, zápasové situace 

a slabé stránky hry 

nulová nízká 

vyhradit hráčům prostor, aby alespoň1 krát 

týdně odehráli celý tréninkový zápas 

nulová nízká 

zařadit 3 hodinový tréninkový blok pro více 

hráčů na více kurtech 

nulová nízká 

využívat více videonahrávky do 100 tis. střední 

zlepšit komunikaci s hráči starších 14 let s 

trenéry mimo kurt (online deník) 

nulová střední 

více topit v pevné hale variabilní náklad nízká 

zlepšit organizaci a zapisování tréninků nulová střední 

zařadit do kondičního tréninku více běhání 

(hala Olymp) a posilování s vlastním tělem  

nulová střední 

zlepšit vybavení posilovny do 10 tis. nízká 

navrhnout majiteli restaurace otevřít bistro 

nebo jinak zlevnit jídlo a pití pro hráče a 

zajistit větší výběr jídel v denním menu 

nad 100 tis. vysoká 

prodávat v klubu 1,5 l vody nulová nízká 

zvětšit kapacitu dámských šaten  nad 100 tis. vysoká 

zlepšit čistotu šaten nulová nízká 

zřídit odpočívárnu do 100 tis. střední 

vykomunikovat zrušení placeného parkování nelze určit vysoká 

rozšířit prostory regenerace nad 100 tis. vysoká 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha 

s nabízenými službami klubu, což se dle mého názoru podařilo. Byly podrobně 

vyhodnoceny veškeré služby, které ovlivňují spokojenost závodních hráčů, 

ať už pozitivně nebo negativně.  

Nejprve bylo důležité vybrat metody pro realizaci výzkumu. Hlavní část výzkumu byla 

realizována pomocí písemného dotazování a dále byly využity rozhovory s trenéry 

a hráči, zaměřené na tenisovou a kondiční přípravu, na stravování a na doplňkové služby. 

Po provedených konzultacích byla sestavena struktura dotazníku a jednotlivé otázky. 

Některé otázky byly po provedené pilotáži pozměněny, odstraněny nebo přidány. 

Pro prezentaci výsledků byla využita metoda znázornění pomocí klasifikačního kříže 

a dále je na konci každé části uvedena tabulka s průměry spokojenosti a důležitosti a 

jejich rozdílem. Tyto tabulky přehledně zhodnocuji veškeré služby dané oblasti. 

U vyhodnocení otázek pomocí klasifikačních křížů, se v problematickém levém dolním 

kvadrantu, který značí vysokou důležitost služby a zároveň nízkou spokojenost s touto 

službou, nachází většina hodnocení u ceny jídel, parkování a teploty pevné haly.  

U hodnocení průměrů spokojenosti jsou hráči nejméně spokojeni s teplotou v pevné hale, 

s vybavením posilovny, s cenou a výběrem jídel v restauraci, s možností odpočinku a 

relaxace, s parkováním, s bývalým vyplétačem raket, s regenerací (vířivka, sauna), 

s čistotou šaten a kapacitou dámských šaten, kdy u všech těchto služeb bylo průměrné 

hodnocení spokojenosti mezi hodnotou 2 – spíše spokojen a hodnotou 3 – spíše 

nespokojen. Teplota pevné haly byla hodnocena průměrně hodnotou 3. U žádné jiné 

služby hodnocení nepřesáhlo hodnotu 3. Nutno dodat, že celkové průměrné hodnocení u 

problémových služeb je stále spíše pozitivní, kdy průměrnou hodnotu 2,5, překročily 

pouze 3 služby, a to cena jídel, parkování a možnost odpočinku a relaxace. Co se týče 

rozdílu průměrů spokojenosti a důležitosti, u všech těchto služeb se rozdíl pohybuje okolo 

-1 a více, pouze u sauny a vířivky je rozdílové skóre nízké (-0,3), jelikož tyto služby 

nejsou pro hráče tak důležité. 

Na základě písemného dotazovaní a rozhovorů jak s hráči, tak s trenéry klubu, byly 

sestaveny návrhy a doporučení pro vedení klubu. Většina z nich je dle mého názoru 

realizovatelná. Nejvíce finančně náročné je otevřít bistro, postavit navíc šatnu pro ženy a 

rozšířit prostory regenerace. Tyto doporučení jsou i organizačně náročné.  
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Postavení nové regenerace má klub v plánu. Výsledky mohou tedy sloužit k vyvarování 

se chyb v nové regeneraci. Nejvyšší akční prioritu mají doporučení s rozdílem průměru 

spokojenosti a důležitosti vyšší než -1. To je vyřešení parkování, odpočívárny, ceny a 

výběru jídel a teploty pevné haly. 

Celkově byla práce v tomto klubu bezproblémová. Trenéři byli velmi ochotní 

v poskytování informací a návratnost dotazníků (88%) hodnotím jako velice vysokou. 

Jako velké plus v tomto klubu hodnotím snahu vedení i trenérů neustále areál zlepšovat, 

a to, že je vedení ochotné problémy řešit. Vyplétač, který nebyl hodnocen příliš kladně 

byl již vyměněn. Minulý rok proběhla rekonstrukce recepce a vstupních prostor. 

V současné době začíná výstavba hrubých prostor nové regenerační zóny, čímž by se měli 

uvolnit současné prostory a měl by tak vzniknout prostor pro vybudování odpočívárny. 

Tyto provedené i plánované kroky jsou známkou toho, že je vedení ochotné provádět 

v klubu změny, pokud jsou hráči s něčím nespokojeni.  
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Příloha 1: Dotazník 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI HRÁČŮ I. ČLTK PRAHA 

Vážení hráči, 

Prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku, zaměřeného na kvalitu služeb           

I. ČLTK Praha. Dotazník je rozdělen do 5 částí a mimo úvodních otázek je v každé části 

dotazníku tabulka. U některých otevřených otázek lze zvolit více odpovědí. Instrukce pro 

vyplnění tabulek jsou uvedeny na následující straně nad první tabulkou. Dotazník je zcela 

anonymní a bude použit pro zkvalitnění služeb klubu. 

1. část – úvodní otázky 

• Jaké je vaše pohlaví?     muž     žena 

• Do jaké věkové kategorie patříte?       mladší žáci        starší žáci         dorost       

dospělí   

• Jak často trénujete v klubu, pokud nejste na turnaji?      1krát týdně     2–3krát 

týdně   4–5krát týdně   denně 

• Jaké služby v rámci klubu pravidelně využíváte?  tenis  restaurace          

posilovna     kondiční příprava           masáže    venkovní bazén  vířivka       

sauna  jiné 

• Trénujete současně i v jiném tenisovém klubu, než v I.ČLTK Praha? ano  

ne 

• Pokud trénujete i jinde z jakého důvodu?     příliš velká vzdálenost do I.ČLTK  

povrch, který v I. ČLTK chybí  lepší/jiný sparing  cenové 

podmínky  osobní trenér v jiném klubu   jiné 

• Jaká je pro vás cena 13 000 ročně resp. 6000 (student) za plné členství v klubu? 

vysoká         adekvátní  nízká  nemohu posoudit 

2. část – tenisová příprava 

• S jakým trenérem nejčastěji trénujete? p. Vaněk p. Kubík      p. 

Hřebec       p. Zádrapa p. Jandus  p. Štych p. Steinbrecher       

pí. Zemanová        osobní trenér  

• Využíváte v rámci tréninku s trenérem videonahrávky?   ano     ne 

• Pokud nevyužíváte, chtěli byste je využívat?      ano           ne 

• Je něco, na co byste se chtěli v tréninku více zaměřit? servis  return 

hraní z koše      hitování  modelování zápasových situací                   

slabé stránky hry silné stránky hry 

• V letní sezóně využívá klub i přilehlý areál Slavoje, jak se k tomu stavíte?      

vadí mi to  nevadí mi to     

• Pokud Vám to vadí, v čem vidíte problém?     horší kvalita kurtů                

nutnost přecházení z areálu I. ČLTK  absence recepce na Slavoji     

absence šaten a sprch na Slavoji        jiné  



 

 

• V jaké hale v zimě nejčastěji trénujete? pevná hala 2,3,4      9      

centr kurt 

U jednotlivých bodů tabulky označte na škále od 1 do 4 (1 nejlepší a 4 nejhorší), jak 

hodnotíte danou službu (Vlastní hodnocení) a dále jak je pro Vás tato služba důležitá 

(Důležitost). Pokud určitou službu nevyužíváte, zvolte možnost NP – nemohu posoudit. 

  Vlastní hodnocení Důležitost 

 Tenisová příprava 
1:) 2 3 4:( NP 

1  

↑ 
2 3 

4  

↓ 

1. skladba tréninků  
         

2. přístup trenéra           

3. komunikace s trenérem na 

kurtě          

4. komunikace s trenérem mimo 

kurt           

5. schopnost trenéra motivovat 

hráče          

6. míče na trénink 
         

7. teplota v tenisové hale, ve 

které nejčastěji trénujete          

8. osvětlení tenisové haly, ve 

které nejčastěji trénujete          

9. čistota haly, ve které nejčastěji 

trénujete          

10. povrch v hale, ve které 

nejčastěji trénujete – 

pravidelné odskoky atp. 
         

11. dostatek různých povrchů          

12. možnost hrát v ten čas, kdy 

chci          

13. sparingové možnosti 
         

14. organizace zapisování 

tenisových tréninků          

 

 

 

 

 



 

 

3. část – kondiční příprava 

• Je něco, co byste si přáli zlepšit ve vybavení posilovny?  více strojů 

medicinbaly    modernizace strojů          TRX     balanční podložky        

jiné 

• S jakým kondičním trenérem nejčastěji trénujete?  p. Janda p. Benda        

jiný trenér nemám trenéra na kondici 

• Je něco, na co byste se chtěli v tréninku více zaměřit? více posilování na strojích 

více rychlostně vytrvalostního běhání více posilování s vlastním tělem  

více kondice na kurtě (rychlé sprinty atd.)      jiné 

  Vlastní hodnocení Důležitost 

 Kondiční příprava 1:) 2 3 4:( NP 1  ↑ 2 3 4  ↓ 

15. skladba kondice 
         

16. přístup trenéra kondice 
         

17. komunikace s trenérem 

kondice 
         

18. kapacita posilovny 
         

19. vybavení posilovny 
         

4. část – stravování 

• Jak se nejčastěji stravujete mezi tréninky v klubu? vlastní jídlo restaurace 

v klubu restaurace mimo klub 

• Přijde Vám možnost koupit si občerstvení (tyčinka, pití a jiné) v automatu nebo 

v restauraci dostatečná? ano      ne   

  Vlastní hodnocení Důležitost 

 Možnosti stravování 1:) 2 3 4:( NP 1  ↑ 2 3 4  ↓ 

20. cena jídel          

21. kvalita jídel          

22. výběr jídel          

23. obsluha          

24. prostředí restaurace          

 

 

 

 

 



 

 

5. část – doplňkové služby 

• V nedávné době byla zrušena odpočívárna, dotkla se vás tato změna?  

ano    ne 

  Vlastní hodnocení Důležitost 

 Doplňkové služby 
1:) 2 3 4:( NP 

1  

↑ 
2 3 

4  

↓ 

25. čistota šaten          

26. kapacita šaten          

27. čistota sociálních zařízení          

28. teplota v prostorách klubu          

29. možnost odpočinku a relaxace          

30. atmosféra v klubu          

31. ochota recepčních          

32. parkování          

33. cena za vypletení rakety          

34. kvalita vypletení rakety          

35. čekací doba na vypletení 

rakety 
         

36. sauna          

37. vířivka          

38. cena masáže          

39. provedení masáže          

40. možnost masáže, když ji 

potřebuji 
         

41. prostředí masérny          

Existuje ještě něco jiného, co byste si přáli v klubu zlepšit? 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Děkujeme za vyplnění dotazníku! 


